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 :خالصه

 سال، چند بعد االن و شکسته؛ دلش و خورده زخم گذشته در که است پسری داستان

 سنگی مرد نقاب یک پشت را اشمهربانی و ندارد کشش زنی هیچ به نسبت هم باز

 ... .که رسدمی زیرو ولی کرده؛ قایم

  

 

 نه و شصت و صدسی و هزار سال شهریور

 

 نیست هم دردی اصال کنم؛ مداوا رو هاشدرد تونمنمی و کنهمی درد قلبم هاستسال

. امگذشته اسیر هم باز بینممی کنم،می باز که چشم. باشه مرهمش دارویی که
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 آینه جلوی. داره رو دنمکر  خفه قصد و پیچیده گردنم دور زنجیری مثل که ایگذشته

 !دوئله حال در آینه درون مرد با نگاهم و ایستادم

 رو نگاهم و گرفتم آینه از چشم خورد، در به که ایتقه با بندم؛می ترمحکم رو کراواتم

 رو ابروهام شده، خیره من به که سپهر خندان صورت دیدن با. دادم تغییر در سمت به

 نظر از رو پام تا سر و اومد سمتم به قدم چند سپهر که انداختم باال چیه معنی به

 :گفت و زد سوتی لبخند، با سپس و گذروند

 !کردی دیوونه رو همه کردی؟ چه داداش -

 .برگشتم آینه سمت و گفتم سپهر به خطاب زهرماری. خندید بلندتر و

 دخترش برای احمدی نیست بعید ادکلن، و تیپ این با زدی؛ هم ادکلنی چه -

 !کنه ستگاریتخوا

 برانداز تربیش آینه در رو خودم و نشست صورتم روی پوزخندی حرف، این شنیدن با

 .کردم

 قرارداد خاطر به هم آن و شدم رسمی زیادی سیاه، شلوار و کت براق، ورنی هایکفش با

 لختم موهای به دستی. داره پی در برام تریبیش موفقیت هم باز که قراردادی کاریه؛

 :گفتم سپهر به رو و کشیدم موندن،می لخت هم باز مو، واکس و ژل دنز  با که

 .بریم -

 سوار من از زودتر اون. داشتبرمی قدم عجله با سرم پشت سپهر و شدم خارج اتاق از

. گرفتم جا صندلی روی کنارش، در من نشت؛ رل پشت و شد باالش مدل ماشین

 از بعد. کردمی زمزمه اون با رسپه و شدمی پخش ماشین سیستم از آرومی موسیقی

 کرد پارک پارکینگ در احتیاط با رو ماشینش سپهر. رسیدیم رستوران به مسافتی طی



 رستوران، اسم دیدن با. برداشتم قدم رستوران سمت به و شدم پیاده ماشین از من و

 :زدم فریاد وجودم در و کردم غرور حس وجودم در

! دیدینمی هم خواب تو روز یه که چیزهایی یمهه شد... شد آخرش... رمضانی اژین -

 .داشتی رو آرزوش وقته خیلی که رویایی به رسیدی که دوساله االن

 یکی و گذاشتم سالن در قدم بریم، گفتمی که شونم روی سپهر دست گرفتن قرار با

 مرفت اتاقم سمت و دادم رو جوابش سر، با. آورد فرود تعظیم سر دیدنم با هاگارسون از

 .نشستم میزم پشت و

 مرد دو با بود، شده سفید موهاش و داشت متوسطی قد که مردی بعد، دقیقه چند

 .شدن اتاق وارد در به ایتقه زدن از بعد دیگر،

 ولی دونستم؛نمی چیزی کرد،می قاچ هندوانه شلوارش اتوی که رویمروبه مرد مورد در

 یارو چون کرده؛ رو بهمون شانس که بود معتقد و شناختمی رو اون کامال سپهر

 دنبال براش همیشه که داشت دختر یه هم دنیا دار از و بود افزارنرم شرکت صاحب

 .بود هابهترین

 که مرد همین هاجشن از یکی توی بود، هاگنده کله این از یکی هم سپهر پدر چون

 دخترش یبرا زندگی اهل و تیپخوش پسر یه دنبال که بود گفته احمدیه فامیلیش

 اومدنمی خوشم هیچ انداخت،می من به ورودش لحظه از که هایینگاه این از. گردهمی

 باهاش ادب رسم برای و بشم بلند بودم مجبور ولی کردم؛می نگاهش درهم هایاخم با و

 خاصش نگاه هم باز و نشست مبل روی رویمروبه گویی،آمدخوش از بعد. بدم دست

 رو قرارداد کاغذ دستپاچگی با دید، رو امرفته درهم هایاخم تیوق سپهر. بود من روی

 :گفت مرد به رو لبخند با و گذاشت میز روی مرد، مقابل



 هایجشن تو گفتین، که طورهمین... شده تنظیم شما شرایط طبق قرارداد، این -

 شما دستور طبق رو هااین یهمه ما کارمندها، ناهار برای درخواستی منو و شرکتتون

 .کنیممی آماده

 :گفت سپهر جواب در و داد تکان رو سرش مرد و

 .خوبه -

 به کردن نگاه کهاین با من و بزنم حرفی که کردمی اشاره من به ابرو و چشم با سپهر

 وادار رو خودم زور به ولی بود؛ سخت زد،می بهم رو حالم نگاهش که سالیمیان مرد

 .بگم چیزی تا کردم

 که باشید مطمئن! کردید انتخاب رو ما رستوران که حالمخوش خیلی احمدی، آقای -

 .کنیممی جلب رو رضایتتون

 :گفت من به رو و شد بلند جاش از مرد

 با بودم؛ شنیده خیلی رو تعریفت... جوان مرد دیدنت از حالمخوش تربیش من و -

 !یهعال خیلی برتر، سرآشپز عنوان داشتن و موفقیت همه این کمت سن این

 سرم تنها ولی بدم؛ رو تعریفش جواب و بزنم لبخند تربیش که کرد اشاره بهم سپهر

 .بود« !لطفتونه نظر» شد، خارج زبانم از که ایکلمه تنها و دادم تکان رو

 :گفت بود، اومده همراهش که ایدیگه مرد به رو

 !رممی دارم من بده؛ انجام رو کارها بقیه -

 :گفت و کشید ایآسوده نفس سپهر



 کردیدمی امر شما کشیدید؛نمی زحمت جااین تا رو راه همه این کاش... احمدی آقای -

 .فرستادیممی براتون رو قرارداد خودمون ما

 :گفت طعنه با سپهر به رو مرد

 !اومدیمنمی دیگه طوریاون فرستین،می رو قرارداد گفتیمی اولش از -

 :کرد اضافه و

 !دیدم نزدیک از رو جوان ردم این... نشد بد ولی -

 بدجوری احمدی. بود دیدنی احمدی رفتن بعد سپهر یقیافه. شد خارج اتاق از بعد و

 بود، نادری اشفامیلی که دیگری مرد! نکنه بازی زبون باشه اون تا بود؛ گرفته رو حالش

 اتاق زا دیگه مرد همراه به اشقهوه خوردن از بعد هم اون و زد قرارداد پای را امضایش

 سپهر به چشمم برگشتن موقع رفتم، در دم تا هاآن بدرقه برای کهاین از بعد. شد خارج

 برگه به پهنی لبخند با و بود اومده در خود پیش لحظه چند دمغ حالت از که خورد

 قهقهه به یهو لبخندش که بود زیاد قدرآن هیجانش شدت ولی کرد؛می نگاه قرارداد

 :گفت خندیدمی هک طورهمان. شد تبدیل

 !اژین شهنمی باورم اصال دونی؟می واقعا نه، کردیم؟ سود چقدر دونیمی االن -

 احساس ولی چرا، دونمنمی کردم؛ ترشل را کراواتم و بردم کراواتم سمت به را دستم

 خواستم و برداشتم رو ماشینش سوییچ سپهر، شوق و ذوق به توجه بدون. داشتم بدی

 :پرسید تعجب با سپهر که رومب بیرون اتاق از

 کجا؟ -

 :گفتم برگردم، سمتش به کهاین بدون



 !امخسته بخوره؛ امکله به هوایی یه بیرون رممی دارم -

... نزدی هم لبخندی چهنیم یه شده که هم من خوشیهدل خاطربه! کندی کوه که نه -

. 

 .کردم نگاهش و برگشتم سمتش به اخم با

 !ها گرفته رو تو دجورب چشمش اژین، ولی -

 :درآورد رو احمدی ادای و کرد ترکلفت را صدایش بعد و

 !دیدم نزدیک از رو جوان مرد   این نشد؛ بد -

 داشتم که طورهمان ب،**ل زیر و دادم تکون براش تاسف با رو سرم. خندید دوباره و

 :گفتم خودم با رفتم،می بیرون

 !ندازهامی راه کرکر هرهر فقط -

 :گفت که شنید سپهر انگار ولی

 !خوبه؟ باشم زهر مار برج تو مثل چیه؟ -

 سپهر ماشین سمت به بلندم هایگام با گذشتم؛ کنارش از و کشیدم ایعصبی پوف

 توی خواستممی. روندم سرعت با و گذاشتم گاز پدال روی محکم رو پام رفتم؛

 کمکم که سنگینی افیکتر  ولی کنم؛ گردیخیابون و بچرخم فقط تهران هایخیابون

 .گرفت من از رو کار این حس بشه، شروع خواستمی

 کردم؛ باز کلید با رو واحد در   و برگشتم آپارتمانم به

 رو سرد آب شیر. انداختم حمام توی رو خودم و درآوردم حرکت یک با تنم از رو کتم

 .ریختن سرم روی سرد، آب قطرات و کردم باز



 خودم برای ب**ل زیر و کردم نگاه صورتم به و شدم رهخی آینه توی خودم عکس به

 :کردم تکرار

 !زندگی اهل و خوشگل -

 ؛گذشت هامچشم جلوی از تصویر مثل پیشم سال چند قیافه و شد تررنگ پر پوزخندم

 هم هایمجوش جای بودم، نرفته هم اتریش به که موقعی تا که قدبلند و الغر پسری

 آدمی! پول فقط پولم؛ مدیون رو خوشگل اصطالح به افهقی این و کردنمی خودنمایی

 زمان در و نخوره رو هاشنداشته حسرت و بدهی یغصه و باشه آزاد فکرش که

 .میره پوستش زیر آب حتما دیگه؛ پوله فوقش میشه، حل بگه مشکالت

 برگرفته در رو بازوم و سینه نصف که خالکوبی به چشمم و بستم کمرم دور رو امحوله

 و بودم رسیده دیوانگی مرز به روزی خاطرش به که اسمی روی رو، دستم. افتاد د،بو

 :کردم زمزمه ب**ل زیر خودم برای رو اسمش و کشیدم شده، حک امسینه روی حاال

 !طناز -

 در نگاهم که بار هر و کردم کوبیخال سینم روی رو اسمش که شهمی سالی چهار

 بیرون آه با رو نفسم. شهمی رو و زیر دلم حال ش،اسم دیدن با افته،می کوبیشخال

 پوشیدن از بعد و گرفتم رو موهام نم. نیافت تسکین خرابم حال ولی فرستادم؛

 و نداشتم هم رو خودم حوصله حتی که زمانی. رفتم آشپزخونه سمت هام،لباس

 حال که بود آشپزی تنها کنن، مشغول رو فکرم تمام خواستنمی هم گذشته خاطرات

 .کردمی عوض رو هوام و

 خودم به و کردم باز چشم وقتی. شدم غذا کردن درست مشغول و بستم رو بندمپیش

 پخته هم کیک و پلو لوبیا حتی دیدم؛ شده تزئین غذاهای از پر رو میز روی اومدم،

 .بودم



 دنش،کر  باز با. رفتم در سمت به و کردم پاک رو هامدست در، زنگ اومدن در صدا به با

 خونه وارد تعارف بدون و زد پهنی لبخند دیدنم، با سپهر. دیدم در آستانه در رو سپهر

 :گفت و کرد استشمام رو غذا بوی و کشید عمیقی نفس. شد

 نبودی راه به رو زیادی باز انگار... درون سر از دهدمی خبر خونه تو شده پخش بوی -

 .کردی آشپزی خودت واسه که

 :گفت میز روی غذاهای دیدن با سید،ر  که آشپزخانه به

 .گلریز سامان کوچیکه انگشت سرآشپز، بابا -

 :کرد نگاه رو غذاها دوباره بعد و

 بر به بزنم زنگ بذار. باشه تربیش یکم کاراییت کوچیکه، انگشت از کنم فکر ولی نه؛ -

 !هحاضر  که هم مهمونی غذای بدی؛ سور باید که جااین بیان پاشن بگم هابچه و

 :کردم نگاه سپهر بشاش چهره به

 کنم فکر کنی؟می کارچی دستت بیاد میلیاردی پول تو میلیونه، چند فقط خوبه -

 .کنی سکته وقتاون

 .زد ناخنک میز روی ساالد به سپهر

 !دوتومن چه باشه، تومن یه چه... سود سودم... پوله پول من، داداش -

 باشه، شده وصل تماس که انگار دقیقه، دو از بعد و گذاشت گوشش دم رو موبایلش

 :گفت ریز یه

 آقا که اژین خونه بیان پاشن بگیره هم مژگان دست بگو سبحان به بزن زنگ علی، -

 !بده بهتون سرآشپز مخصوص شام   قراره اژین



 :گفت خنده با دوباره و کرد سکوت دقیقه چند

 پس، باشه... بیاد حتما بگو بهش... هست داره دوست هم یلدا که غذاهایی بابا؛ آره -

 .منتظرم

 :گفت و کرد وارسی رو یخچال داخل تماس، کردن قطع از بعد

 هابچه که االنه بیاره، کوچه سر سوپری بزن زنگ نیست؛ یخچالت تو که هم نوشابه -

 !برسن سر

 به عصبانیت با رو مبل کوسن. داد لم تلویزیون جلوی هاش،فرمایش گفتن از بعد و

 :گفتم کردم،می باز کمرم دور از رو بندمپیش که طورهمان و کردم بپرتا سمتش

 دلت خیلی بلندشو نمیاد؛ هم در دم تا سوپری چیز، دوتا واسه خان، سپهر آقای -

 !خرید برو خوادمی

 .رفت در سمت به و شد بلند جاش از زور به سپهر

 !داره هم گند اخالق یه خوشگلی مرد هر گنمی! ها نداری اعصاب -

 به برداشتنش برای من و خورد زنگ هم خونه تلفن سپهر، رفتن با. رفت بیرون بعد و

 که برداشتم رو گوشی سپس و کردم تعلل کمی شهرستان، کد دیدن با. رفتم سمتش

 :کرد نوازش رو گوشم میثم پسر ساالر، صدای

 !خوبی؟ اژین؛ عمو سالم -

 لبخند شبیه اصال که اومد کش کمی لبم تنها ساالر، یسرزنده و شاد صدای خاطر به

 .نبود

 چطوری؟ خودت عمویی؛ خوبم -



 صدای بعد و شنیدم رو بده اون به رو گوشی گفتمی ساالر به داشت که مامانم صدای

 .مادرم

 عزیزم؟ چطوری... اژین الو -

 شده؟ بهتر چطوره؟ دردت پا خوبی؟ خودت من؛ مادر   خوبم -

 .شممی هم بهتر شنوممی که هم رو تو صدای مادر؛ خوبم -

 :داد ادامه و کشید آه بعد و

 تهرونی وقتی از. چطوره حالت ببینم حداقل بزنم زنگ من گفتم زنی،نمی زنگ که تو -

 !گیرینمی هم رو مادرت سراغ دیگه شدی،

 !شلوغه سرم خدا به من؟ مادر حرفیه چه این -

 :گفت دوباره سکوت، ثانیه چند بعد مادرم

-  َ  .محمده عقد چهارشنبه بعد، هفته بگم بهت زدم زنگ ت ش،راستی

 .شد صورتم نصیب پوزخندی ناخودآگاه محمد، عقد شنیدن با

 !بیا محمد عقد واسه شده، که هم من دل خاطر به بگم زدم زنگ بهت -

 .نپرانم تیکه و نزنم کنایه نتونستم

 هم من نوبت نگاریا پس کنه؛می ازدواج داره هم محمد عجب، چه! مبارکه... عه -

 !رسید

 صدای تن با و شکست رو سکوتش سر، آخر ولی نگفت؛ چیزی و کرد سکوت مادرم

 :گفت پایینی



 !نبودی ایکینه که تو گذشته؛ هاگذشته جان، اژین ببین -

 پوشانده رو صورتم پوزخند که طورهمان و لرزید کمی صدایم افتاد، شمارش به نفسم

 :گفتم بود،

 !شما موردبی و اشتباه رسوم خاطر به هم اون شدم؛ ایعقده شدم، ایکینه -

 و شده تموم که هاستسال هم قضیه اون دیگه شده؛ عوض چی همه... مادر ببین -

 کنی؟ فراموش خواینمی چرا! رفته

 :کشیدم فریاد درد با

 چطور و کشیدم هاچی من دونیمی که تو... نشده تموم من برای نشده؛ عوض هیچی -

 شهمی مگه کنم؟ فراموش گیدمی سال چهار بعد شما حاال خریدم؛ جون به رو ربتغ

 شه؟می مگه من، مادر

 تمام گرفت گردن به و گذشته از کرد گله کرد؛ شروع رو هاشگالیه بغض، با مادرم

 آرامش یه گشتم،می آرامش دنبال گشتم،نمی مقصر دنبال من ولی رو؛ اشتباهاشون

 من، کردن خلع برای صالحش تنها که دونستمی انگار مادرم! طناز با هم اون دائمی،

 ایشعله مگه ولی من؛ ندیدن از نالید و ریختن اشک به کرد شروع ریختنشه، اشک

 مادرم، هایگریه حتی شد؟می خاموش شده، روشن که بود سالیچهار من وجود در که

 خاطر به که ایدورگه صدای با! دآور می یادم به رو گذشته و شکافتمی تربیش رو زخمم

 :گفتم بود، گرفته خشم

 .کشیدم پیش رو گذشته کردم غلط اصال نکن؛ گریه من، مادر -

 :گفت بغض با مادرم

 !کنم دق آخرش تا کنممی گریه فقط میای، نگی تا -



 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس کالفه

 .میام باشه، -

 :گفت لرزید،می حالیخوش خاطر به که صدایی با باراین و شد قطع بارهیک مادرم گریه

 !مادر بشم تو فدای من الهی -

 !نکنه خدا -

 :داد ادامه سپس و

 .باش خودت مواظب برم؛ قربونت منتظرتم پس -

 وراون و وراین به من، دیدن با و رسید راه از سپهر. کرد قطع عجله با رو تلفن بعد و

 :پرسید تعجب با و کرد نگاه

 قرمزه؟ قدراین چرا صورتت ه؟شد چیزی -

 .شدم بلند جایم از و کشیدم صورتم به دستی

 دیدن با. بود گرفته دستش توی هم با رو کیسه چندین که کردم نگاه پرش دست به

 :گفت ها،کیسه روی من نگاه

 کنی؟می نگاه جوریاین چرا بابا، چیه -

 .گرفت باالتر رو هاکیسه

 .واسشون بگیرم کردن سفارش دارن؛ دوست دخترها تنقالته، -



 در صدا به واحد زنگ بعد، ساعت نیم. رفت آشپزخانه به و گذشت در جلوی از بعد و

 پرسی، احوال از بعد و شدن خونه وارد صدا و سر با هابچه کرد؛ باز رو در سپهر و اومد

 :گفت غذاها دیدن با یلدا. نشستن مبل روی

 !که ترکنمی همگی امشب ملت خدا، یا -

 :گفت سبحان به رو هم مژگان و

 .شهمی بختخوش بینه،می دنیا این تو رو بهشت بشه، اژین آقا زن کی هر بگیر؛ یاد -

 :خندید و کرد نگاه من به علی

 که کنممی درست املت خوب قدراون من غذاست؟ تو فقط بهشت یعنی بابا؟ چیه -

 هایحوری هایصبحانه فقط دن،فرستا همکاری به دعوت نامه برام دنیا اون تو االن از

 .ببینم تدارک من رو بهشتی

 :پرسید و کشید بو رو علی لباس مژگان و خنده زیر زدن همگی

 !میگی هذیون داری خوردی، یا زدی چیزی یه تو -

 .کوبید ستبرش سینه به بود، یلدا به نگاهش که طورهمان و شد بلند علی

 .شمنمی هم بهتر این از من؛ خواهر عالیه حالم -

 خنده با و داد تغییر یلدا سمت به رو نگاهش و کرد نگاه علی به شیطنت با مژگان

 :گفت

 !باشه خوب هم باید تو حال بله، -

 بلندش و خرمایی لخت موهای زیبایش، قسمت تنها که الغری و کوتاه قد دخترک یلدا

 خوشش یلدا از یعل. کردمی پیدا فاصله زمین با سانتی چند کرد،می باز وقتی که بود



 چشمش یلدا دونستممی که من ولی زد؛می رو مخش آخرش خودش، قول به و اومدمی

. نداره بهش نسبت نظری و دونهمی علی به متعلق رو یلدا سپهر، و سپهره دنبال به

 :گفت کرد،می تعریف کیک از داشت که طورهمان و اومد ما سمت کیک، دیس با یلدا

 .نخوردم کیکی همچین عمرم تو خوشمزست؟ قدرینا چرا این خدا، یا -

 :گفت یلدا به رو علی که کرد تایید رو حرفش هم مژگان

 آنالین کالس باز هم االنش دیده، دوره سرآشپزها بهترین پیش خارج دوسال اژین بابا، -

 !بهش کردیممی شک باید که نبود خوشمزه قدراین دستپختش اگه داره؛

 :تگف و خندید ریز سبحان

 که بگیرم یاد آشپزی خواستم ندیده خیر مژگان این پیش من خدا، به گیمی راست -

 .نبود بلد هم مرغ تخم شکستن نابلدترن؛ من از ایشون دیدم خداروشکر،

 .رفت سبحان به ایغره چشم مژگان

! کوزت شدم عالیجناب خونه اومدم بودم؛ پرنسس پدرم خونه من دیگه، بله -

 گیری؟می ایراد آشپزیم از حاال شوری؛نمی خودت خدا رضای ضمح هم هاتجوراب

 :گفت من به رو خنده با علی

 آشپزی خوادمی سبحان واسه خودش گفت مژگان وقتی عروسی فردای اژین، خدا به -

 مرگ جوون جوونم، داماد گفت،می هی! بود ترسیده چقدر مامانم دونینمی کنه،

 !شهمی

 زیر و چرخاند دیگر سمت رو سرش قهر حالت به مژگان. خندید هم سپهر باراین و

 :گفت ب**ل



 !بدجنس -

 :گفت و کشید شیطنت با رو مژگان لپ سبحان

 .راضیم هم من که انداختنش بهم قناری جای به فقط! ماه ماهه، من خانوم بابا -

 بلند جاش از علی. نگفت چیزی و انداخت سبحان به نگاهی خنده و تاسف با مژگان

 که کرد وصل اون به بلوتوث با رو اشگوشی هم بعدش و رفت اسپیکر سمت به و شد

 علی به فریاد با و لرزید جاش در ترس از یلدا. لرزید بارهیک فجیحی شکل به خونه

 :گفت

 .کن عوض رو آهنگ -

 و شدیم جمع میز دور همگی سپس و کرد عوض مالیمی آهنگ با رو راک آهنگ علی

 .کردن خالی رو غذاها ظرف تمام بدیدها، ندید مثل پسرها. ردیمک غذا خوردن به شروع

 سپهر که گذاشت میز روی سیاهی نایلون علی غذاها، ظرف کردن جمع و خوردن از بعد

 :گفت و زد هم به رو هاشدست

 !امشب سرخوشی از هم این -

 که گفت سبحان به مژگان که فرستادن باال همگی ریخت؛ نوشیدنی لیوان چند علی

 کردم نزدیک لبم به رو لیوان. کردمی رانندگی باید برگشتن موقع چون نکنه؛ روییادهز 

 و ریخت به. کنم فراموش رو گذشته تمام ساعتی چند تا نوشیدم ایجرعه هم من و

 یک حسرت در که رو روزهایی آوردم یاد به و کردم نگاه کردنمی دخترها که هاییپاش

 .بودم گرم یخانه

  



 

 

*** 

 شش و هشتاد سال ماه دی

 

 بارش خاطر به که بودم سرم باالی سقف ترک یخیره و بودم گذاشته سرم زیر رو دستم

 سرما ولی بشم؛ ترگرم کمی تا پیچیدم خودم دور به تربیش رو پتو. کردمی چکه باران،

 رو سرم مادرم، صدای با. بودم شده جمع خودم در جنینی مثل که داشت سوز قدرآن

 .بود ایستاده سرم باالی سطلی با که دیدم رو مادرم صورت و آوردم بیرون پتو زیر از

 تمام کنه، چکه سقف این صبح تا بنداز؛ ورتراین یکم رو جات پاشو... مادر جان، اژین -

 .قربونت به دایه پاشو آب؛ شهمی خوابت رخت

 بشه، روکچ زیباش صورت بود شده باعث زمان گذشت که کردم نگاه مادرم صورت به

 شیرزن رویمروبه مهربان زن. بود نبرده بین از هم روزگار گذر حتی رو اشمهربانی ولی

 که مشکالتی تمام با. کنه بزرگ تا بود کشیده دندان و چنگ به رو ما که بود کردی

 رخت جای و شدم بلند. بودیم رسیده جا این به تا ریخته عرق پدرم پای به پا داشتیم،

 بیرون اتاق از سقف، سوراخ زیر سطل گذاشتن از بعد مادرم. ردمک عوض رو خوابم

 هم خیلی ست،خسته دادمی نشون این و بود زانوش روی دستش ولی رفت؛

 .ستخسته



 تعمیرش نایلون با که شکسته در الی از که سوزی ولی بخوابم، تا بستم رو هامچشم

 کشیدن و دیگری پتوی آوردن اب سر، آخر ولی. بذارم هم روی پلک ذاشتنمی بودم، کرده

 .رفتم خواب به و شد سنگین هامپلک سرم، روی پتو دو

 هم با سخت ایمسئله سر هم باز دیدم که گشودم چشم آوات و میثم صدای با صبح

 من ولی کرد؛می مطالعه داشت و بود دست به کتاب باز هم محمد. کننمی جروبحث

 چایی مادرم. کردمی مطالعه چطور سروصدا مهه این میون در پسر این دونمنمی هم باز

 تا گذاشت پنیر کمی و داغ چایی فنجان یک کسی هر جلوی و ریخت استکان توی رو

 .کنیم شروع رو روزمون ای،نیمه و نصف صبحانه با

 هم تعجبی و بود دیشب سرمای خاطر به این و بودن گرفته کمی بدنم هایعضله

 آوات با من چون ولی بود؛ کرده راهروبه رو کرسی بساط مپدر  ایدیگه اتاق توی. نداشت

 .کرسی زیر گرمای به دادممی ترجیح رو گرما بدون اتاق رفت،نمی جوب یه تو آبمون کال

 :گفت من به رو ریخت،می استکان در دیگری چایی که طورهمان مادرم

 !ها میشه دیر اتمدرسه مادر؛ پاشو... جان اژین پاشو -

 :گفت مادرم، حرف شنیدن با آوات

 !ها خوشه دلت هم تو من، مادر بشه؟ چی که مدرسه بره -

 :گفت محمد به رو و رفت آوات به ایغره چشم مادرم

 .بخور رو صبحانت بیا مادر؛ رو قلمت دفتر کن جمع هم تو -

 سفره سر صورتم، و دست شستن بدون خوابم، رخت کردن جمع از بعد و شدم بلند

 گس و تلخ زیادی طعمش که چایی با ما و گرفت محمد و من برای لقمه مادرم. نشستم

 هم من کتابش، و کیف کردن جمع از بعد محمد و فرستادیم پایین گلویمان از بود،



 که جایی از باالتر کوچه سه_دو ما یمدرسه. شدیم مدرسه راهی و برداشتم رو کتابم

 من از سال یک محمد. داشتیم ویر پیاده روز هر همین خاطر به. بود نشستیممی ما

 زندگی این و شدمی قبول باید خودش، قول به و داشت کنکور امسال و بود تربزرگ

 با من و. کردمی عوض رو کردیممی نرم پنجه و دست اون توی داشتیم که جهنمی

 دست به که هم پولی و فروختممی میوه احمد اوستا مغازه کنار سن، سال هفده

 هر و رسیدیم مدرسه به زدن، قدم کمی از بعد. شدمی دفترم و کتاب جخر آوردم،می

 .رفتیم خودمان درس کالس سمت کداممان

 رو فلسفه آخر زنگ بود، کندنی جون هر با تکراری، هایمعلم و تکراری مطالب هم باز

 مانده قدمی چند هنوز شدیم؛ خونه راهی محمد با هم بعدش و رساندم اتمام به هم

 :دید رو ما آوات که برسیم خانه هب تا بود

 کردید فکر واقعا بخواب؛ و بخور دوتا این بکنیم جون میثم و من وهللا، دیگه خوبه -

 نه چون شه؛نمی هیچی خدا، به نه میشه؟ آب و نون براتون خونید،می که درسی این

 !ستاضافه خرج یه فقط داریم، چیزی پارتی نه داره، پول باباتون

 ترک فکر به پدرم که ذاشتمی تاثیری چنان پدرم روی ها،حرف این گفتن با همیشه

 و آمد جلو قدمی چند آوات که کرد نگاهش اخم با محمد. افتادمی ما تحصیل

 :گفت و انداخت باال را ابروهایش

 کنی؟می نگاه جوریاین چرا چیه؟ -

 :گفت آوات به رو موضوع، این به دادن خاتمه برای پدرم

 .واتآ بجنب -



 با و کوبید زمین روی محکم رو، کشیدنمی گل بام پشت روی اون با که سطلی آوات

 :گفت داشت، را ما دریدن قصد که هاییچشم

 .چشم -

 :گفت داد با آوات که بره خونه سمت به آوات به توجهبی خواست محمد

 .ببینم کمک بیا کجا؟ هوی -

 رو تحصیلش ترک حکم پدرم رشآخ کنه، جروبحث آوات با اگر که دونستمی محمد

 به جااین از خالصی برای اش،روزیشبانه هایخواندن درس همه این و کنهمی صادر

 بود، پوشیده که هاییچکمه با آوات. رفت خونه سمت به میام، االن گفتن با میره؛ باد

 مثل من که دونستمی خوب ولی بود؛ من روی خصمناکش نگاه و کردمی لگد رو گل

 حکم از ترس و چشم بگم گفت، چی هر که نیست کتابم و درس ضعفم نقطه مدمح

 از بعد. بدم رو جوابش چطور بلدم هم من بگه، هرچی و باشم داشته تحصیل ترک

 خونه وارد شدن،می ترنزدیک داشتن عمرشان آخر به دیگه که هاییکتونی درآوردن

 شده دوزی پینه بار هزار پاره، سلبا مثل و کردنمی توجه جلب زیاد که ایخونه. شدم

 خونه روی و رنگ تا کشیدمی جارو رو خانه انقدر همیشه ام،سلیقه با مادر ولی بود؛

 .شدمی باز

 و گذشتمی جااون روزم و شب که شدم اتاقی وارد دادم، مادرم به که سالمی بعد

 .کنه کمک اتآو و پدرم به و بره تا کردمی عوض رو لباسش داشت که دیدم رو محمد

 به باید زد،می سرخی به کمی که کردم نگاه رو پاهام زیر و نشستم زمین روی هم من

 پول؟ کدوم با ولی بودم؛ خودم برای نو کتونی جفت یک فکر



 کمی کف ش که پاهایی به توجه بدون و شدم بلند زد،می صدایم که مادرم صدای با

. ماست منتظر و کرده پهن رو سفره دیدم که رفتم مادرم سمت به داشت، سوزش

 مثل هم باز. کردم نگاه شد،می پر آبگوشت از داشت که هاییظرف به و نشستم کنارش

 و شدن خونه وارد هم، آوات و پدرم. سبزیجات از پر و گوشت بدون آبگوشت همیشه

 رو میثم بودیم؛ نشسته سفره دور میثم جز همگی. شد وارد محمد هم سرش پشت

 جلوی رو آبگوشت ظرف مادرم. گشتبرنمی شب تا و بود فرستاده کاری دنبال به پدرم

 .گرفت تلیت آبگوشتش برای سپس و کرد دعا اول همیشه مثل پدرم که گذاشت پدرم

 .خورد زنگ گوشم توی پدر، تکراری دعای هم باز

 کمکمون خودت. هستش تو توجه از داریم، چی هر ما شکرت؛ صدبار روزی خدایا -

 !کن

 پارچ که طورهمان مادرم. شدیم غذا خوردن مشغول هم ما پدرم، کردن روعش بعد و

 :گفت کرد،می جاجابه سفره در رو آب

 میشه؛ هیچی خونه، سقف تعمیر برای شما هایزحمت این بیاد، بارون امشب اگه -

 کنه؟می تعمیر سقف زمستون تو کی آخه

 :گفت پر دهن با آوات

 نایلون روش سرمون؛ رو شهمی خراب شبونه که نکنیم تعمیرش من، مادر آخه -

 بارون بیاد دلش خدا نکنم فکر کنه،می هرروز بابا که دعاهایی با نباش نگران. کشیممی

 .بباره

 .نگو کفر بچه، -

 .نباشه نگران دایه که گفتم فقط من؟ پدر کفری چه -



 :داد ادامه و زد پوزخندی

 .دیروزه از بدتر وضعمون روز، هر -

 چیزی و انداخت زیر به رو سرش پدرم ولی کرد؛ نگاه پدرم سمت به ترس با مادرم

 دیدنمی و بود مالحظهبی زیادی آوات آورد؛ درد به رو من دل سکوتش همین. نگفت

 .هستن کار دنبال روز و شب پدرم و میثم

 کارگری روز و شب کرد،می آقایی خودش برای و پوشیدمی تمیز لباس باید االن که پدرم

 .راضیه درمیاره، که پولم چندرغاز به و کنهمی

 اتهام دست و گرفت آتش کشاورزی هایزمین تمام روستا تو وقتی پیش، سال چند

 ولی شهر؛ اومد و برداشت رو ما آبروش، خاطر به پدرم بود، ما طایفه از یکی سمت

 ولی ودند؛ب شرمگین روستا اهالی و نبوده خدا بنده اون کار اصال که شد معلوم بعدا

 تمام با تونستیم فقط. بود کرده فراموش رو روستا به برگشت کال پدرم که فایده چه

 شهری خونه هیچ شبیه که بسازیم الی و گل با ایخانه تنها و بخریم زمینی داراییمون

. کردمی حفظ سرما و سوز از پر هایشب از را ما که بود جایی تنها بود، هرچی ولی نبود؛

 !نبود ایمن خونه چون بگیریم؛ خونه برای بودیم تونسته گازی نه و برقی نه

 محمد. کردم فکر که انقدر شد، خالی کی دونمنمی که کردم نگاه غذایم از خالی ظرف به

 وقتی آمدنمی دلش کال و کردمی کمک مادرم به سفره کردن جمع در همیشه مثل

 هرکسی! کنه کار تربیش بود، اومده سراغش به هاتازگی که دردی پا با مادرم است، خونه

 برای سکوت، از پر فضای این از محمد و زدمی چرت و بود کرده کز خانه از ایگوشه در

 .کردمی استفاده مطالعه

. شد کامل چیه، تکلیفش بیاد باران اگر نبود معلوم که خونه سقف تعمیر و شد شب

 امشب تا رفتم کرسی زیر هم من کنم، تحمل نتونستم رو اتاق زیاد سرمای وقتی شب



 هم روی پلک نگرانی از مادرم بود، برنگشته هنوز میثم چون ولی بخوابم؛ آرامش با

 سپس و رفت در سمت به و برخاست جا از خود پدرم در، شدن کوبیده با. بود نذاشته

 .برگشت میثم همراه به

. خوردمی بهم یشهادندان سرما، خاطر به و رساند کرسی زیر را خودش عجله با میثم

 :گفت پدرم شد، گرم کمی بدنش کهاین از بعد

 کنی؟ کاری یه تونستی شد؟ چی -

 :گفت افکنده سری با میثم

 چیزی که فعال خواستن،نمی نیرو اصال سخته؛ خیلی اوضاع هم کارگری واسه من، پدر -

 .نگفتن

 به ناامیدی با باز همگی و کرد خاموش رو نفتی چراغ و کشید سوزی جگر آه مادرم

 .رفتیم خواب

*** 

 :حال

. خنددمی سرخوشی با و کندمی تعریف مزهبی هایجک و کرده ت.س**م کامال سپهر

 گذشت، خوش گفتن با من کردن؛ تشکر امشب، خاطر به و کردن رفتن عزم هابچه

 .دادممی رو جوابشون اومدید؛ شد خوب

 توی ای،لحظه برای و افتادم طناز دیا رفت، بیرون و گرفت را سبحان بازوی مژگان وقتی

 خوابش مبل روی سپهر. بودیم سبحان و مژگان جای االن طناز و من کاش کردم آرزو دلم

 کردم فکر طناز به انقدر و نشستم کاناپه روی هم خودم و کشیدم روش پتویی و برده

 .برد خوابم کاناپه روی کی دونمنمی که



  

 

*** 

 تکرار داشتن تکراری روزهای هم باز و گذشتمی خانه سقف تعمیر از ماه شش

 صدایم که عبدالرحمان دوستم، صدای با. بود گیردل عجیب آفتاب، غرور و شدنمی

 .گرفتم آفتاب غروب از چشم زد،می

 تفریحی یه و بزنیم شهر تو دوری یه که موتور ته بپر. شد تموم کارت جااین انگاری -

 .بکنیم

 تکرار خودم برای رو «تفریح» کلمه ب**ل زیر و کرد شخو جا لبم روی خندینیش

 کردم؛

 آن از بعد که ایخنده و جوان دختران به پراندن تیکه! ما داشتیم تفریحی عجب

 واقعا بخندم، و بپرونم تیکه دختر چند به که اومدنمی بدم هم من شد؛می نصیبمان

 حال و شور و بودم کرده پیدا کشش مونث جنس به نسبت هاتازگی چرا دونمنمی

 .داشتم ایدیگه

 داشتیم مهاباد، هایخیابون و هاکوچه تو عبدالرحمان همراه به و شینممی موتور ته

 که دختری به عبدالرحمان کردیم، حرکت که بازار سمت. گشتیممی خودمون برای

 قاه قاه ما دختر، اخم خاطر به و انداخت تیکه گشت،برمی کالس از بود معلوم

 هیجان، شدت از سرخوشی با دو هر و داد گاز موتور به تربیش عبدالرحمان. دیمخندی

 .آوردیممی در بازی دیوانه



 و امخانواده اوضاع به کردن فکر از رو من تونستمی که بود گانهبچه کارهای این تنها

 مانعبدالرح به پریدم؛ پایین موتور ته از رسیدم، که مونکوچه سر به. کنه بیرون خودم

. گذاشت کنارم از بوقی زدن با و نکرد قبول که باشه مهمونم چایی یه که کردم تعارف

 و کنم انداز پس بودم تونسته کارگری و کندن جون ماه چهار با آخرش که کفشی بند

 آوردم، باال رو سرم که همان ولی کنم؛ محکم رو بندش تا شدم خم. بود شده باز بخرم،

 .کردمی نگاه من به و بود ایستاده رویمروبه رد جلوی که دیدم رو دختری

 تونستممی هم فاصله این از من و انداخت زیر رو سرش شد، من نگاه متوجه وقتی

 .انداخت شونخونه داخل رو خودش شتاب و عجله با که ببینم رو هاشگونه شدن سرخ

 کمی شیدنک نفس و گرفت اوج بارهیک قلبم ضربان که دیدم چه نگاهش در دونمنمی

 عمیقی نفس دیدمش؟می بار اولین برای من که بود کی دختر این شد؛ سخت برام

 .بگیره آروم زد،می تند امسینه در جهتبی باره،یک که قلبی ضربان تا کشیدم

 که دیدم رو پدرم در، کردن باز با. رسیدم خونه در جلوی و شدم تنگ نسبتا کوچه وارد

 با. باریدمی حالیخوش صورتش از و بود نشسته حیاط توی شده پهن حصیر روی

 دیدن با مادرم! افتاده اتفاقی که کردم پیدا یقین مادرم، یاندازه از بیش هیجان دیدن

 :گفت حالیخوش با من،

 !داره خوش خبر یه امروز پدرت که اَژین جااین بیا -

 حیاط در هم باز دیدم که رفتم مادرم سمت به و زدم صورتم به آب مشتی حوض، از

 پاهاش نق، نق با آوات. شدن وارد محمد و آوات سرش پشت و میثم بار این و شد باز

 :گفت ما به رو و کرد فرو حوض آب درون رو

 .کشهمی رو ما داره گرما این نشده، شروع تابستون -



 :گفت آوات به رو و انداخت آب توی رو بود دستش توی که ایهندوانه میثم

 زنی؟می غر قدراین یشنمی خسته تو -

 :گفت میثم به رو بود، شاد هم او و نبود پدرم از بهتر حالش که مادرم

 !داره خوش خبر آقات که جااین بیا پاشو مادر میثم نباشین؛ خسته -

 :گفت بود، چایی استکان خیره که طورهمان و گرفت جای حصیر روی مادرم کنار میثم

 شده؟ چی باشه؛ خیر -

 :گفت ما به رو حالیخوش با پدرم

 صحبت. سربازیم زمان هایدوست از یکی دیدم؛ رو قدیمیم هایدوست از یکی امروز -

 از خارج تو داره باغ یه گفت تنگه، بالم و دست گفتم وقتی و شد چیزها این و کار از

 باغش خواست من از گرده؛می سرایدار یه دنبال و برسه بهش خودش رسهنمی که شهر

 پول هم نگهبانیش واسه حتی! بشه نصف نصف، هم درآمدش و بدم مونسا و سر رو

 .میده

 :گفت و کرد بلند باال سمت به رو دستانش مادرم

 !بده بهش خواد،می خدا از چی هر انشالله بده؛ خیرش خدا -

 :داد ادامه پدرم

 سامونی و سر یه که کنهمی جور هم وام یه واسم گفت و خونه رسوند راه سر رو من -

 !کنهمی کم حقوقم از رو پولش خورد خورد هم بعدش بدیم؛ خونه به

 :گفت میثم به رو و کرد ذوق تربیش مادرم



 نوه و عروس دلم خواستگاری؛ میثم برای میرم و زنممی باال آستین هم من وقتاون -

 .خوادمی

 :پرسید و کرد پدرم به رو آوات. نزد حرفی و انداخت زیر به را سرش میثم

 کنه؟می بازیدل و دست قدراین داره شما دوست این که شده چطور الحا -

 :گفت بود، کرده سفر اشگذشته خاطرات به ایلحظه انگار که پدرم

 جبران که خوادمی سال، پنج و سی بعد هم االن و دادم انجام براش کاری یه زمان اون -

 .بده انجام برام رو کار اون

 :گفت و کرد محمد به رو مادرم. نپرسید چیزی دیگر ولی ود،ب نشده قانع کهاین با آوات

 .کنم قاچش بیار رو هندونه اون مادر، محمد -

 دست از رو چاقو پدرم. گذاشت مادرم جلوی و برداشت آب توی از رو هندوانه محمد

 :گفت و گرفت مادرم

 .نکش زحمت شما من؛ بده خانوم -

 ایهندوانه خوردن بعد داد؛ پدرم دست به رو هندوانه و زد بخشی رضایت لبخند مادرم

 همه شب سیاهی با و بود کرده خلوت خودش برای باز کس هر بود، شیرین عجیب که

 .رفتن خواب به خستگی شدت از

 امروز هم من و برن کارشون سر تا بودن شده حاضر آوات و محمد میثم، صبح

 کارش که نیسانی سوار یمخواستمی و بستیم رو حیاط در. برم هااون با خواستممی

 آوات مرد، آن دیدن با اومد؛ نسمتمو لباسی خوش مرد که بشیم بود، کارگر کردن جمع

 .دارننگه دست و نشن سوار فعال که کرد اشاره محمد به



 :گفت میثم به رو مرد

 !باشین کریم کاک پسرهای باید شما -

 :گفت و انداخت ما به نگاهی میثم

 شما؟ و پسرهاشیم؛ ما بله -

 :گفت و کرد دراز میثم سمت به رو دستش و زد گرمی لبخند مرد

 !اخوان یاسر پدرتونم؛ دوست من -

 پیدا اشکله و سر ،هامونغم تمام از ما آزادی برای که مردی شناختن با باراین میثم

 :گفت و شد ترپررنگ لبخندش بود، شده

 .نشناختمتون که ببخشید. بله بله -

 :گفت و انداخت گاهین ما به رو مرد

 .پسرم کنممی خواهش -

 :گفت دادبی و داد با شیم،نمی سوار دید وقتی نیسان راننده

 !شد دیر سوارشین، دیگه بابا -

 :گفت و گرفت پیشی ازش پدرم دوست که باشه بگه خواست آوات

 .دارن کار کلی خودشون هااین امروز برو؛ شما آقا -

 آوات. گذشت کنارمون از گذاشتن، سرکار رو ما گفتن با و کردن غرغر با نیسان راننده

 :گفت مرد به رو

 جا؟این داریم کاری چه ما ولی ببخشید؛ -



 سردرگم و شدیم ترگیج چهارتامون هر بار این ساختمان، مصالح از پر ماشین دیدن با

 :گفت و کرد ایاشاره ماشین به مرد. کردیم نگاه رو همدیگر

 بسازید؟ خونه قراره نگفت بهتون کریم مگه. کنید کار خودتون یبرا شما امروز خب، -

 :گفت شده، گرد هایچشم با آوات

 شد؟ جور سریع قدراین چطوری وام ولی -

 :گفت و کرد اشاره ماشین درون مصالح به مرد

 .باشین زود برسه؛ راه از اوستا هاستاالن که بجنبنید دست -

 :گفت محمد به رو و

 ست؟خونه کریم -

 :گفت مرد که داد تکان نه معنی به را سرش محمد

 بلدی؟ رو کارش سر خب، -

 :داد ادامه محمد به رو مرد که گفت ایبله محمد

 .پدرت پیش بریم بیا من همراه تو -

 :گفت داشت،برمی قدم ماشینش سمت که طورهمان و کرد ما به رو و

 !هاپهلوون کنید شروع هم شما -

 آوات. رفت حیاط سمت به و انداخت دوشش روی رو سیمان سهکی اولین ذوق با میثم

 او با که دید رو محمد وقتی ولی انداخت؛ مرد به نگاهی تردید و شک با دقیقه چند

 .کرد شروع رو کار هم اون شد، همراه



 نگاه رو ما ذوق با و اومددرمی حالیخوش از اشکش داشت مصالح، و ما دیدن با مادرم

 سروکله هم بعد ساعت یک که کردیم خالی حیاط توی رو ماشین بار یهمه. کردمی

 تریپ آوات و کردیم طراحی خودمون رو خونه نقشه. شد پیدا اشدیگه گارگر دو و اوستا

 کردیم شروع. کردمی پیاده کاغذ تو داشت رو فرضی طرح و بود برداشته رو هامهندس

 پشت و یاسر دوستش و پدرم که یمبود کار مشغول کارگرها هم و ما هم زمین؛ کندن به

 .شدن حیاط وارد محمد، هم سرش

 داشتبرمی قدم دوستش و پدرم سمت به و بود چیده سینی درون را هااستکان مادرم

 دوستش و پدرم بین دونمنمی گرفت؛ دستش از رو سینی و دوید سمتش به محمد که

 .بود دویشان هر نلبا بر رضایت خنده که شدمی بدل و رد داشت هاییحرف چه

 ***  

 یک این تو شد؛می تمام داشت تقریبا و بودیم خونه ساختن مشغول که بود ماه یک

 دختر یه نگاه ولی همیشگی؛ سرگرمی دنبال رفتممی و پیچوندممی هاموقع بعضی ماه،

 دختری برد؛می باال رو قلبم ضربان ناخواسته بودن، اومده محل این به هاتازگی انگار که

 و قلمی دختر. کردممی نگاهش چشمی زیر اومد،می بیرون شونخونه از بار هر که

 هایحس دیدنش، با و بود نشسته من دل به کال! بانمک جورایی یه و قدبلند نسبتا

 !داشتن دوست شاید عبدالرحمان قول به چیزی یه. کردممی تجربه داشتم رو جدیدی

 بلندی صدای با که شد کشیده سمتش به گاهمن زد،می صدام که مادرم صدای با

 :گفت

 .جااین بیا اژین، -

 :گفت و گرفت سمتم به رو پولی مبلغ دیدم که رفتم سمتش به و شدم بلند



 دو این میثم. داریم مهمون امروز بگیر؛ پیاز و زمینی سیب دوکیلو یه برو جان، اژین -

 !نخریده انداخته، جا رو قلم

 رو حیاط در. شدم خارج خونه از چشم، گفتن از بعد و گرفتم مادرم دست از رو پول

 هم رو همسایه دخترک همان که گذشتممی باریک نسبتا کوچه از داشتم و بستم

 راه به کرد شروع بعدش و شد خیره من به ایدقیقه چند هم او من، دیدن با. دیدم

 به شد باعث نعبدالرحما موتور بوق صدای. برداشتم گام سرش پشت هم من و رفتن

 .نیست دیدم برگشتم، دختر سمت به وقتی و کنم نگاه سرم پشت

 :گفت خندنیش با عبدالرحمان

 چسبه؟می مگه من بدون تفریح جوریاین آره؟ دیگه تنها تنها، -

 :گفتم عصبی نسبتا صدای با و خوردن پیوند بهم ناخودآگاه ابروهایم

 !نیست هاشاون از دختر این هم بعدش تفریح؟ کدوم نگو؛ شعر -

 :گفت و خندید بلند عبدالرحمان

 !چطورین؟ بقیه مگه بابا؛ نه -

 :دادم ادامه و کردم نگاهش

 بپرونه تیکه و کنه باز رو دهنش تونهنمی آدم جوریه، یه نگاهش که اینه منظورم -

 !بهش

 :گفت و کرد نگاهم باری شیطنت نگاه با عبدالرحمان

 میری؟ کجا حاال. فهمیدم بابا؛ خب -

 .خرید میرم -



 :گفت لبخند با

 !برسونمت خودم که باال بپر پس -

 یه فقط اگه و نداره گواهینامه عبدالرحمان که کردم فکر این به و نشستم موتورش ته

 جعبه دیدن با و رسیدم فروشی میوه مغازه دم! ستساخته کارش بیفته، پلیس گیر روز

 هم بعد بکشد؛ برایم کیلو دو کدوم هر از گفتم بود، در جلوی که پیازی و زمینی سیب

 خونمون تو برنج و گوشت بوی ها،مدت بعد. خونه برگشتم و شدم موتور سوار باز

 سنگ قدراین براش مامانم که عزیزی مهمون این بدونم بودم کنجکاو من و بود پیچیده

 !کیه؟ گذاشته، تمام

 :گفتم و گذاشتم در جلوی رو خرید کیسه

 .دایه خریدم -

 :گفت کرد،می پاک دستمال با رو دستش که طورهمان مادرم و

 برگشتی؟ زود چه -

 .همون خاطر به رفتم، موتور با -

 :گفت عصبانیت با مادرم

 .خطرناکه مادر، اژین نداره؟ گواهینامه که شدی دوستت موتور سوار هم باز چی؟ -

 :وگفتم زدم لبخندی اشنگرانی جواب در

 !نباش نگران شما من، مادر -



 رفتم. کردمی خوب رو حالم هم بهش کردن نگاه که کردم نگاه جدیدی یخونه سمت به

 دیدن با میثم کرد؛می کمکش هم میثم و کردمی سفیدکاری داشت که دیدم رو مردی و

 :گفت من

 .کمک بیا اژین، اومدی شد خوب -

 :گفت خمت و اخم با همیشه مثل من، دیدن با و شد وارد گچ کیسه با هم آوات

 پیدا جایی یه خوادمی فقط که محمد اون بزنی؛ ما به سر یه رسید فکرت به خوبه -

 !براش دارم. تو از هم این بخونه، درس آقا بره و کنه

 :گفتم تمسخر با. ریخت بزرگ ظرف یه درون رو گچ حرص با بعد و

 !نرسید که هم امتحانش به رفت؛ پروندی رو آرزوهاش همه درس؟ کدوم -

 :گفت و شد شاکی بیشتر اتآو

 ... .پسره بود، حقش -

 :داد ادامه و خورد را حرفش بقیه و

 بوی بود؟ کجا مونشهریه پول ما پولیه، دانشگاه فکر تو و خورده سنگ به سرش آقا -

 .خورده مشامش به پول

 :گفت داد با میثم

 !تو؟ چته آوات؛ دیگه کن بس ده -

 و زدم باال رو آستینم آوات، به توجه بدون. نگفت چیزی و کرد مشت رو دستش آوات

 .شدمی خشک باید بار این و شد تمام خونه کار که کردم کمکشون ساعتی یک



 یآشپزخانه به هم بعدش و کردم نگاه بود، روشن سرم باالی که المپی به لبخند با

 به رو تمسخر با آوات. دیدمی رو جااین کردمی کیف آدم اتاق؛ دو و شده کاریکاشی

 :گفت من

 !حالیخوش همه این از نمیری یهو -

 .نباشه غمت تو مهندس؛ میرمنمی -

 پهن مشغول و انداختمی حصیر حیاط توی داشت محمد. اومدم بیرون جاآن از و

 .بود پتو کردن

 بودی؟ کجا -

 :گفت و کرد اشاره کتابش به و کرد نگاه سمتم به من صدای با

 .خوندممی درس -

 :گفت داد با ات،آو یهو که

 پول نه ما ها، رسیمی پوچت آرزوهای این به نکن فکر کردی؛می جابی خیلی تو -

 !کنیم خرج تو واسه پول میاد خوشمون نه داریم،

 به شد؛ منفجر باروت انبار مثل باراین کرد،می بحث آوات با کم کال که ساکتی محمد

 :گفت ،دادمی هلش عقب سمت به که طورهمان و رفت سمتش

 بازیت عوضی اون از اون! بدونم هم من بگو هان؟ داری؟ من با مشکلی چه تو؟ چته -

 .االنت از هم این امتحان؛ یجلسه سر برم نذاشتی که

 :گفت داد با تربیش و گرفت رو یقش بعد و

 مرگته؟ چه بدونم هم من بگو -



 :گفت خشم با و داد هلش عقب سمت به رو محمد آوات،

 پرت و چرت و وایمیستی من روی تو. کرده پرروت معلم و درس دیگه؛ شدی پررو -

 !میدی تحویلم

 محمد یقه از رو دستش زد، که دادی با پدرم که بزنه سیلی محمد گوش زیر خواست

 :گفت و کرد نگاه آوات و محمد به خشم با پدرم. کرد باز

 !چتونه؟ هم؛ جون به افتادین گربه و سگ عین باز چیه؟ -

 :گفت پدرم به رو آوات

 جا؛ یه بشینن و بندازن پا رو پا آقا این و کنیم کار فقط که نشدیم ساخته سنگ از ما -

 تو حاال و امتحان به نرسیده! زده غیبش آقا این و کنیممی کار خر مثل داریم صبح از

 کنیم؟ کار باید فقط ما خونه این تو ببینم هاست؛پولی دانشگاه این فکر

 و کشید دستش از رو کتاب حرکت یک با و کرد نگاه رو محمد بکتا خشم با پدرم

 رو پدرم شده، گرد هایچشم با محمد. انداخت بود، پا به حیاط توی که آتشی سمت

 :گفت و کرد نگاه

 !بابا -

 :گفت و داد تکان محمد رویبهرو اخطار معنی به رو دستش پدرم و

 از بشنوم کنی؛می کار برادرات مثل امروز از شده؛ تموم وقته خیلی شد، تموم درس -

 .بینیمی بد محمد کنی، احترامیبی خودت از تربزرگ به فردا

. بزنه حرف پدرم حرف روی تونستنمی حتی و کرد نگاه رو آوات عصبانیت با محمد

 :گفت همه به رو مادرم



 .برسن االنه که بنداز رو هااین مادر محمد دیگه؛ کنید بس -

 دیدم رو محمد نمناک هایچشم من و گذشت کنارش از محمد، به ایتنه زدن با آوات

 خاکستر داشت که کاغذی به و بود آتیش سمت به نگاهش. بباره خواستمی که

 میثم کنه؛ پیدا تسلط خودش به تا کشید دندان زیر رو لبش. کردمی نگاه شد،می

 :گفت ب**ل زیر و داد تکان آوات برای تاسف معنی به را سرش

 !حسود یسرهپ -

 :گفت من به رو مادرم. گذشت کنارم از هم او و

 .برسن که االنه کن؛ عوض رو هاتلباس برو -

 عوض رو لباسم تا رفتم بقیه مثل هم من و شدم منصرف که میاد کی بپرسم خواستم

 .کنم

 اخوان یاسر بگویم بهتر یا پدرم، دوست و شد باز هم حیاط در تمیز، لباس پوشیدن با

 به مادرم و پدرم. شدن وارد دختر، یک و باشه همسرش اومدمی بهش که زنی یک با

 هیجانی و بهت چنان با دخترش. نشستن سر آخر تعارف، هزار با و رفتن استقبالشون

 ولی کشیدم؛ خجالت لحظه یک من که کردمی نگاه حیاطمان و گلی خانه دیوار و در به

 :گفت هیجان با وقتی

 !خوشگله خیلی ونخونت و حیاطتون وای -

 !خداروشکر حداقل. کشیدم ایآسوده نفس

 جورهایی یه هم جااین و هست قو پر الی هاشده بزرگ این از بود معلوم دختر تیپ از

 پوزخندی آوات دختر، حرف با. اومده خوشگل چشمش به بودنش عجیب خاطر به

 :گفت هم میثم به زیرلب و بود نشونده هاشب**ل روی



 .ترسناک به شهمی تبدیل خوشگل کلمه بخوابه؛ جااین باید زمستون یه -

 دختر به رو لبخند با پدرم. باشه ساکت که کرد اشاره آوات به و کرد ریزی خنده میثم

 :گفت

 .نداره رو هاحرف این که نشین فقیر خونه این دخترم؛ بینهمی خوشگل هاتچشم -

 :گفت هاست،خودشیرین این از بود معلوم که دختر

 !عکاسی واسه میده جون عموجون؛ نه -

 :گفت پدرم به رو و کشید دندان زیر خجالت، خاطر به رو لبش بعد

 بزنم؟ صداتون عمو تونممی ببخشید، -

 :گفت پدرم به رو باراین مادرش که خندیدن دل ته از اخوان یاسر و پدرم و مادرش یهو

 .کنهمی راحتی حس بقیه با زود یکم دخترم رمضانی، آقای شرمنده -

 :گفت لبخند با پدرم

 .نداره پولدار و فقیر که بودن عمو عموشم، هم من باشه هرچی نداره؛ عیبی -

 :گفت ساختگی اخم با پدرم دوست بار این

 !عزیزتری رزا برای هم عمو از تو چیه؟ هاحرف این کریم؟ کاک چی، یعنی -

 :گفت تریآروم لحن با میثم باراین

 .خوشگلی اسم چه رزا، -

 :گفت ب**ل زیر هم آوات و



 دختر زده زل محمد به چطوری ببین ولی مادمازله؛ مال انگار هم رز عطر بوی این -

 نه انگار ولی کرد؛می عوض رنگ صدتا کنیم،می نگاهش ما دیدمی تا باید االن! حیابی

 .انگار

 انگار کال محمد نگریست؛می رو اون موشکافانه داشت و بود محمد سمت نگاهش رزا

. بترکه بغضش یهو بزنه صداش ترسیدمی آدم حتی و نداشت حضور جمع در اصال

 انگار و بود محمد روی نگاهش هم دخترش و بود گرفته گرم اخوان یاسر همسر با مادرم

 خوششان رزا هاینگاه از که میثم و آوات. بود کرده تعجب محمد، بودن ساکت از که

 ولی کشیدند؛می نشان و خط دخترک برای و باال بود هزد غیرتشون رگ بود، نیومده

 :گفت یاسر به رو پدرم! آهنین دیوار در بکوبی میخ انگار

 داشتی؟ هم پسر یه کنم فکر -

 :گفت بود، کرده خوش جا لبش روی که لبخندی با یاسر

 !لندنه نیست، ایران میگی؟ رو رامین بله، -

 پیش سال همین. شد کباب دلم که انداخت یاسر به نگاهی حسرت با جوری محمد

 تحمل که ریخت اشک چقدر مادرم و کنه کار و عراق بره بود افتاده آوات سر به که بود

 که پدرم! کنننمی که کارهایی چه دارپول جماعت کجا؟ لندن کجا، عراق. ندارد دوری

 :پرسید بود، شده کنجکاوتر انگار

 جاست؟اون چی برای -

 :گفت خانومش باراین

 .گردهبرمی بخواد، خدا دیگه چهارسال شاللهان رفته؛ لیسانس گرفتن واسه -



 روی زهر همچون پوزخندی که شد کشیده محمد سمت به نگاهم حرف، این با من و

 سوزدمی دارد خودمان ایران در هم آن دانشگاه، به رفتن حسرت در محمد. بود لبش

 دهد، ادامه یاسر همسر اگر کردممی حس. خواندمی درس لندن در اخوان رامین و

 خالصه. کردمی تعریف پسرش و دانشگاه از داشت که انقدر برود و شود بلند محمد

 کال تا چهار ما ولی گذشته، خوش بهشون گفتنمی مادرمون و پدر که شبی از بعد

 .رفتن هامهمون کردیم،نمی حس چیزی همچین

 رفتند؛ خواب به ایگوشه در بیارن، ودخ برای پتویی حتی کهاین بدون خستگی با همه

 هفته دو. بود شده خیره رویشروبه دیوار به و بود گرفته بغل در رو زانوهاش محمد ولی

 مرده مثل گرفت؛می افسردگی داشت کمکم محمد فکرکنم و گذشتمی مهمانی از

 همه هک ایخونه. بود شده گیرترگوشه و دادمی انجام رو گفتنمی که هرکاری متحرک

 .کنیم کشی اسباب آن به بود قرار و شده آماده کامال امروز داشتن، رو اون ذوق

 اخوان یاسر و شده خریداری جدید خانه برای گاز اجاق و تلویزیون یخچال، فرش،

 دوست هرچه کند وادار رو مادرم عروس، یک جهازیه مثل خواستمی دلش عجیب

 محبت و خوبی همه این شرمنده پدرم و دکر می قناعت کم به مادرم ولی بخرد؛ دارد

 لبخند کنیم؛می نگاهش داریم و ایستادیم جدید یخانه رویروبه. بود اخوان یاسر

 وارد. گهنمی چیزی و ساکته محمد ولی کرده؛ خوش جا مونهمه ب**ل روی بزرگی

 شده پهن پتوی روی پدرم و شده چیده اون توی مرتب چیز همه که شدیم جدید خونه

 مادرم و نشستیم پدرم اطراف ما همه. کرد شکر رو خدا ب**ل زیر و نشست زمین یرو

 .نوشیدن رو شونچایی لذت با بار این همه ریخت؛ چایی برایمان

 جلوه تربیش کاشتیم، که درختانی با هم حیاط و شده انباری به تبدیل قدیمی، خانه

 امکانات دارای و واقعی ریشه خونه یک شبیه باراین ساختیم، که ایخانه. دادمی



 رو لباسم من که بود خریده نو لباس دست یک کدوممون هر برای پدرم. بود رفاهی

 .رفتیم بیرون خونه از و پوشیدم

 باراین. شد کشیده رویمروبه قلمی دخترک سمت به نگاهم وایسادم، کوچه در وقتی

 نزدیک بود، کوچه سر در که سبزی فضای به وقتی و برداشتم قدم آهسته سرش، پشت

 :کردم صدایش شدیم،

 !خانوم -

. خورد جا وضوح به من، دیدن با و کرد نگاه سرش پشت به تعلل با و ایستاد دختر

 :زدن حرف به کردم شروع پررویی با. کرد نگاه اطراف به ترس با و پرید رویش از رنگ

 جا؟این اومدید تازه شما همسایتون، اژینه، من اسم سالم، -

 صدای با و کرد تر زبانش با رو لبش سپس و کرد نگاه اطراف به ترس با دوباره دختر

 :گفت ضعیفی

 .برم باید من ببخشید؛ -

 دوباره من ولی داد؛ ادامه راهش به من، به توجه بدون و برگشت جلو سمت به سپس

 .بود زیر به سر هم هنوز دخترک. گرفتم قرار راهش سر

 .بدونم رو اسمت خواستممی فقط نیستم؛ مزاحم من خدا به -

 به ترسیده، زیادی دیدم وقتی شود، زمین پخش خواهدمی ترس از دختر کردم حس

 .رفتم کنار راهش سر از سریع و فرستادم لعنتی خودم

 !بترسونمت خواستمنمی خدا به -



 مشهود آن در که لرزشی با که شنیدم رو صداش که گذشتم کنارش از کارم، از شرمنده و

 :گفت بود،

 !طنازه هم من... اسم -

 جا لبم روی اسمش شنیدن از بعد لبخندی گذاشت؛ فرار به پا سرعت با سپس و

 .کردم تکرار خودم برای رو اسمش ب**ل زیر و کرد خوش

*** 

 حال

 

 تکون جام از نداشتم دوست حتی که کردمی درد قدران سرم شدم، بلند وقتی صبح

 نگاهی موبایلم صفحه به. نبود هم هم سپهر از یخبر  و بود سکوت غرق خانه بخورم؛

 سمت و شدم بلند جام از. گذشته هم ظهر از بعد سه از ساعت دیدم که انداختم

 خشک هنگام بره، بین از حالیبی و سستی این و بگیرم سردی آب دوش تا رفتم حمام

. بودن کرده پر رو اتاقم دیوار سرتاسر که افتاد طناز هایعکس در نگاهم موهام، کردن

 .رفتم بیرون اتاق از عجله با سپس و موندم هاشعکس تک به تک یخیره دقیقه چند

 و داشتبرنمی سرم از دست گذشته خاطرات و بود شده سنگین برایم کشیدن نفس

 .بشم آروم تا بستم رو هامچشم تنها من

 دار،من طورهمان رو لختم موهای و پوشیدم رو سیاهم جین و لجنیم رنگ شرتتی

 خانه از و برداشتم رو ماشینم سوییچ گرفتم، ادکلن با که دوشی بعد بمونه؛ گذاشتم

 .شدم خارج



 بود؛ محجوبی آدم بسیار و بود قلب متخصص که دیدم رو صالحی آقای پارکینگ، در

 .شدم خارج پارکینگ از ماشینم، به شدن سوار بعد و کردم پرسی احوال سالم او با

 آن به هنوز من و بود آورسرسام تهران ترافیک ولی کردم؛ رکتح رستوران سمت به

 .ریختمی بهم رو اعصابم موضوع این و نکردم عادت

 پارک رو ماشینم و رسیدم رستوران جلوی به معطلی، و کشی وقت ساعت یک بعد

 با داشت دست در که کاغذهایی با که دیدم رو سپهر گذاشتم، رستوران در که پا. کردم

 :آمد سمتم قدم چند و ایستاد من دیدن

 !ها کردی سفید رو قطبی خرس روی رفیق؟ خوابیدی خوب -

 دستت؟ تو چیه هااین -

 :گفت و کرد نگاه بود، دستش در که کاغذهایی به

 .برپاست رستوران تو که امشبی مهمونی هایکتاب حساب -

 :پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با

 مهمونی؟ کدوم مهمونی؟ -

 :گفت و خاروند رو سرش مندگیشر  با سپهر

 مهمونی این آخه بزنم؛ زنگ بهت خواستممی االن. بود رفته یادم رفیق، شرمنده -

 !مهمه خیلی

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با

 !بگی؟ باید االن -



. کردم تنم به رو سفیدم روپوش و رفتم آشپزخانه سمت به گذشتم؛ کنارش از حرص با و

. باشه نقص و عیببی چیهمه تا باشم سرآشپز خودم باید پس باشه، مهم مهمانی اگر

 .کندمی کار کارکنان بقیه مثل و کشدمی کنار دیدنم با آشپزخانه، سرآشپز

 :گفتم و گرفتم دست در را چاقو

 فهمیدید؟ باشه؛ نقص و عیببی باید امشب چی همه -

 دیدم که ردمک کار ساعتی چند کردند؛ شروع رو کارشان و گفتن بله صدا یک همگی

 :وگفت اومد آشپزخانه به گارسون

 !ببینن رو شما خوانمی سرآشپز -

 مد میز به شدن نزدیک با. رفتم سالن سمت به و دادم تکان تفهیم معنی به رو سرم

 .کرد نگاهم لبخند با و شد بلند قدبلندی، مرد نظر،

 :گفت کرد،می نگاهم داشت که طورهمان

 .گذاشتید تمام سنگ امشب واقعا جناب؛ گزارمسپاس خوبتون پذیرایی از خیلی -

 :گفتم و دادم تکان رو سرم

 .بوده وظیفه کردیم هرکاری کردید؛ انتخاب رو ما رستوران که شما از ممنون -

 :گفتم گارسون به رو و اومد سمتم به که کردم اشاره گارسون به بعد

 .کنن سرو تا بیار هم سرآشپز مخصوص دسر از آقایون، میز سر -

 :وگفت کرد دراز سمتم به رو دستش لبخند با مرد

 خیلی رو تعریفتون رمضانی؛ آقای دیدمتون نزدیک از که شدم حالخوش خیلی -

 .بودم شنیده



 دادم دست او با و گذاشتم دستش در رو دستم

 ؟...آقای شما ببخشید؛ -

 .هستم راد من -

 میزشان کنار از. بود آشنا برایم ادزی راد فامیلی ولی کردم؛ حالیخوش ابراز دیدنش، از

 خورشتی و رفت شکمم توی سر با دختری که برم خواستم آشپزخانه سمت به و گذشتم

 دیدم که کردم نگاهش عصبانیت با. کرد رنگی رو روپوشم تمام داشت، دست در که

 و گرفت پیش دست او که کوری بگم خواستم. است شاکی من از تربیش اون انگار

 :گفت

 کنار؟ کشینمی چرا راهتم؟ سر من بینینمی کوری، گاریان -

 :گفتم عصبانیت با و خورد گره هم در ابروهایم

 !شدم کارطلب هم چیز یه انگار -

 :دادم ادامه و کردم اشاره روپوشم به

 رو چشمت و پایین اندازیمی رو سرت کور موش مثل وقتی شما محترم، مثال خانوم -

 خوب رو هاتچشم بعد به این از! این شهمی بینی،نمی هم جلوت موبایلته، یصفحه

 .برو راه بعد کن، باز

 از دید وقتی و کرد نگاه من به بهت با نبود، من از واکنش این منتظر انگار که دختر

 :گفت کنانغرغر ب**ل زیر گذشتم، کنارش

 چقدر رستورانش سرآشپز گممی و رستوران صاحب پیش میرم ادب،بی عوضی، -

 .شخصیتهبی



 روپوشم و شدم آشپزخانه وارد دختر، به توجه بدون و بست نقش لبم روی پوزخندی

 میز روی رو سرم و رفتم مدیریت اتاق به کارها، اتمام از بعد آوردم؛ بیرون تنم از رو

 تشدید دوباره بود، آمده سراغم به خواب از شدن بیدار موقع که سردردی. گذاشتم

 سرم از دست که کشیدمی طول روزی چند و بود دیروز نوشیدنی خاطر به این یافت؛

 به ببین زدم،نمی بهش ب**ل و بودم متنفر هانوشیدنی اون بوی از که منی. بردارد

 !رسیدم کجا

*** 

 آهو

 

 مثل و سرآشپزه یه فقط خوبه بود؛ حیابی چقدر واقعا شعور،بی عوضی گستاخ، مرتیکه

 بگم رستوران مدیر به برم گهمی شیطونه کور، موش گهمی من به. کنهمی آشپزی هازن

 .گستاخ پسره برسه رو حسابش تا

 هیجان با شقایق رسیدم، که سرمیز به. کردم کنترل رو خودم و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت

 .دختر ترینیشانسخوش تو آهو، وای -

 :پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با

 تو؟ میگی چی -

 :فتگ و گرفت رو دستم شیرین

 .رمضانیه اژین اون بود؟ کی اون دونیمی دختر، -



 !شخصیتهبی خیلی چی؟ که خب -

 خوشگله هم که مردی بغل هم اون بودی، بغلش تو رسما دختر، تو ایدیوونه خدابه -

 !فراریه هازن از چرا دونمنمی ولی جذاب؛ هم

 .شخصیتهبی خیلی واقعا پسره شما؟ گیدمی چی -

 :زد چشمکی شیرین

 !یارو بغل تو رفتممی تو جای به من کاش -

 کنم فکر که شقایق و شیرین به رو و درآوردم رو کردن گریه ادای و شد گرد چشمانم

 :گفتم بشن، دیوانه شده باعث شوهر کمبود

 !مریض مریضین، شما خدا به -

 که شقایق و شیرین به و کردم پاک بود، شده کثیف که رو لبم یگوشه دستمال با

 سروتهبی هایحرف. رفتم ایغره چشم بودن گذاشته نمایش به رو هایشانداندن

 میز پشت از. بود مخم روی شانبازی جنبهبی و درآورد رو حرصم شقایق و شیرین

 :گفت ابروهایش انداختن باال با شیرین که بشوم بلند خواستممی

 .وراین میاد داره راد ساالر آهو، -

 من بدشانسی روز واقعا امروز گرفتم؛ دستانم بین رو سرم و مداد سر حرص از ایناله

 که مردیه تریناعصاب رو که راد ساالر از هم این سرآشپز، اون از از اون. است

 ضعف و غش برایش باید همه کردمی فکر و زدمی که شیرینی ادکلن اون با. شناسممی

 .بیزارم بالعکس و آیدنمی خوشم هیچ شیرین ادکلن و عطر از من دانستنمی ولی کنن؛

 :گفت پایینی صدای تن با شقایق شد؛می ترنزدیک داشت که شنیدم رو پایش صدای



 !شانس بده خدا -

 ساالر صدای که بشوم دور جاآن از خواستم ساالر به توجهبی و رفتم بهش ایغره چشم

 :خورد گوشم به

 !رویان خانم -

 داشت فاصله من با که قدمی چند. خیدمچر  سمتش و درآوردم شکلک برایش دلم توی

 :گفت چندشش لبخند با. اومد سمتم به و کرد پر رو

 کردین؟می فرار داشتین باز کنم فکر رویان، خانم -

 و کردممی طراحی رو قتلش نقشه داشتم ذهنم در و کردم نگاه صورتش روی حس بی

 دید وقتی. کنم محو زمین کره روی از رو نحس موجود این چطور که بودم این فکر در

 :گفت لبخند و باال نفس به اعتماد با شدم، خیره صورتش روی

 شدم؟ واقع پسند مورد -

 :گفتم ایسرفه تک با و بست نقش لبم گوشه پوزخندی

 کردی؟ نگاه خودت به آینه تو حاال تا -

 ادامه من و گرفت خود به خشم رنگ نگاهش باراین و کشید پر صورتش از لبخند

 :دادم

 !نمیاد خوشم اصال شما، یقیافه و شکل به آدمی از من -

 :گفت و کرد سد رو راهم که بشوم رد کنارش از خواستم

 !خانوم آهو بیاد خوشت باید که آخرش -

 :شنیدم رو صدایش که گذاشتم کنارش از زدم، بهش که ایتنه با و زدم پوزخندی



 !ملخک دستی به آخر ملخک، جستی دوبار ملخک، جستی بار یه -

 بود، هم ساالر پدر که شرکت رئیس سمت به و دادم تکان برایش افسوس با را سرم

 رو دستم و شدم خارج رستوران از بروم، زودتر کمی باید که عذرخواهی از بعد و رفتم

 .دادم رو آدرس و کردم بلند تاکسی اولین برای

*** 

 اژین

 

 خودم که کردممی رانندگی تمداش هدف بدون و شدم خارج رستوران از کوفته و خسته

 جااین رو بود بد حالم زیادی که هاییشب که جایی دیدم؛ تهران بام پشت روی رو

 خواب ولی برگشتم؛ خانه سمت به باز بعدش و بودم جااون ساعتی چند. گذروندممی

 .شوند سنگین هایمپلک که نداشت قصد و بود پرکشیده چشمانم از انگار

 گوشیم صفحه به پوزخندی. شدم اینستاگرامم پیج وارد و گرفتم دست در را موبایلم

 یک مثل که بود آورده فشار بهم قدرآن تنهایی تنهام؛ چقدر که کردم فکر این به و زدم

 واقعا! بودم آرامش کردن پیدا دنبال قالبی اکانت یه با و مجازی فضای در نوجوان پسر

 .دادممی دست از رو عقلم داشتم کمکم

 و داشتبرمی سرم از دست خیال و فکر مگر ولی بخوابم؛ خواستم و چرخیدم پهلو به

 ببندم؟ را هایمچشم آسوده که دادمی اجازه

*** 

 آهو



 

 باالی رو مادرم کردم، باز رو هایمچشم وقتی و شدم بلند خواب از مادرم صدای با صبح

 .کردمی نگاهم تعجب با داشت که دیدم سرم

 هست؛ صبح ده دیدم که کردم نگاه ساعت به

 :گفتم ترس با. کردمی نگاهم سکوت در که کردم نگاه مادرم به تعجب با من باراین

 شده؟ چیزی مامان -

 :پرسید نگرانی با مادرم

 شدی؟ اخراج هم بار این کردی؟ کارچی باراین -

 :پرسیدم بیشتر تعجب با و شد گرد چشمانم

 مگه؟ چطور! نه -

 :گفت و کشید ایآسوده نفس

 !نرفتی سرکار امروز که سوزوندی آتیشی یه باز کردم فکر -

 :گفتم و خندیدم مادرم نگران قیافه به

 سوزوندم؟ آتیش کی من مامان وا، -

 :گفت و رفت بهم ایغره چشم مامانم

 وقتاون سرکار، بری گرفتی اجازه بابات از خواهش هزار با تو؟ سوزونینمی آتیش کی -

 اولین کنیمی کار که شرکتی این کار، همه اون از بعد. شدیمی خراجا نشده ماه یه سر

 !نشدی اخراج چطوری شهنمی باورم هم االنش کردی؛ کار آرامش با ماه شش که کاریه



 :گفتم کلفت صدای با و شدم بلند تخت روی از

 کار باید شی، اخراج هم کار این از خانوم آهو اندفرموده گرامی پدر کهاین خاطر به -

 .من مادر همینه خاطر به! کنار بذاری ببوسی و کردن

 :گفت و داد تکان برایم تاسف معنی به را سرش

 !بخور رو صبحونت بیا بلندشو -

 :گفتم که کردممی حرکت داشتم مادرم سر پشت و اومدم پایین تخت روی از

 مرخصی همه به راد آقای امروز و بود شرکت مهمونی دونیمی خودتون که دیشب -

 !داده

 به شروع لذت با. گذاشت من جلوی رو بود پخته که نیمرویی و گفت ایباشه مامانم

 باهم که زدم زنگ شیرین و شقایق به و شدم حاضر هم بعدش و کردم صبحانه خوردن

 .کردن قبول هوا رو هم هاآن بیرون؛ بریم

 هایحرف باز مادرم ؛بود اومده دنبالم سفیدش پراید با شیرین و شدم حاضر ظهر از بعد

 بوسیدن بعد من و کرد زدگوش رو برگرد زود و باش خودت مواظب که همیشگی

 بعد سرخوشی و خنده با و شدم شیرین ماشین سوار. رفتم بیرون خانه از اش،گونه

 .رفتیم دربند سمت و کردیم سوار هم رو شقایق راهم سر مسافتی، طی

 که خندیدممی شیرین مزهبی هایجوک به مداشت و بودم نشسته میز روی دخترها با

 با شیرین. کردمی نگاهم داشت تعجب با که مردی دیدم؛ رو آشنا مرد یه نگاه یهو

 سرآشپز شدم؛ آب عصبانیت و خجالت از که خندید هیجان با و تابلو جوری دیدنش

 مامت من و سوزاند رو وجودم تمام که زد پوزخندی بودمش، دیده دیروز که رستورانی

 کولی تربیش شیرین ولی کردم؛ خالی گرفتم، شیرین بازوی از که نیشگونی با رو حرصم



 آبرو شیرین بکوبم؛ خودم سر تو دستم دو با خواستممی. کشید جیغ و درآورد بازی

 شقایق چرخاندم؛ سرآشپز سمت رو پشتم و کردم عوض رو جایم. بمونه نذاشت برامون

 :گفت و خندید ریز دید، شیرین طرخا به رو من خوردن حرص وقتی

 !شهمی خشک شیرت نخور؛ حرص قدراین -

 :گفتم و کردم کج برایشان رو دهنم. خندیدند بلند صدای با دو هر و

 .بخندید آب رو -

 پشتم به هی شیرین ولی شدیم؛ خوردن مشغول و آوردن رو سفارشمان لحظه همان

 :گفتمی و کردمی نگاه

 !زنهمی برق هم فاصله این از صورتش کرده؛ هم تیغی شیش چه المصب -

 :گفتم و خندیدم تمسخر با

 شده؟ اخراج وقتی خورهمی دردش چه به تیغ شیش صورت -

 :گفت بهت با باراین شقایق

 دونی؟می کجا از تو چی؟ -

 : گفتم و سرکشیدم رو دوغم لیوان

 تونهمی شرایطی در شما، کرده تیغ شیش آقای این که جاییاون از معلومه؛ خوب -

 سرکار و نباشه سرکارش که باشه صورتش روی بدترکیبش پوزخند اون و بشینه جااین

 .اخراج یعنی آشپز، یک برای نبودن

 :گفت و کرد جمع را صورتش شیرین

 هواخوری؟ بیاد روز یه تونهنمی میگی یعنی خدا، بنده میگی چی -



 :گفتم و انداختم باال را ابروهایم

 !مونهمی عقب رستوران یآشپزخانه کار وقتاون نچو! نچ -

 :گفت و کرد فرو پیشونیم توی رو انگشتش شقایق

 فیلسوف؟ خانوم موضوع، این به کردی فکر چقدر -

 !دیگه معلومه خب -

 :گفت حرص با شیرین

 !دونمنمی من کنند؟ اخراج باید رو خوبی اون به سرآشپز چرا آخه -

 :گفتم بستم،می شمارش معنی به رو هایمانگشت که طورهمان و آوردم باال رو دستم

 .شخصیتهبی دو، گزینه. ادبه بی یک، گزینه -

 .نداره رو بودن سرآشپز لیاقت فهمیدن حتما سه، گزینه

 :گفت و کرد ول نصفه رو غذایش حرص با شیرین

 زده رو مخش نشستمی دیگه یکم رفت؛ و شد بلند یارو. دوتا شما کردید کوفتم اه، -

 !بودم

 کردن حساب بعد و خوردیم رو غذامان ادامه و خندیدیم بلند صدای با شقایق و من

 ماشین از شدن پیاده بعد من و رساند مونخونه جلوی رو من شیرین. برگشتیم خانه به

 .شدم خونه وارد دخترها، با خداحافظی و

 سمت سروصدا با. ریختمی چایی داشت هم مادرم و بود نشسته تلویزیون جلوی پدرم

 .شد بلند خندش صدای که گرفتم صورتش از داریآب ماچ و رفتم پدرم



 !لوس دختر نکن -

 :گفتم و ورچیدم ب**ل

 !حریفم رو مرد صدتا من آخه؟ لوسه کجام من بابا، عه -

 :گفت و کشید رو لپم

 بودی؟ رفته کجا گذشت؟ خوش -

 :گفتم لبخند با و برداشتم استکان یه بود ریخته مامانم که چایی از

 !خالی گرامی پدر جای دربند؛ -

 :گفت و کرد نگاهم عشق با بابام

 !شده؟ بزرگ قدراین کی ما آهوی خانوم، -

 با. برونه شوهر خونه و ترشی دبه قضیه فهمیدم باز من که کرد ریزی لبخند مامانم

 :گفتم بابام به رو و شدم بلند عجله

 .گردمبرمی االن -

 نیم. خواب به زدم رو خودم و انداختم تختم روی رو خودم اتاقم، به شدن وارد بعد و

 حبس نفس. شد بسته دوباره بعد دقیقه چند و شد باز اتاقم در الی دیگه ساعت

 .کشیدم عمیق نفس چندتا و کردم آزاد رو امکرده

 بازی شیطنت و کار دنبال من دیگه بده، شوهر رو من اگه کنهمی فکر که مردیه من پدر

 من چون کنم؛ ازدواج که زوده برام خودم نظر به ولی کنم؛می رفتار خانومانه و نمیرم

 .بیفته مسئولیت گردنم ندارم دوست و دارم سال نوزده فقط

 .رفتم خواب به واقعا باراین و بستم رو هایمچشم



 نم ولی بروم؛ محمد عقد جشن برای که کرد یادآوری بهم و زد زنگ دوباره امروز مادرم

 برخورد باهاشون باید چطور ندیدنشون، سال چهار بعد! کنم کارچی که دونمنمی واقعا

 ماشینم سمت وسایلم، کردن جمع از بعد و گرفتم رو تصمیمم سر آخر ولی! کنم؟

 رو ماشین. نکردم قبول ولی بروم؛ اتوبوس با و نکنم رانندگی که بود معتقد سپهر. رفتم

 سمت به و دادم قرار چشمانم روی رو امدودی نکعی و کردم خارج پارکینگ از

 .افتادم راه شهرستان

 جاده کنار رانندگی، ساعت چهار بعد و شدم خارج تهران از که بود صبح ده ساعت

. دادم ادامه راهم به باز سپس و خوردم رو نهارم. کردم استراحت کمی و ایستادم

 بارهیک هوام و حال. رسیدم شهرستان به که بود ظهر از بعد هفت ساعت هاینزدیک

 رو هامخاطره تمام لعنتی، شهر این کرد؛ تپیدن به شروع دلیل بدون قلبم و شد عوض

 قول مادرم به چون ولی برگردم؛ و بگیرم رو ماشین گاز که داشتم دوست و کرد زنده

 .کردم حرکت خانه سمت به دادم،

 میثم که خریدن طبقه دو مانساخت دیگر؛ محله در االن و کردن عوض رو قدیمی خانه

 به. دارد فاصله جاآن با کوچه یک هم آوات خانه و نشیندمی هاآن خانه باالی هم

. امآمده درست رو راه که فهمممی میثم دیدن با و رسممی داده، مادرم که آدرسی

 چیزی ولی کندمی نگاه ماشین سمت میثم هست، دیدو چون ماشینم هایپنجره

 یک از روزی که گذارممی شهری در قدم و کنممی پارک رو ماشین. دهدنمی تشخیص

 ولی ببینم؛ رو طنازم و برگردم تا کردممی استفاده تعطیالتم و دانشگاهیم مرخصی روز

 !متنفرم شهرم این از پس نیست، طنازی چون االن



 با عینک برداشتن بعد ولی شد، خیره صورتم در دقیقه چند اول من، دیدن با میثم

 توجهبی برادرم خالص محبت به نتوانستم. کشید آغوش در مرا و دوید سمتم به بهت

 :گفت هیجان و خنده با. گرفتم بغل در سفت را او هم من و باشم

 کوچیکه؟ داداش اومدی اژین، وای -

 سال، پنج و سی داشتن با که کردم نگاه برادرم صورت به. کرد نگاه صورتم به تربیش و

 شهر این از من وقتی که ای بچه بود؛ کوچه در هم ساالر پسرش. بود شده ترافتاده جا

 سمتم به هم اون. رفت خواهد اول کالس اکنون و نداشت تربیش سال سه_دو رفتم،

 :گفت زبانی شیرین با. گرفتم بغل در هم را او و شدم خم دوید؛

 !کنیمی رقف خیلی کردمی تعریف بزرگ مامان که چیزی از اژین، عمو وای -

 : گفتم و گرفتم دستم دو میان رو اشبینی

 بزرگ؟ مامان گفتمی چی مگه -

 :گفت لبخند با

 از خیلی خیلی که بینممی االن ولی رویین؛ برو خوش و قدبلند گفتمی بزرگ مامان -

 !تریخوشگل و ترخوشتیپ بزرگمامان هایحرف

 :وگفت گرفت رو پسرش دست و زد قهقهه میثم

 .تو بره عموت بذار ور،این بیا بچه -

 :زد داد میثم که شدم خونه وارد میثم سر پشت

 .اومده اژین دایه؟ دایه، -



 برای رو هاشدست و شد بارانی هایشچشم و ایستاد در آستانه در سراسیمه مادرم

 کردم؛ حس باز هاسال بعد رو مادرم تن بوی و زدم زانو من و کرد باز کشیدنم آغوش در

 :گفت بهت با و کرد نگاهم تعجب با هم میثم زن! بوده بدی چیز هچ غربت

 ؟!کردین فرق چقدر اژین، آقا وای -

 مادرم و نشستم مبل روی. کرد هدایتم مبل سمت به رفت،می امصدقه قربون مادرم

 :گفتم و کردم پاک رو هایشاشک دستم با. داد سر گریه و کرد بغلرو من همچنان

 !ها گردمرمیب کنی گریه دایه، -

 :گفت و خندید هایشگریه بین در باراین

 !بری که ذارمنمی دیگه کنم زندانیتم اگه باراین وهللا به -

 :گفت و خندید رنگین میثم، همسر

 دید وقتی ولی شما؛ منتظر و بود جااین هم آوات داداش پیش دقیقه چند اژین، آقا -

 .بودن منتظرتون وقته خیلی اره؛بی هم دخترش و خانومش رفت نیست، خبری فعال

 که ایبچه دختر با آوات در، کردن باز بعد و اومد در صدا به آیفون حرف، این بعد

 .شد خانه وارد بود، گرفته رو دستش

 !زادن حالل چقدر -

 که نگاهی همان با و مردانه آمد؛ سمتم به بعد و ایستاد ایلحظه من دیدن با و

 نظر از رو سرتاپایم. کشید آغوش در سفت رو من و کرد نگاهم بود، خودش مخصوص

 :گفت و گذراند

 ؟!بچه خودت از ساختی چی -



 :گفت میثم به رو و خندید مردانه بعد و

 خودمونه؟ مردنی الغر اژین همون این -

 :گفت و خندید هم میثم و

 !خودشه -

 آوات دختر نشستم؛ سرجایم دوباره و کردم علیک و سالم هم آوات همسر با

 زیادی که طالیی و زرد موهای با و بود ایشیشه آبی آوات هایچشم عین هایشچشم

 گرم وگوگفت بازار سپس و بوسیدم و کشیدم آغوش در هم را او بود؛ کرده دلربایش

 .رفت بین از حس این کمکم ولی کردم؛می حس خودم در غریبگی حس یه اوایل. شد

 و شد کوبمیخ سرجایش من دیدن اب و آمد خانه به هم محمد بعد، ساعت یک

 بود؛ ایستاده سرش پشت هم ایریزه دختر. گرفت خود به دلتنگی رنگ نگاهش

 میثم. کرد نگاه مرا هم او و شد خم کمی بود، گرفته رو جلویش محمد کهاین خاطربه

 :گفت محمد به رو

 !خودمونه اژین بابا شدی؟ خشک درخت مثل یهو چرا -

 به رو من محمد نگاه این لحظه یک کرد؛ نگاهم فقط و آمد مسمت به قدم چند محمد

 :گفتمی و زدمی نعره شیر مثل که خورد زنگ گوشم در باز محمد صدای و برد گذشته

 من ایهالناس ولی رقصیدم؛ زدین هرسازی شدم؛ خفه بخونم، درس نذاشتین -

 ذاریننمی چرا ه؟بسوز  من پای به باید اژین چرا بدم؛ خانواده تشکیل فعال خوامنمی

 سرنوشتش؟ دنبال بره

 :وگفتم کردم نگاه مادرم صورت به آورد؛ خودم به رو من زد،می صدایم که مادرم صدای



 دایه؟ گفتی چی -

 :گفت و گرفت بازویم از مادرم

 بگیرین؟ آغوش در رو دیگرهم خوایننمی برادرها شما -

 و رفتم سمتش به کرد؛نمی گاهن صورتم به و بود خجول که کردم نگاه محمد صورت به

 :گفتم گوشش زیر و گرفتم آغوشم در حرکت یک با

 !نکن نگاهم جوریاین گذشته، هاگذشته -

 را خودم خواستمنمی و بودم اسیر لعنتیم گذشته در من ولی گذشته؛ هاگذشته گفتم

 :گفت و کشید آغوشم در تربیش و کند، گریه خواست که انگار لرزید، محمد. کنم آزاد

 رو خودم صدبار روزی چشمم، جلوی میاد خیست هایچشم هروقت خدابه اژین، -

 .کنممی نفرین

 :گفتم و کردم جدایش خودم از

 !خیالبی رفته؛ شده تموم محمد -

 ایستاده ساکت و آروم محمد سر پشت که دختری به کنم، عوض رو موضوع خواستم و

 :گفتم و کردم اشاره بود،

 ایشونن؟ یدجد خانوم عروس -

 :گفت و کرد بغلش خنده با مادرم

 !عروسمونه خانوم خوشگل این عزیزم، بله -

 :گفت مادرم به رو آوات زن



 !آزاردل شهمی کهنه بازار، به اومد که نو -

 :گفت و خندید مادرم

 !رو حرف این نگو منن؛ دخترهای مثل من هایعروس -

 آرزوهای من که انگار و کردمی سوال نم از جایی هر از محمد و بودیم نشسته هم کنار

 االن محمد چون کرد؛می نگاهم زده برق هایچشم و لبخند با باشم، محمد باخته رنگ

 هم محمد رویاهای انگار من دیدن با ولی بودن، سوخته آرزوهایش تمام و داشت بنگاه

 گرفته رو ما دست که کسی قدیمیش، شفیق همراه به و نبود خانه پدرم. بود گرفته رنگ

 به برادرهایم رفتن بعد. خونه برسد ظهر تا فردا پس بود قرار و عراق بودن رفته بود،

 .کنم استراحت تا کرد خاموش رو اتاق چراغ و کرد پهن رو خوابم رخت مادرم منزلشان،

 استوری و شدم اینستام پیج وارد و زدم شارژ به را بود شده خاموش صبح از که موبایلم

 :بود نوشته که متنی دیدن با ،کردم باز رو

 !کنهمی بزرگت تنهایی»

 «!نشی جا کسهیچ زندگی تو وقتهیچ دیگه شاید که بزرگ قدراون

 این و بودم تنهاترین طناز بعد که واقعیت این و بست نقش صورتم روی تلخی لبخند

 مثل م،بود کشیده قرمز خط را هازن دور که بود شده ترپررنگ وجودم در انقدر تنهایی

 کردم؛نمی فکر زندگی به و بودم مرده که بود وقت خیلی من. شد خراب سرم روی پتک

 !امزنده فعال کردممی فکر و کشیدممی نفس فقط

 که خسته قدرآن بودم؛ خسته ساله چهل مرد یک اندازه و داشتم سال هفت و بیست

. نشوم بلند ردیگ و بروم عمیق خواب یک وبه ببندم رو هایمچشم داشتم دوست



 باز باشم، کرده استشمام را طناز وجود بوی که انگار و گذارممی سرم باالی را موبایلم

 .شممی گم گذشته خیاالت در هم

*** 

 نه و هشتاد و صدسی و هزار سال آذر

 که میدم فشار رو سبز دکمه طناز موبایل شماره روی و گیرممی دستم در رو موبایلم

 :گفت سرخوشی با و پیچید خط پشت خندونش صدای بعد، دقیقه چند

 من؟ مرد چطوری خودم؛ اژین بر سالم -

 :کرد تپیدن به شروع طناز برای قلبم ضربان و اومد لبم روی لبخندی

 خوبه؟ حالت چطوری؟ خودت اژین؛ دل عزیز خوبم -

 :گفت و کرد لوس برایم را خودش

 !نیستم خوش هیچ نباشی پیشم تو نیستم؛ خوب خیر،نه -

 :گفتم و خندیدم عشق با من باراین

 به چشم و شهمی تموم زودی کن تحمل خانومم، دیگه بخونم درس اومدم سرم خیر -

 .مونزندگی سرخونه ریممی و گردمبرمی زدنی هم

 :گفتم ناراحتی با و گرفت دلم که کشید آهی

 بشم؟ حتنارا جااین من میاد خوشت دلم؟ عزیز دیگه چیه کشیدنت آه این طناز -

 .بود تلخ زیادی خندش ولی خندید؛ آروم

 .شده تنگ واست دلم فقط نمیاد؛ دلم هیچ عزیزم، نه -



 ناراحت تو پیشت؛ میام گیرممی مرخصی دانشگاه از روزی چند بتونم اگه خدابه -

 .نباش

 هولکی هول طناز و زندمی صدایش که شنوممی خط پشت رو مادرش صدای

 .گردمبرمی سرکارم و ذارممی جیبم توی رو موبایل. کندمی قطع و کندمی خداحافظی

 سیاه رو است عاشق هرچی روی من و شده قلبم و ذهن ملکه طناز که است سالی سه

 قدرآن کرده، مشغول رو ذهنم و فکر تمام دیدم و فهمیدم رو اسمش که روزی بعد کردم؛

 هم آن بعد و کرد اعتراف دارد، دوست رو من کهاین به اوهم سر آخر که افتادم دنبالش

 خانوم که بودم این انتظار در هرلحظه من که ایرابطه گرفت؛ شکل دوستیمان رابطه

 .بشود هایمبچه مادر و امخانه

 حلقه طناز برای بتونم برگشتن موقع تا خوندممی درس هم و کردممی کار هم روز شبانه

 آخرین و ایستادم شوییظرف سینک پشت. باشد خودم جیب در دستم و بخرم

 کنم؛ استراحت توانستممی ساعتی چند شام سرو موقع تا. کشیدم آب هم رو بشقاب

 گرفتم دست در رو کتابم. شنیدم رو کمرم هایاستخوان صدای که نشستم صندلی روی

 درس باید و دارم امتحان دیگر روز دو چون کردم؛ استفاده مطالعه برای فرصت این از و

 بسیار پسر که افغانی کارگر شنوم،می رو جمعه صدای که هستم مطالعه غرق. بخونم

 .هست پاکی و ساده

 کارت؟ شد تموم اژین، سالم -

 :گویدمی دوباره که میدم تکان آره معنی به رو سرم

 !شهمی شروع کار هم باز دیگه ساعت نیم تا که بلندشو -



 گذشته شب دوازده از ساعت. کنممی شروع دوباره را کارم و ذارممی کیفم درون رو کتابم

 اومدنم دیر به هرشب مثل دانشگاه نگهبان ولی روم؛می خوابگاه سمت به که است

 که خستم انقدر. شوممی خوابگاه وارد تمنا و خواهش هزار با هم باراین و میده گیر

 .روممی خواب به و شهمی بسته چشمانم نرسیده بالش به سرم

 ایستاده سرم باالی صابر بینممی که پرممی خواب از دهد،می نمتکا که دستی با صبح

 :گویدمی من به و

 .داری کالس امروز شو، بلند اژین -

 من و رفته صابر. کنممی تنم به لباس چطور دونمنمی و خیزمبرمی جایم از سرعت با

 .روممی بیرون به دقایقی، بعد هم

 دارد استادها از یکی با سالن در رضایی داستا خوبم شانس از و رسممی دانشگاه به

 دانشجوها از تا چند که اندازممی کالس درون سرعت با رو خودم. کندمی وگوگفت

 کند؛می شروع رو مبحث و شودمی کالس وارد استاد بعد، دقیقه چند. کنندمی نگاهم

 .شومنمی متوجه چیزی که خستم انقدر ولی

 دختر دو. بپرد سرم از خواب تا نوشممی ایقهوه و نمرسومی دانشگاه سلف به رو خودم

 برایش پیامی و افتممی طناز یاد و کنمنمی توجهی که است شده میخ من روی نگاهشان

. شودمی ظاهر صورتم روی لبخند و آیدمی پیامم جواب بعد دقیقه چند فرستم؛می

 :گفت دوستش به رو کرده، زوم من رو که دختری که هستم موبایلم صفحه خیره جوری

 داره؟ دختر دوست یعنی خنده؛می و کنهمی نگاه موبایلش صفحه به چطوری ببین -

 :گفت هست، رشیدی سارا هم اسمش و من کالسیهم که دختری

 !بله هم ایشون کنم فکر کنه؛ نگاه دختری هیچ به ندیدم -



 دارد، دوستم خیلی نوشته که طناز جواب در

 :نویسممی

 .طنازم معاشقت من -

 اتمام بعد. شوممی خارج سلف از دختران، به توجهبی و شوممی بلند میز پشت از و

 شستن کنم؛می شروع رو کارم همیشه مثل و روممی سرکارم کوفته و خسته کالس،

 کنممی کار طناز عشق به ولی هست؛ سخت خیلی برایم رستوران یک کثیف هایظرف

 .برسم طناز به که روزی تا

*** 

 :حال

 قوسی و کش بعد و اندازهمی ضعف به رو دلم تازه نان بوی کنم،می باز چشم که صبح

 مادرم و نشسته صبحانه میز پشت محمد. شممی خارج اتاق از میدم بدنم به که

 مادرم که شینممی میز پشت و کشممی بیرون رو صندلی هم من ریزد؛می چایی برایش

 :پرسدمی

 مادر؟ خوابیدی خوب -

 که هاییاتفاق تمام از سرم و بردمی خوابم زور به که هست سالی پنج بگویم خواهمیم

 با و کردم سکوت ولی هست، انفجار حال در رودمی رژه هایمچشم جلوی شب هر

 :گفتم تلخی لبخند

 .خوابیدم خوب هامدت بعد بله، -

 :کرد اضافه لبخند با مادرم و



 !شکر رو خدا... خب -

 :گفت لبخند با گرفت؛ مهلق برایم محمد

 ! کوچیکه داداش بفرما -

 رو دلم اششیرینی بلکه نیست گس تلخ باراین که چایی با و گرفتم دستش از را لقمه

 .گرفتیم فاصله چقدر هایمانبدبختی روز از که اندیشممی این به و خورممی زند،می

 ماشین دیدن با حمدم و شوممی خارج خانه از محمد همراه به صبحانه، خوردن بعد

 :گفت و زد سوت من باالی مدل

 خریدی؟ رو این آشپزی با فقط من جان اژین، -

 :گفتم و رفتم ایغره چشم برایش

 هم تهران سرشناس سرآشپز تهران، منطقه بهترین تو دارم رستوران من من، برادر -

 .پایین نیار رو کارم کالس هستم؛

 :گفت حالیخوش با و کرد کج را دهنش محمد

 .بود شده تنگ دلم هاتحرف تک تک واسه -

 :کردم عوض رو بحث و کردم نگاه محمد صورت به

 کرده؟ فرق اوضاع یا پنیرین و کارد قبل مثل چطوره؟ میونت آوات با -

 :گفت و پوشاند رو صورتش تلخی لبخند محمد

 !دیگه کردم عادت من میره؛ دنیا از حسود و اومده دنیا به حسود آوات -

 :گفت تعجب ،با افتاد قدیمیمان محله به چشمش وقتی محمد



 کار؟چی اومدیم جااین -

 چرا اینا طناز در جلوی و قدیمی تنگ هایکوچه این در دونستمنمی هم خودم من

 ایمحله دیدن با و شدم پیاده ماشین از بدهم را محمد جواب کهاین بدون! امایستاده

 حتی که طنازی کنم؛می مرور یکی یکی را طناز با اتمخاطر  هم باز نشده، عوض اصال که

 .بودیم کرده انتخاب هم با هم را هایمانبچه اسم

 طول طناز با روزی که گذارممی ایکوچه در پا زند،می صدایم که محمدی به توجه بدون

 است شوهرش خانه در حاال او که است آورعذاب چقدر و کردیممی طی را آن عرض و

 .کشممی عذاب دارم هایمتنهایی با جااین من و

 کنممی نگاه انداختند، سایه زمین روی که هاییدرخت به و شینممی سرد نیمکت روی

 .شودمی زنده برایم جااین دیدن با انگار هایم،گریه هقهق و فریادهایم صدای و

*** 

 :گذشته

 حتی و بودم شده خسته واقعا رستوران، در زیاد کردن کار بعد من و بود شب نیمه

 تازه و بودم نشسته رستوران سلف توی خوابگاه؛ برگردم که نداشتم رو این توان دیگر

 زنگ به توجهبی خواستم. دراومد صدا به موبایلم که شدمی گرم داشت هایمچشم

. زدم رو اتصال دکمه خطه، پشت طناز که این فکر با ولی بخوابم؛ و پاشم خوردنش

 از و شدند باز کامال بستم نیمه هایچشم رسید، گوشم به ازطن گرفته صدای وقتی

 :پرسیدم نگرانی با و شدم بلند کامال جایم

 گرفته؟ صدات چرا! شده؟ چیزی طناز، -



 هی. نداد امانش گریه و گریه زیر زد حرف جای به ولی بزند، حرفی خواست طناز

 صدای شنیدن شاهد فقط ولی شده؛ چی که بگوید خواستممی و زدممی صدایش

 .بودم هایشگریه

 این و آمد بند اشگریه فریادم، شوک خاطربه طناز که کشیدم دادی کالفگی با سر آخر

 :کرد زدن حرف به شروع ضعیفی هقهق با بار

 !شدم بدبخت اژین، -

 :داد ادامه طناز و ریخت هری ترس از دلم من

 ... .اژین دم؛ب مثبت جواب باید میگه بابام و اومده خواستگار واسم -

 افتم،می دردش یاد وقتی هم هنوز که کشید تیری چنان قلبم گریه؛ زیر زد دوباره و

 .سوزدمی هم باز سینم قفسه

 !بیا خدا رو تو گیره؛می من از رو بله شده که کتکم زور به بابام اژین، -

 ورز  به بلیط یک شب سه ساعت برای و رساندم ترمینال به را خودم چطور دانمنمی

 !مهاباد به رسیدم چطور دانمنمی اصال. کردم پیدا

. زدمی شور دلم و بود رسانده دیوانگی مرز به مرا این و بود خاموش هم طناز گوشی

. رفتم خودمان خانه سمت و افتادم پدرم یاد به ولی شان،درخانه جلوی بروم خواستم

 که بفهمانم پدرم به تا زدممی پا و دست داشتم که است یادم فقط نحس شب آن از

 :گفتمی و کردمی مخالفت پدرم و کنم ازدواج طناز با باید من

 .نداری را ازدواج حق نکند ازدواج محمد تا محمد، اول -

 !منه نوبت محمد بعد گفتمی هی مادرم و



 مخالف اون که بگوید تا کرد پاره حنجره چارهبی محمد و ریختم اشک چقدر دانمنمی

 طناز پدر پیش بردند، بین از خانوادم را امیدم تمام وقتی شنید؟ کسی مگر ولی نیست؛

 کردممی التماس من و زدمی او که بود لگدی و مشت شد، نصیبم که چیزی تنها و رفتم

 و ندارم هم را شلوارم کشیدن باال عرضه من گفتمی او و نکند طناز با را کار این که

 التماس هم باز و بودم نشسته نتریکال راهروی سرد هایسرامیک روی هم آخرش

 طناز پدر از تمنا و خواهش هزاران با و بود آمده کالنتری به تنهایی به محمد. کردممی

 .گرفت رضایت برایم بود، کرده شکایت من از مزاحمت و آزاریمردم جرم به که

 اشتهد شکایتی من کهاین جای به و بود خون پر لباسم من، وضع و سر بود دارخنده و

 غم این و بودم داده دست از همیشه برای را طناز. بودند کرده متهم مرا هاآن باشم؛

 زور به من، عشق من، طناز. کردممی گریه و کوبیدممی دیوار به را سرم فقط نبود؛ کمی

 .رفت شهر این از همیشه برای و داد را مثبت جواب پدرش هایکتک

 هایش،یادگاری تنها به زدممی زل و گوشه یه نشستممی فقط ماه دو تا اون، بعد

 برایم خودش طناز آن و بود مانده من برای که بودند هایییادگاری تنها هایشعکس

 رو، هاشگفتن اژین و خواستممی رو طناز دل ته از هایخنده من. بود شده غریبه یک

 نخو به و شکستممی بود دستم دم هرچی که بود شده طوری دیگه. نبود ولی

 برای مهاباد از و بیرون زدم خانه از هم شب یک. خندیدممی و کردممی نگاه هایمدست

 هم اون کشید،می نفس و کردمی زندگی طناز که آسمانی زیر حتی چون رفتم؛ همیشه

 ایفرشته پدرم، دوست اخوان، یاسر هم باز سر آخر کنم؛ زندگی توانستمنمی من، بدون

 در. برم ایران از کرد کمکم و گرفت رو من دست باراین د،بو گرفته رو پدرم دست که

 هم باز سال، چند گذشت بعد االن و رفیقم بهترین شد و شدم آشنا سپهر با اتریش

 !بهترینه



*** 

 :حال

 رویمروبه را محمد و کشید بیرون گذشته خاطرات از مرا خورد، امشانه به که دستی

 :گفت آرومی لحن با محمد. دیدم

 خوبه؟ حالت ،اژین -

 که هاییسال این همه یاندازه نیستم؛ خوب محمد نه》: بگویم و بزنم داد خواستم

 《.خستم هم خیلی خستم، گذراندم طناز بدون

 ماشین سمت به و شدم بلند نیمکت روی از سپس و کردم نگاهش سکوت در ولی

 :گفتم و گرفتم محمد سمت رو سوییچ. کردم حرکت

 .نیست خوب زیاد حالم من! کن انندگیر  تو میشه اگه محمد، -

 :گفت هیجان و ذوق با محمد

 !ها دیوار و در به زدم رو عروسکت این دیدی یهو میگی؟ راست من جان -

 :گفتم و کردم نگاهش

 !فداسرت -

 بعد محمد و شدم سوار من اول! گرفت هوا تو که کردم پرت طرفش به رو سوییچ بعد و

 به رو ماشین و گذاشت گاز رو پا هللابسم و صلوات تا هزار با ماشین، کردن روشن

 .درآورد حرکت

 به دوباره رو ماشین بعد خوردیم؛ بیرون هم ناهار و چرخیدیم خیابان توی دوساعتی

 خونه جلوی خودم و داشتند که خریدهایی دنبال برن مریم نامزدش با تا سپردم محمد



 و شد بلند من دیدن با که ردکمی پاک سبزی داشت و بود تنها مادرم. شدم پیاده

 :گفت

 ریزی؟می برام چایی استکان یه مادر، اومدی -

 :گفت ها،فنجون دیدن با مادرم که ریختم دورنگ چایی فنجون دو و رفتم آشپزخانه به

 .خودمه کدبانوی پسرم به،به -

 :گفتم و دادم دستش را چایی استکان. خندید ریز و

 .بخند جان، دایه آره -

 برای بود شده تنگ دلم چقدر من و زد قهقهه قیافم دیدن با بار این من مادر و

 با. شد خانه وارد سروصدا با سپس و زدمی صدا را مادرم میثم پسر. مادرم هایخنده

 :گفت ذوق با و دویید سمتم به من دیدن

 !جون عمو -

 ردهک بغلم محبت با که پسرکی به و کشیدم سرش روی رو دستم. کرد بغلم محکم و

 گانه،بچه ذوق و شوق با. نشست کنارم و شد جدا من از سپس ساالر. کردم نگاه بود،

 :بود آورده صورتم به محوی لبخند که پرسیدمی غریبی عجیب هایسوال

 بپزی؟ هم خوشمزه کیک یه تونیمی اژین، عمو -

 :گفتم و زدم لبخندی من باراین

 .تونممی که بله -

 کرد،می نگاهم تعحب با که ساالری به و رفتم آشپزخانه به شدم؛ بلند ازجایم سپس و

 :گفتم



 !دیگه جااین بیا -

 :پرسید و آمد کنارم

 بپزی؟ کیک واقعا خوایمی -

 .بپزم کیک خواممی تو واسه آره، -

 :گفت و پرید باال ذوق با

 !جون آخ -

 ساالر که شکالتی کیک. شدم کار مشغول مادرم، از وسایل جای پرسیدن بعد من و

 بعد. گذاشتم یخچال در و کردم تزئین فرنگی توت و موز با و پختم را داشت دوست

 به رو باشد، کرده حس را چیزی بوی که انگار و رسید راه از هم آوات دختر ساعت، نیم

 :گفت مادرم

 پختی؟ کیک دایه، -

 :گفت و خندید مادرم

 !خوشگلم پخته عموت -

 لپش کشیدن برای دلم که من به زد زل چنان اشآبی هایچشم با طالیی مو دخترک

 :گفت و اومد سمتم به هم او وسپس رفت؛ ضعف

 بلدی؟ یعنی ؟!پختی کیک تو عمو واقعا -

 :گفتم و کردم نگاه بودند، ایستاده رومروبه که ایبچه دوتا به

 کنن؟نمی کار خانه تو مگه پدرهاتون شما -



 :گفت ساالر و کردن نگاه هم به دوتاشون

 !نه -

 :گفتم و دادم تکان افسوس معنی به را سرم

 دونن؟نمی رو این باباهاتون کنه؛ کمک زنش به باید مرد -

 :گفت و گذاشت سرش روی را دستش آوات زیبای دختر

 صدای که خونه گوشه یه کنهمی پرت جوری یه رو هاشجوراب بابام نگو، اژین عمو وای -

 !میاد در مامانم

 :تمگف و کشیدم رو لپش

 !بوده جوراون هم اولش از اون -

 به شمع یک با مادرم بینممی که گذارممی میز روی و آورممی بیرون یخچال از رو کیک

 .آیدمی سمتم

 !کنن فوت هابچه کیک رو بذار هم این -

 .کنممی روشنش فندک با و گذارممی کیک روی را شمع خنده با

 :پرسدمی من به رو آناهیتا آوات، دختر

 کنی؟می کمک زنت به کنی ازدواج اگه شما یعنی اژین، عمو -

 :گویممی دلم توی و زنممی تلخی لبخند که کندمی نگاهم آناهیتا حرف با مادرم

 !شاید کنم، ازدواج تونستم اگه -



 از را موبایلم زد؛ دست برایشان مادرم و کردن فوت رو شمع هابچه شادی و خنده با

 سهم و بریدم رو کیک هم بعد و گرفتم عکس مادرم و هابچه با و آوردم بیرون جیبم

 :گفتمی و کردمی تعریف کیک یمزه از مادرم. دادم را هرکدامشان

 .مادر زنت حالبه خوش -

 دستم ناخودآگاه و زندنمی قلبم کردممی حس زنت، کلمه شنیدن با دفعه هر من و

 جلوی هم من و برگشتند شانخانه به هایشان،کیک خوردن بعد هابچه. شدمی مشت

 و خوش محمد که بود شب یازده ساعت. کردممی تماشا فیلم و کشیدم دراز تلویزیون

 :گفت و داد دستم رو ماشین سوییچ و رسید راه از خرم

 !کوچیکه داداش گلی خیلی -

 پدرم صدای صبح کردم؛ صبح خیال و فکر هزار با دوباره را شب. رفت و شد بلند بعد و

 با و رفتم پذیرایی به و شدم بلند جایم از. زدمی حرف محمد با داشت که شنیدم ار 

 را صدایش اگر اول نگاه در که بودشده شکسته و پیر انقدر. گرفت قلبم دیدنش،

 آمد سمتم قدمی چند و شد بلند جایش از من دیدن با! شناختمشنمی شنیدم،نمی

 و انداختم پدرم بغل در را خودم من کرد؛ باز من کشیدن آغوش در برای را دستانش و

 را دستش سپس که بودم حالت آن در چقدر دانمنمی. گذاشتم اششانه روی را سرم

 .خورد گره غمگینش نگاه در نگاهم و بوسیدم

 حالت فهمیدم که بعد ولی شدم؛ دلخور ازش بری، که فرستادت گفت یاسر وقتی -

 .خودش واسه شده مردی پسرم مبینمی حاال و بودم نگرانت ترکم خوبه

 :آمد پدرم سمت لیوان یک با مادرم. کرد سرفه سپس و

 !شده؟ بدتر انگاری هاتسرفه این م باز آقا، بشین بیا -



 .آورد باال نیست چیزی معنی به را دستش وپدرم

 .کردمی نگاهم فقط و بود گرفته دستش در مرا دست پدرم

 فهمیدممی االن و بودم کرده ترکشان پیش سال رچها که بودم مادری و پدر شرمنده ومن

 .کردم اشتباهی کار چه

 .بودیم حاضر محضر تو همگی و بود نامزدش و محمد عقد امروز

 .افتاد موبایلم روی سپهر اسم تلفنم زنگ خوردن با

 :رسید گوشم به سپهر وصدای کردم وصل را تماس

 ....ولی داداشت، عقد واسه فتیر  دونممی بهت، زدم زنگ داداش شرمنده اژین، الو -

 :پرسیدم نگرانی با

 سپهر؟ شده چی -

 .تهران بیای پاشی االن همین باید رفیق -

 .کردمی نگاهم نگرانی با که کردم نگاه مادرم به

 شده؟ چی چی؟ برای آخه -

 :گفت سپس و کرد سکوت خط پشت ایدقیقه چند سپهر

 !میره دستمون از داره رستوران -

 :مگفت بهت با

 !تو؟ میگی چی -



 اینجارو خوادمی دولت رفته، در عماد بودیم، گذاشته عماد برای که رستورانی سند -

 !کنه مصادره

 شکست چیزی وجودم در کردم حس

 :کشیدم فریاد عصبانیت وبا

 رفته؟ گوری کدوم میگی؟ چی -

 !دونمنمی -

 و کشیدم آغوش رد را محمد که است یادم فقط. نه یا کردم قطع دانمنمی را تماس

 به دادن جواب بدون و امخانواده اعضای با سرسری خداحافظی بعد و گفتم تبریک

 .کردم حرکت تهران سمت به مادرم سواالت

 دادممی گاز سرعت با ولی شوم منحرف جاده واز کنم چپ تا بود مانده کم باری چند

 .راندممی تهران سمت وبه

 و نداشتم فامیلی آن در شاید که شهری هب رسیدم باالخره که بود شب یک ساعت

 ایدیگه چیز با خواستنمی دلم و داشتم دوست را تنهایی همین ولی بودم تنها

 .کنم عوضش

 :گفتم تماس شدن وصل بعد و گذاشتم اسپیکر رو و گرفتم رو سپهر شماره

 !باش آپارتمان تو رسم،می دارم من -

 .ندادم سپهر به رو صحبتی گونه هیچ حق و

 رو سپهر در کردن باز با و رفتم واحدم سمت خستگی با رسیدم، آپارتمانم به قتیو

 .بود ایستاده روم روبه تیشرت یه و خط سه زیرشلوار و ژولیده موهای با که دیدم



 :گفتم سپهر به رو و انداختم مبل روی رو وخودم گذاشتم میز روی رو کلید

 !ببینم بگو یاال ده شده، چی -

 :گفت باریدمی روش سرو از گیشرمند که سپهر

 زندگیت وتمام کردی عماد به نسبت رو لطف این من بخاطر تو اژین، شرمندم بخدا -

 رو پوالش که کسی آخرش دونستمومی داشتم اعتماد عماد به منم! دستش دادی رو

 !زده غیبش یهو چرا دونمنمی ولی کنه،می پیدا کشیده باال

 پرید؟ دستمون از رستوران یعنی شدم، خیره نقطه یک وبه گرفتم دستانم بین را سرم

 :داد ادامه وسپهر

 دیروز شده آزاد االن ولی بود بانک گرو زمان اون من خونه سند دونیمی که خودت -

 بخدا کنه، عوض رستوران سند با رو خونم سند که کارها، دنبال وافتاده گرفتم وکیل یه

 .شرمندتم بازم اژین

 :وگفتم دمز  چنگ را سرم موهای

 میشه؟ چی بستیم هاشرکت با که دادی قرار همه این -

 :گفت ناراحتی با سپهر و

 .کنهمی حلش بمونه، بسته رستوران هفته یک از بیشتر ذاره،نمی گفته وکیلم بخدا -

 .برد و شست را امخستگی تمام آب و رفتم حمام سمت به سپهر به نگاه بدون

 :وگفت ایستاده سرم باالی سپهر دیدم که انداختم تخت روی را خودم بعدشم

 کنم، جمعش خودم باید و زدم گندی یه من دیگه! کنممی حل داداش بخدا اژین -

 !بهم بده فرصت هفته یه فقط



 اشاره برق پریز به بود ترکیدن درحال حرص شدت از سرم و کردم نگاهش عصبانیت با

 :وگفتم کردم

 .بخوابم خواممی کن خاموش رو چراغ اون سپهر -

 دیگر من بگوید ای دیگه چیز بخواهد اگر و ندارم هم را خودم حوصله دید وقتی سپهر

 افتاده هایشانه با و کرد نگاهم سکوت در زد، نخواهم اوحرف با مالیمت با اینقدر

 .شد خارج خانه از و زد را برق پریز. رفت در سمت

*** 

 آهو

 .دادممی جواب شدمی که هاییتلفن به و بودم نشسته شرکت توی

 این برام شیرین که بود سختی کار هم شدن آنچنانی شرکت یه منشی دیپلم، مدرک با

 .بود کرده جور را کار

 لیسانسی، کردندمی فکر همه که بودم کار دنبال بنفس اعتماد با قبال هم جوری آخه

 !کارمبی و دارم چیزی لیسانسی، فوق

 نامفهومی هایخط خودم برای کاغذ روی اشتمد و بودم گرفته دستم توی را خودکار

 .شنیدم را ساالر صدای که کشیدممی

 را سرم. رسیدمی زودتر ادکلنش بوی نرسیده خودش که گرفتمی دوش ادکلن با آنقدر

 .کردمی نگاهم داشت که کردم نگاه خندانش چهره به و گرفتم باال



 به اینکه بدون. دربیاورم اسهک از را هایشچشم داشتم دوست که کردمی نگاهم جوری

 دو بعد و انداخت پایین را سرش من به توجه بدون کنم هماهنگ پدرش با بگوید من

 .شد پدرش اتاق وارد در به تقه

 .کنممی ایفا شرکت توی رو بوق نقش که کردم پیدا یقین کار این دیدن با هم من

 بلند میزم پشت از. بروم اتاقشان به هم من که کردن امر مدیر جناب بعد دقیقه چند

 .شدم اتاق وارد زدن در بعد و شدم

 :گفت لبخند با بود محترمی مرد زیادی که راد آقای

 جان؟ آهو آمدی -

 :گفتم و زدم لبخند متقابال من و

 داشتین؟ امری -

 .بشینم مبل روی که کرد اشاره بهم

 .رفتمی رو روبیک مکعب با داشت که ساالر به خورد چشمم نشستن هنگام در من

 که حرفی با پدرش ولی روبیک؟ به چه تورو ها، چسبونیمی امپر یهو بگویم خواستم

 :افتاد جونم به ترس یهو زد

 !بشین منتقل قسمت این از باید شما رویان، خانوم -

 چی؟ یعنی بود، اخراج حکم عین برام بشین، منتقل معنی

 :داد ادامه کردمی نگاهم که طور همان بعد و

 و کنه کمکش کارهایش همه تو که منشی یک به دارد، نیاز منشی یک به رساال -

 .باشه همراهش



 .کنم درک را کارهایش همه معنی دونستمونمی بودم راد آقای حرف شک توی

 :گفت که شنیدم رو راد آقای صدای که وقتی

 رویان؟ خانوم شنیدین -

 :گفتم و امدم خودم به

 .بله بله، -

 :پرسیدم یول پرسیدنش، بود سخت

 برم؟ اینجا از باید نکنم، قبول رو کار این من اگه رئیس ببخشید -

 :گفت و زد محجوبی لبخند راد آقای

 تا بدم دخترش به که خواسته کاری من از هاسال از بعد من دوست بله، متاسفانه -

 !بخوام رو عذرتون موقع اون باید من و شود سرگرم کمی

 داشته پارتی باید هم گریمنشی شغل بخاطر که یمرسید کجا به ببین دیگه واقعا

 .باشیم

 اگه که افتادم پدرم یاد به که بهتره بخواین رو عذرم همون بگویم و شوم بلند خواستم

 .کنهمی برپا رو عروسیم بساط فرداش دادم دست از کارمم این بفهمه

 :گفتم و نشستم محکم صندلیم روی خانومانه بال، این از ترس بخاطر پس

 .کنممی قبول من باشه -

 یعنی بود، کامل که روبیکش مکعب به خورد چشمم باز که کرد نگاهم لبخند با ساالر

 .کرد من حواله نیشخندی و فهمید ساالرم کنم فکر که کردم تعجبی چنان



 !نیست چلغوز دیگه زیادم ساالر یعنی این و بود شده کامل روبیک مکعب

 :گفت راد آقای دیدم که برخواستم جایم از و کردم قبول اینکه بعد

 !میده نشون ساالر رو جدیدتون اتاق که کنید جمع رو وسایلتون رویان خانوم -

 .کردم ترک رو اتاق کشیدممی ونشان خط ساالر برای که هاییچشم با ومن

 بار این تا بودم مجبور کارم حفظ بخاطر کنم، حفظ را آرامشم تا بستم را هایمچشم

 .بشوم ساالر منشی

 نگاهم دارد بود، لبش گوشه که مزخرفی لبخند با ساالر دیدم که کردم جمع را وسایلم

 .کندمی

 :گفت شد می نزدیکم که طور همان

 چطوره؟ خانم آهو واحوال حال -

 :کنممی نگاه خندانش صورت به

 !افتضاح بینم،می را تو که وقت هر -

 ..کنممی حرکت او از جلوتر ومن میککند کپ من رک جواب از ساالر

 بخاطر دارد فاصله اینجا با خیابان دو و دارد را پدرش شرکت دوم شعبه خودش ساالر

 .بشوم هم ساالر ماشین سوار باید همین

 بدون وساالر نشینممی عقب صندلی در او به توجه بدون که کندمی باز را ماشینش در

 آوردمی در حرکت به را ماشین و نشیندمی رل پشت حرف

 :کندمی نطق من برای و



 .بگم روبهت چیزهایی یه باید شرکت به برسیم تا خانوم آهو خوب -

 کنی کمکم کارها بعضی تو و برسی شخصیمم کارهای به وباید کنممی زندگی تنها من

 .ندارم اعتماد کس هیچ به چون

 :وگفتم کردم قطع را وحرفش کردم کج دهنمو

 کارهای بخوام که شما، کارگر نه و اعتمادیم قابل فرد نه من راد آقای ببخشید -

 .بس و شرکتتونم منشی فقط من بدم انجام رو شخصیتون

 :گویدمی و شودمی ترپررنگ لبخندش ساالر

 !کاریت اضافه واسه میدم پول و کاری اضافه کن فکر -

 کارهای بخواهم و بشم وسوسه که انقدر نه دیگه ولی زد برق پول شنیدن با هایمچشم

 .بدم انجام جنابعالیم این صیشخ

 است توانسته اینکه فکر با گویمنمی چیزی بیندمی وقتی اوهم. کنممی سکوت

 .زندمی کجی لبخند کند اموسوسه

 .شویممی پیاده ماشین واز رسیممی شرکت جلوی

 میز به دستش با ساالر و رسیممی نظر مورد طبقه به. کنممی حرکت ساالر سر پشت

 :گفت و کرد اشاره بود طبیعی هایگل پر طرافشا که خالی

 !شماست میز اون خانوم آهو -

 وروبه دادم تکان را سرم تنها ولی مردممی ذوق از داشتم گل همه آن دیدن با اینکه با

 :گفتم ساالر

 .بزنید صدا رویان رو من راد، آقای ببخشید -



 :گفت و کرد نگاه هایمچشم درون ساالر و

 .ترمحترا آهو با من -

 .گذشت کنارم از و

 :گفتم و درآوردم براش رو زبونم

 !چلغوز پسره! راحتی کنیمی جابی تو -

 از داشتم من و بود گذشته ربعی یک نشستم، میزم پشت و کشیدم عمیقی نفس

 .پراندممی مگس کاریبی

 :گفت که راشنیدم مردی صدای یهو که

 !دارم کار راد آقای با من خانوم -

 .خورد گره رستوران آشپز نگاه در نگاهم که مرده راد ویمبگ خواستم

 است؟ دیده را من کجا که بود این دنبال انگار او و بودیم زده زل بهم دو هر

 :گفت و اومد بیرون اتاقش از ساالر یهو

 ...آهو -

 :گفت باتعجب و ماسید صورتش روی لبخند آشپز دیدن با ولی

 !کجا؟ جااین کجا، شما! رمضانی آقای به به -

 :گفت و کرد نگاه را ساالر نیشخند با است رمضانی اسمش بودم فهمیده که آشپزی

 کنم؟ صحبت باهاتون تونممی -

 :گفت و کرد اشاره اتاقش به دستش با وساالر



 !البته بله، -

 :گفت من روبه و

 !لطفا قهوه فنجون دوتا آهو -

 .بست سرش پشت رو در و

 خواب تو تنها متاسفانه ولی بفرستم درک به را راد االرس گلوله یک با توانستممی کاش

 .بود ممکن برام کار این

 اتاق داخل زدم در به که ایتقه با و گذاشتم سینی وتوی کردم حاضر قهوه دوفنجون

 :گفت ساالر روبه و است عصبانی کمی آشپز دیدم که شدم

 هاتونسفارش تونیمنمی فعال که گممی بهت خوش زبون با دارم محترم،من آقای ببین -

 چیه؟ دردت االن واقعا تو اونوقت. دیممی رو خسارتش بعدا ولی کنیم آماده رو

 :گفت ساالر دیدم که بودم ایستاده در جلوی

 !بده رو آقا قهوه فنجون آهو، -

 واز کردم گم را وپایم دست یهو که کرد نگاهم برنده و تیز چنان که کردم نگاه آشپز به

 .رو آشپز مال وسپس گذاشتم میز روی را او قهوه فنجان واول رفتم رساال سمت ترس

 بهش حتما نبود صورتش روی اخم اگر کند،می نگاهم دارد دیدم که کردم بلند را سرم

 :گفتممی

 !کنید کوفت -

 !کنم له رو شنداشته دم ترسیدم ولی



 چاشنی که یاخم کمی با من روبه که بود نیامده خوشش آشپز نگاه از ساالر انگار

 :گفت بود کرده صورتش

 !بیرون بری تونیمی آهو -

 !شدم خارج اتاق از ومن

 دیدم که زدم زنگ نگهبانی به ترس با ومن گرفت باال بحث صدای دیگر ساعت نیم

 :گفت ساالر به رو و آمد بیرون آشپز

! نندازمت کردن غلط به نیستم اژین بکن، داری دوست که هرغلطی عوضی ببین -

 شدی؟ آدم من واسه

 .گذشت کنارم از و کرد من حواله را ترسناکش نگاه وبعد

 :گفت داد با ساالرم

 !کنی پورت و هارت بلدی فقط. داشتیمی نگه رو رستورانت داشتی عرضه اگه -

 :گفتم خودم با شدو گرد رستوران،چشمانم شنیدن با

 !اینه رستوران صاحب -

 .دز  بیرون شرکت از کتش برداشتن با وساالر

 :گفتمی من به که نگهبان روی واجم هاج نگاه و ماندم من

 افتاده؟ اتفاقی چه -

 !بره تونهمی و نیست چیزی که کردم اشاره دستم با ومن



 کردمی تکمیل و دادمی انجام یکی باید که کارهایی یکم و ماندم شرکت تو دوساعتم

 .بیرون زدم شرکت واز دادم انجام

 اعتماد چه یارو دادم، تغییر اژین رستوران سمت رو مسیرم که بودم کنجکاو انقدر ولی

 .گذاشته خودش اسم هم رو رستورانش اسم باالست، هم بنفسش

 خودش معطوف رو نگاهم رستوران در به چسبیده حکم رستوران در جلوی به رسیدن با

 .کرد

 فکر سرم باالی پاسخ بی هایسوال عالمت به داشتم همینجور افتاده؟ اتفاقی چه یعنی

 ولی ندم جواب خواستم اول ناشناش شماره بادیدن و خورد زنگ موبایلم که کردممی

 :گفت علیکی و سالم بدون که شنیدم رو ساالر صدای ویهو زدم رو اتصال دکمه بعدش

 آهو؟ تو کجایی -

 :وگفتم انداختم نگاهی اطرافم به

 راد؟ آقای مگه چطور -

 :گفت حرص کمی با دوباره او و

 بشی؟ خارج شرکت از کاری ساعت قبل داد اجازه کی -

 :گفتم شدن اخراج از ترسی هیچ بدون

 شرکت از ندارم، کاری منم دیدم نبودید شماهم نداشتم، کاری هیچ راد آقای خب -

 !بیرون اومدم

 :گفت که خورد گوشم به باز ساالر کالفه صدای

 فهمیدی؟ باشه، آخرت و اول بار -



 بدم، استعفا خواهممی اصال! آقا گیرهمی تحویل خودشم چه. شد قطع گوشی وبعد

 .باشم بدترکیب ساالر این منشی ندارم دوست

 .دادم ادامه راهم به و کوبیدم زمین به حرص با را پایم

 در دم را غیبتمان درحال همیشه و فضول همسایه که رسیدم خانه به وکوفته خسته

 :گفت لبخند با من دیدن با که دیدم

 !جون آهو سالم ا وا، -

 :گفت دوباره که دادم را وجوابش نشاندم لبم روی الکی لبخند

 خانوم؟ اقدس دختر نبود کیانا دوستت این آهو، راستی -

 :گفت که دادم تکان تفهیم معنی به را سرم ومن

 !بارداره پسرم دور بد چشم از ماشالله ها، هست توهم سن هم. ستحامله -

 هاپله از آهان گفتن با و کردم نگاهش شادمانی وحس تعجب از خالی احساس با ومن

 :گویدمی سرم پشت دیدم که رفتم باال

 !هللا الاله. میاد شب میره، صبح این اونوقت شوهرن خونه این وساالی سن هم -

 که شدم خونه وارد و چرخاندم قفل توی رو کلید و کردم مشت حرص از رد دستم

 .کرد بغلم جیغ با من دیدن با هک دیدم رو صبا خواهرم اول درنگاه

 :گفتم و کردم بارونش ه*س*بو من

 اومدی؟ کی صبا... وای -

 :گفت بود کشیده آغوش در مرا که اوهمچنان و



 !شده ذره یه واست دلم تو؟ بودی کجا -

*** 

 اژین

 عصبیم انقدر ولی کنم؛می پایین و باال رو تلویزیون کانال دارم و نشستم کاناپه روی کالفه

 کجا به ببین. زنممی چنگ رو سرم موی و کنممی پرت تلویزیون سمت رو کنترل که

 و زنهمی داره و گرفته دستش دهل رستوران، شدن بسته خاطربه راد ساالر که رسیدم

 کینه یه من از اون! بوده راد ساالر پدر نگو آشناست، برام راد فامیلی گفتم. رقصهمی

 اگه کنممی قلم رو پاش من ولی بزنه؛ ضربه بهم خوادمی صددرصد االن و داره بچگانه

 .بده انجام من میل برخالف کاری بخواد

 پشت پیتزا جعبه دو با که بینممی رو سپهر در، کردن باز با و آیدمی صدا به در زنگ

 :گفت و کرد اشاره داخل به کنم،می نگاهش دارم فقط بیندمی وقتی است؛ ایستاده در

 تو؟ بیام تونممی -

 من سمت و گذاشت اپن روی را پیتزا آهسته. شود خانه وارد تا روممی کنار در جلوی از

 :گفت و کرد اشاره بار در به سپهر بودم؛ ایستاده چنانهم در جلوی که کرد نگاه

 ببیندی؟ رو در خواینمی -

 قصد دید وقتی سپهر و رفتم پیتزا جعبه سمت به در، بستن بعد و اومدم خودم به

 :گفت ندارم، زدن فحر 

 درست دنبال هم وکیلم ها،سفارش ضرر جای به میدم فردا از و فروختم رو ماشینم -

 .کارهاست کردن



 :داد ادامه و گرفت را بازویم بعد و

 .کنممی حلش خودم! رفیق نباش نگران پس -

 روی و بازکردم دستش دور از را بازویم کنم،می نگاه سپهر چشمان در که طورهمان

 :گفتم سپهر به رو و نشستم ندلیص

 .بیار بردار هست، هم دوغ یخچال تو -

 .گذاشت میز روی را دوغ و رفت یخچال سمت زد، محوی لبخند سپهر

 .بودم راد ساالر پیش امروز -

 با و خشکید دفعهیک گذاشت،می دهانش در را پیتزایش تیکه داشت که سپهری

 .کرد نگاهم بهت

 :دادم ادامه

 .نکرد قبول هم ایکینه بچه اون که کنم ریست و راست رو کارها اون با گفت پدرش -

 هست؟ هنوز شتریش کینه اون باز وراین به کورس زمان از یعنی -

 :گفتم و گذاشتم دهان در را پیتزایم از ایتیکه من و

 فکر. کنم کارشچی بلدم ولی رو؛ من بسوزنه خوادمی اون هم االن سوزوندمش؛ -

 .خونده کور ولی بذاره، تنگنا تو رو ما تربیش تونهمی شکایت با کنهمی

 :کردم اشاره سپهر نخورده دست پیتزای به و

 .دیگه بخور افتاد، دهن از -

*** 



 :گفتمی دقیقه به دم و بود آمده در پدرم صدای که وخندیدیم زدیم حرف انقدر صبا با

 .بخوابین بگیرین د   -

 با سر آخر ولی گرفتیم؛می سر از رو زدن حرف ارهدوب و گفتیممی چشم هی ما و

 باید چون صبح. خوابیدم و بستم رو دهانم زیپ هم من کشید، صبا که ایخمیازه

 ایه*س*بو شدن، حاضر بعد و گشودم چشم گوشیم هشدار زنگ با رفتم،می سرکارم

 عجیبی شور ،امکله به تازه هوای خوردن با. زدم بیرون اتاق از و کاشتم صبا صورت روی

 .کردم پیدا

. رفتم شرکت سمت و شدم تاکسی سوار هم بعدش و کردم رویپیاده سرخیابون تا

 برای و رفتم آبدارخانه سمت بودم؛ آزاد دولت هفت از من و بود نیامده فعال راد ساالر

 دیدم که کردم جان نوش راحت خیال با و کردم آماده چای فنجان یک و کیک خودم

 زیادی کارمندهای فعال بود، شده تاسیس تازه هم شرکت چون. شد اپید اشسروکله

 من، دیدن با ساالر. کردمی خوف جورایی یه شرکت این تو آدم همین خاطربه و نداشتن

 :گفت من به رو و شد گشادتر صورتش لبخند

 !خانوم آهو خیربه عالی صبح -

 خنده به صورتش روی خندلب که کردم نگاهش اخم با عمیق انقدر جواب، جای به من و

 :گفت و شد تبدیل

 بپرسه؟ رو احوالت پرانرژی قدراین رئیست بده صبحی، اول بابا؟ چیه -

 :گفتم و کشیدم عقب رو صورتم که کند باز هم از را ابروهایم گره دستش با خواست و

 !میدم استعفا امروز من -

 :گفت بهت با و پرید ساالر صورت رنگ یهو که



 چی؟ -

 از که بزنم بیرون شرکت از خواستم توجه بدون و برداشتم میز روی از رو یفمک من و

 :گفت و گرفت کیفم

 شد؟ خوب!رویان خانم باشه اصال آهو؛ نیار در بازی بچه -

 :وگفتم چرخیدم سمتش

 و خوامنمی هم کار این من بیاری، در اطفار ادا جوریاین بخوای بعد به دقیقه این از -

 .کن حفظ من با رو فاصلت خواهشا پس میرم؛ جا این از

 :گفت و برد باال را هایشدست ساالر

 .باشه بابا، باشه -

 بود گرفتن چشم زهر قصدم فقط و کشیدم عمیقی نفس. رفت دفترش داخل به بعد و

 این که افتادممی کردن غلط به بعدش وگرنه گرفت، رو جلوم ساالر این شکر رو خدا که

 بعدش و دادم جواب شد، که تلفنی چند به و نشستم میزم تپش. کردم ول هم رو کار

 و آوردم باال را سرم کرد، که مصلحتی سرفه با و ایستاده سرم باالی که دیدم رو ساالر

 :گفت که کردم نگاهش

 !شممی ممنون بیاین، مالقات قرار یه سر من با بکشین زحمت اگه رویان، خانم -

 موبایل دفعه یک که نکنم قبول و بذارم کالس مخواست ولی نداشتم، کاری کهاین با

 دیگر اژین اسم شنیدن با داد، را خطی پشت جواب کهاین بعد و. خورد زنگ ساالر

 :گفت من به رو تماسش، کردن قطع بعد. بیاورم نه نتوانستم

 میای؟ -



 :گفتم کیفم برداشتن با من و

 .میام باشه -

 تفکرش طرز این به پوزخندی من. شد کیف خر معروف، قول به و زد محوی لبخند ساالر

 به و برداشتم گام آهسته سرش پشت. کردم قبول اون خاطربه کردمی فکر که زدم

 جلو آینه از ساالر که گرفتم جا عقب صندلی در قبل دفعه مثل و رسیدم ماشینش

 آخر. کردم نگاه بیرون به پنجره از بهش توجه بدون من و کرد حوالم رو پرحرصش نگاه

 این ماجرای از خواستممی واقعا چرا داد؛ خواهد باد به رو سرم فضولی حس این سر

 رو من گوشیم ویبره! داندمی خدا بیارم، در سر رستورانش شدن بسته و ادببی آشپز

 :بود نوشته که بود شیرین سمت از پیام و آورد خود به

 الهی پری،می هاخوشگل رییس با رفتی؟ من اجازه بدون گوری کدوم سر،خیره دختره -

 !گلوت تو بمونه

 را پیامش جواب. کنهمی نگاهم داره و منه به توجهش ساالر دیدم که زدم لبخندی

 .شد متوقف ماشین که زدم را ارسال دکمه و نوشتم

 ایکلمه بدون. دیدم مسکونی آپارتمان یک جلوی را خودم که شدم پیاده ماشین از

 ساالر یهو که کردممی بازی اس شیرین با و کردممی حرکت ساالر سر پشت زدن، حرف

 هی بلند، صدای با من و شد پخش آسانسور کف موبایلم که زد بهم ایتنه چنان

 به را تعجب حالت الکی بود، شده زمین پخش که موبایلی دیدن با ساالر. کشیدم

 :گفت و گرفت خودش

 !شرمنده رویان، خانم وای -

 .کرد ادا مسخره لتحا با و کشیده را رویان و



 ساالر درهم، هایاخم با. نکردم که عزاداری چه رنگم صورتی موبایل برای دلم توی من

 آن از آسانسور، ایستادن با! ایکبیری پسره نبود، هم کارش شرمنده که کردم نگاه را راد

 .داد فشار ساالر را سه واحد زنگ و شدیم خارج

 ابتدا من دیدن با. دیدم را رمضانی بگم بهتر یا پزآش گرفته و پکر قیافه در، کردن باز با

 با. بود کرده قاطی روغن و آب کنم فکر که کرد نگاهم پوزخند با سپس و تعجب با

 وارد ساالر سر پشت. بشویم اشخونه وارد که کرد دعوت و کرد اشاره داخل به دستش

 .کرد بیان سپهر ساالر، را اسمش که دیدم هم را ایدیگه مرد که شدم خونه

 ولی کردم؟می کارچی جااین من. افتاد دلم تو عجیبی ترس یه مبل، روی نشستن بعد

 :گفت ساالر به رو سپهر. گرفتم آروم یکم صلوات، فرستادن و دعا خوندن بعد

 !بینمتمی که حالمخوش -

 :گفت و زد خندینیش ساالر و

 !طورهمین هم من -

 به رو. گذاشت میز روی رو سینی تعارف، بدون و اومد سمتمان آبمیوه سینی با اژین

 :گفت ساالر

 اومدی؟ جااین تا نترسیدی -

 با ساالر دیدم ولی ترسیدم؛ ترسناکش یقیافه و ترس از من که زد رو حرف این جوری

 :گفت خنده

 ترسیدم آوردم؟ جااین تا خودم با هست هم منشیم که رو دخترم دوست بینینمی -

 .بدی قورتم یهو



 بگم خواستم و کردم نگاه ساالر سمت شده گرد هاییچشم با. خندید سرش پشت و

 :گفت من جای به اژین ولی مثال؟ تواَم دختر دوست من هاغلط چه

 !دخترته دوست گفتی کرد کپ یهو بیچاره داری؟ که داشتنم دختر دوست عقده -

 :گفتم ساالر به رو تخم و اخم با من و

 !آشغالی خیلی -

 :گفت و گرفت رو کیفم حرص با که شم بلند کنارش از خواستم و

 .ببینم بشین -

 :گفت داد با اژین که برم بیرون خواستم و کشیدم بیرون دستش از حرص با رو کیفم

 .نشده تموم هنوز کارمون بشین شه،نمی دیر خانوم هی -

 :گفت و گرفت ساالر سمت ایبرگه سپهر بعد و

 هاییآدم بهترین کردی؟ شکایت ما از وقتاون میده، شیر بوی دهنت تو راد، ساالر -

 کینه یه خاطر به بچه علف یه تو وقتاون دادن، وقت ما به بودن ما قرارداد طرف که

 !کارمون؟ تو بندازی گره خوایمی قدیمی

 :گفت و زد خندینیش ساالر

 !بشه باز انداختم که گره همون تا منید دنبال که فعال -

 :گفت و کشید عمیقی نفس اژین

 ن؛برنده همیشه هاقوی آدم خب نداشتم، تقصیری من کورس اون قضیه سر ببین، -

 !نباش ناراحت پس



 کنترلش که انگار ساالر. ساالر به برسه چه رفت، هم من مخ رو که زد خندینیش بعد و

 :گفت و شد بلند باشه، داده دست از رو

 نه خبریه؟ کردی فکر شده پر بالت و دست یکم تازه رمضانی؛ اژین نیستی هیچی تو -

 !نیست خبری خوب، پسر

 :گفت و گرفت سپهر دست از رو کاغذ بعد و

 نظر صرف شکایتم از حاضرم ببری بار این ولی بدم، کورس هم دیگه بار یه حاضرم -

 و برداشتی دهنت از تربزرگ لقمه چون گیرم،می ازت رو زندگیت ببازی اگه ولی کنم؛

 !هواست رو هک هم رستورانت

 :گفت و انداخت باال را ابرویش خنده تک با اژین و

 .قبول باشه، -

 واقعا خریه؛ عجب راد ساالر این فهمممی تازه واقعا. فشرد دستش تو رو ساالر دست و

 شقایق از کرد؟ استفاده ضعفش نقطه از اژین این نفهمید که ستبچه قدراین یعنی

 االن ولی میده؛ باد به کورس ر،*ا*م*ق تو رو جونش ددی هایپول ساالر که بودم شنیده

 .دیدممی هامچشم با داشتم

 وضعشون و سر نداره، امکان کردن؟ ر*ا*م*ق هم من روییروبه مرد دو این االن یعنی

 من اصال نرم؛ ساالر سمت و کنم قلم رو پام فردا از باید من و نمیده نشون جوریاین که

 :گفت و گرفت من سمت اغذیک سپهر کردن؟ کار به چه رو

 !کن امضا هم تو -

 هاییآدم از بشم دور خواستممی فقط. کردم امضاش متن، سرسری خوندن بعد من و

 !مسمومه هم تنفسشون بودم فهمیده که



 :گفت من به رو لبخند با امضا، بعد ساالر

 .بریم تونیممی حاال -

 :گفتم متشنج اعصابی با من و

 چرا؟ شما متشخصیه، مرد که شما پدر راد آقای شم؛می دیوونه دارم -

 برایم اسمش که ایچهره خوش مرد به رو. گذشت کنارم از و زد تلخی لبخند ساالر و

 بیرون سمت به هم من. بود مخم روی مسخرش پوزخند که کردم نگاه بود، عجیب

 :گفتم ساالر به رو آسانسور توی دویدم؛

 .شما با کار به برسه چه ببینم، رو شما خوامنمی هدیگ اصال نمیام؛ سرکار فردا از من -

 بغلش میان را خودم که کشید و گرفت را دستم چنان و زد پوزخندی جاش به ساالر ولی

 :گفت ب**ل زیر و بود زده زل صورتم رو خنده با که دیدم

 اما روشون، بزنم دختر دوست اسم آرزوشونه همه مخمی؟ رو وقته خیلی دونیمی -

 ... .تو

 :گفت و کرد زوم لبانم روی بعد و

 .گرفتشون نادیده شهنمی و چشمه تو چیزت همه -

 هایزدن صدا به توجه بدون زدم؛ بیرون آپارتمان از چطور دانمنمی آسانسور، ایستادن با

. هستم شیرین خونه جلوی دیدم که آمدم خودم به وقتی فقط. شدم تاکسی سوار ساالر

 دیدن با که دیدم خندون ب**ل با رو شیرین که زدم ور  درشون زنگ و رفتم در سمت

 :گفت ترس با ماسید؛ صورتش تو لبخند من،

 شده؟ چت -



 ریختم آب لیوان یک خودم برای و رفتم یخچال سمت و زدم کنارش در جلوی از من و

 کارهای از که شیرین. کردم تمیز را لبم پشت دستم پشت با و کشیدم باال سر یک و

 :گفت بود، کرده تعجب من

 خوشتیپه؟ رئیس با گشتن آثار از شده؟ چی -

 :غریدم باشد، شده تازه دلم داغ انگار من و

 محرم چیه، نامحرم فهمهمی نه یارو بابا ماشین؛ چرخ زیر بره راده ساالر هرچی الهی -

 ... .نگه چی بگه باید چی چیه،

 :گفت و کرد هدایتم مبل سمت به شیرین

 ه؟شد چی بگو بعد بشین، -

 درازی دست بهم خوادمی دقیقه به دم بازه، ر*ا*م*ق رئییسم بشه؟ باید چی هیچی، -

 !جوریه یه اسمشون که گردهمی هاییآدم با ناپاکه، چشمش کنه،

. گرفتمی گاز رو مبل کوسن داشت خنده از که دیدم را شیرین شد، خالی دلم وقتی

 :گفتم اخم با

 داشت؟ خنده کجاش -

 :گفت اشبریده هایدهخن میون شیرین و

 کنی؟می لطف این به آخه کمه آدم دیگه؛ بکن من حق در رو لطف همه این خدایا، -

 .زنهمی فک فقط و رادیو شده من واسه

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با

 .خالفه کار تو یارو جان، شیرین -



 :گفت و کرد نازک چشم پشت برایم شیرین

 این. زیاد خیلی حسوده، شناسم؛می هرکسی از ربهت من رو راد ساالر خالف؟ کدوم -

 صاحب اون رو، امیرسام هست؟ یادت رو من سابق پسردوست هم میگی که کورسی

 توش که شرکتی صاحب پسر گفت که شنیدم دهنش از بار یه بود؛ رانی ماشین پیست

 وت ولی ببره؛ ازش مسابقه تو نتونسته کسهیچ حاال تا و سرعته عاشق کنم،می کار

 ساالر، دختر دوست جلوی بود برگشته اتریش از تازه که پسری یه آخری، مسابقه

 که هم بعدش بود؛ دنبالش چندماه تا حسود، و ایکینه که هم ساالر. کرده سوسکش

 و ذارهمی کورس ست،دیوونه ساالر. شد چی آخرش نفهمیدم و کردم تموم امیر با من

 .فخال بگو تو حاال شه؛می برنده هم خودش

 :گفتم شیرین به رو و کشیدم عمیقی نفس

 .شدم زهرترک امروز که دونینمی -

 :پرسید کنجکاوی با شیرین

 خب؟ -

 :گفت شادمانی با شیرین و گفتم رو ماجرا من و

 بود؟ پسرخوشگله همون گی؟می راست من جان -

 :گفتم و رفتم بهش ایغره چشم

 .خوشگل تا ترسناکه تربیش یارو -

 :گفت و شد چراغونی هایشچشم شیرین



 از هم بودم، ساالر پیش هم کردم،می عوض تو با رو جام من شدمی اگه آهو، میگم -

 تو جا به من وقتاون بینی،می زیاد رو خوشگله پسر بعد به این از انگار معلوم قرار

 .دیدمشمی

 :گفتم و کردم کج رو دهنم

 .امهخد از که من میگه؛ ذوق با هم چقدر هه،هههه -

 :گفت و رفت موبایلش سمت حالیخوش با شیرین

 .بخندیم و بگیم صبح تا بیاد، هم شقایق بزنم زنگ بذار -

 :گفتم و دادم نشان واکنش تندی من و

 !برم باید من ها، نزن زنگ -

 :گفت اخم با شیرین

 .منی مهمون شام کجا؟ -

 :گفتم و کردم نگاه اخمالوش کمی قیافه به من و

 .میشه دلگیر پیشش نرم. مهمونه خونمون، دهاوم خواهرم -

 !بیاد هم اون بزن زنگ خب -

 ذارهنمی شوهرشه؛ دست هم اجازش داره، شوهر نیست، صاحاببی ما مثل که اون -

 !که

 :گفت و داد هل رو من ناراحتی با شیرین

 .پیشم اومده خانوم آهو کردم خوش رو دلم برو، پاشو -



 :گفتم و بوسیدم رو صورتش

 باید روزه دو خونه بشینم. باشم کار دنبال باید فردا از میام؛ هم باز برم، تو قربون نم -

 !نیستم کردن شوهر اهل که دونیمی هم خودت کنم، شوهر

 :گفت و داد تکان را سرش شیرین

 چهار و بیست بفهمه و ببینه رو من کنم فکر ترشیدی، کنهمی فکر که هم تو بابای آره -

 !کنهنمی نگاهمم ،مجرد و دارم سال

 :گفتم شیرین به رو و برداشتم را کیفم. خنده زیر زد خودش و

 .شدم مزاحمت دیگه ببخش -

 :گفت و آمد در دم تا شیرین و

 .کنمنمی اصرار بمونی، خواینمی چون ولی موندی؛می کاش دختر، مراحمی -

 بلند دست کسیتا اولین برای و شدم خارج خانه از خداحافظ، گفتن با و زدم لبخندی

 .شدم تاکسی سوار و کردم

*** 

 اژین

 

 رو خندیدن که نداره قصد و افتاده خنده رو چرا دونمنمی سپهر راد، ساالر رفتن از بعد

 :گهمی خنده با و میده خالی جا کنم،می پرتاب سمتش که سیبی با! کنه تموم

 چیه؟ بابا -



 :گویممی و کنممی اشاره دهانش به من و

 کنی؟می هرهر چته رو، المصب ناو ببند -

 :گفت کوتاهی خنده با سپهر و

 عین. قضیه تمومه ضعفش، نقطه رو بذاری دست یعنی دیگه، خندممی ساالر به -

 !چشم میگه کن، رو کار این بخرم خوراکی برات میگی که مونهمی هاساله چهار بچه این

 :گفت و کرد باریک رو هاشچشم بعد و

 دقیق ولی باشمش؛ دیده هم دیگه جای یه کنم فکر رو دختره این من اژین ولی -

 !نازه خیلی کجا، دونمنمی

 :گفتم سپهر به رو و کشیدم عصبی پوف

 !خوشگلن نظرت تو همه آخه؟ زشت گیمی کی به تو -

 :داد ادامه و کرد گرد رو هاشچشم

 چپش لقمه یه ادخومی آدم زنهمی که هم لبخند نازه، خیلی دختره این تو، جان به نه -

 .کنه

 :گفتم و رفتم ایغره چشم برایش

 !بزن حرف درست... هوی -

 :گفت دستانش کردن بلند با سپهر و

 .نزن بابا، باشه -



 ولی بیان، هابچه بزنه زنگ که گفتمی دقیقه به دم و بود پیشم ساعتی چند سپهر

 .رفت و شد بلند هم سپهر سر آخر و نکردم قبول نداشتم، حوصله من چون

*** 

 آهو

 

 شوهرش خواهر از اون و خوریممی گرفته، که هاییهوله هله از داریم و نشستم صبا کنار

 :گهمی هایشصحبت میون. کنممی گوش دقت با دارم من و کنهمی غیبت

 رو شقیافه بعد بده، رو شانسش اول دختر به خدا ها، گفتن قدیم از خدا به آهو، -

 خواستگارش اومده پسر یه المصب دیدی، رو خواهرشوهرم که تو خدا؛ به گفتن راست

 ولی. آقاست و باشخصیت قدراون بره،می کفش بینتشمی آدم یعنی سجاده، اسمش

 باال طاقچه خواستگارش واسه حاال! نداره لیاقت خواهرشوهرم آقاست، اون هرچقدر

 حاال رفتی، یترشید سن سال پنج و بیست با دختر آخه بگه نیست یکی ذاره؛می هم

 !کنهمی نازم

 زد پشتم صبا شدم،می خفه داشتم که طورهمان و افتادم سرفه به صبا حرف خاطر به

 :گفتم و کردم نگاه صبا به اومد،می آب ازشون داشت که هاییچشم با من و

 صبا؟ چرا دیگه تو ست؟ترشیده سال بیست بعد دختر کنیدمی فکر شما چرا -

 :گفت و ردک نگاهم بهت با صبا

 بدی؟ رد جواب بابا دوست برادرزاده به خوایمی هم تو که نگو -

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با



 چیه؟ مگه آره، -

 :گفت و پرید باال آتیش رو اسپند عین صبا

 چرا؟ آخه روت؟ بزنن ترشیده دختر اسم خوایمی دیوونه چی؟ -

 :گفتم و شدم بلند جایم از حرص با

 فکر ندارم؛ ازدواج قصد فعال من شماها؟ موندید قاجار زمان از مگه چیه؟ ترشیده -

 !ها کنم شوهر که بری راه من مخ رو که جااین اومدی نفهمیدم نکن

 که صبا صدای به توجه بدون و رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند عصبانیت با بعد

. زدم بیرون خونه از و شدم بلند همه از زودتر صبح. بستم را هایمچشم زد،می صدایم

 دونمنمی بودم؛ کار دنبال هاش،نیازمندی صفحه تو و رفتم فروشی روزنامه دکه سمت

 با و دیدم آشپزه همون آپارتمان نزدیک پارک تو رو خودم و کردم باز چشم ولی چطور

 بپا رو من ساالر کنه فکر نکرده خدایی که برم جلوتر خواستمنمی. ایستادم ترس

 .گرفتم صورتم جلوی رو روزنامه صفحه و نشستم نیمکت رو جاهمون پس گذاشته،

 خودنمایی روش ساالر اسم دفعه هر و خوردمی زنگ بار دهمین برای صبح از موبایلم

 .کردممی ریجکتش بهش، توجه بدون من و کردمی

 در شاخ بود مونده کم اژین، رستوران برای هم اون گارسون استخدام آگهی دیدن با

 شد؟ چی پس بشه؟ مزایده نبود قرار و نبود دولت دست تو هااون تورانرس مگه بیارم؛

 :گفت جوابم در بود، آشنا برایم که صدایی که زدم رو حرف این بلند صدای با کنم فکر

 .نشد ولی بشه؛ مزایده بود قرار -



 جلوی از کمی را روزنامه ترس با و زندنمی قلبم ضربان کردم حس ایلحظه برای

 داشت اخم و رفته باال ابروهای با. دیدم مقابلم را رمضانی اژین که کردم ورد هایمچشم

 .کردمی نگاهم

 سکوت در دید وقتی. بودم کرده هنگ و رسیدنمی مغزم به اکسیژن انگار اصال من و

 :گفت کنم،می نگاهش

 جا؟این گذاشته رو تو چی واسه ست،بچه زیادی واقعا ساالر -

 خیس ورزش، خاطر به که بود تنش سیاه شرتتی یه که کردم نگاهش سردرگمی با

 .بود عرق

 :گفتم و کردم جمع را خودم

 اون و شما که نداره ربطی هیچ من به و کنمنمی کار راد ساالر واسه من محترم، آقای -

 .کنین کار چی خواینمی

 :گفت که بشم رد کنارش از خواستم و برداشتم رو کیفم

 .بدم کار بهت تونممی نم کاری دنبال اگه خب، -

 :گفتم و کردم نگاهش اومده در حدقه از هایچشم با

 !شما -

 :گفتم و زدم پوزخندی بعد و

 .رمضانی آقای ممنون خیلی -

 :گفت بلندی صدای با دیدم که گذشتم کنارش از و گفتم کشیده را رمضانی



 ریاضی ترشته چون ولی شه؛می پیدا کار سخت دیپلمه دختر یه برای کن، فکر بهش -

 .شلوغه سرش یکم آخه باشی، حسابدارم دستیار گفتم بود،

 !دونست؟می کجا از رو من رشته اون. گرفت اوج تربیش ترس، خاطر به قلبم ضربان

 کردم نگاه بهش پشت از. رهمی داره دیدم که ببینم را شقیافه تا برگشتم سرم پشت به

 پیشنهاد من به چرا واقعا این. رفتمی راه هم هامانکن عین و بود ایعضله زیادی که

 اولش از دیدم و کردم دوره رو داشتم اون با برخورد در که هاییواکنش تمام داد؟ کار

 !ها عجب کن، کار واسم بیا گهمی حاال گاو؛ گفت من به پررویی با اون و زدم گند

 ایدیگه سمت خریدم که آبی بطری با بعد و زدم هااستخدامی روی رو تمرکزم تمام

 ببخشید با شنید،می رو مدرکم کس هر ولی زدم؛ زنگ هاشرکت به یکی یکی و رفتم

 زور به رو دیپلم که این فکر با ولی بگیرم؟ مدرک رمنمی من چرا اصال کرد،می قطع

 هم آرایشگاه یه آگهی. شدم خیال بی ندارم، رفتن کالس سر و امتحان حوصله و گرفتم

 وقتهیچ ولی بودم؛ رفته پیش سال رو شدوره من بود، کار ناخن یه دنبال که دیدم

 هاآرایشگاه گفت. گفت چی پدرم کنم کار آرایشی تو برم خواممی گفتم وقتی رهنمی یادم

 فکرش طرز به ساعت یک که بود گفته را سال جوک برایم پدرم انگار و فسادن محل

 بگی هم گرفتنش یاد بعد و گیرمب یاد کار برم گذشتی چرا فساده محل آخه خندیدم؛

 تاکسی سوار خراب اعصابی با. کرد کار شهنمی که هم جااین پس ست؟خونه فساد

 ولی. باشه نرفته سرکار هم اون امروز امیدوارم کردم؛ حرکت شیرین خونه سمت و شدم

 :گفت من به که راننده صدای با

 .وایسم باید میده، چراغ پشتی ماشین این خانوم -



 ساالر ایستاد، راننده. دیدم ماشین رل پشت را ساالر که کردم نگاه عقب متس به

 در کاسه از هایچشم با. کرد پیاده ماشین از حرکت یه با رو من و اومد ماشین سمت

 :غریدم اومده

 !تو؟ چته هوی، -

 :گفت من به رو ماشین راننده

 ده؟ و صد بزنم زنگ خانوم -

 :گفت راننده به رو ،نشسته خون به هایچشم با ساالر

 .سرکارت برو تو عمو، نکرده الزم -

 :گفت بود زده باال غیرتش رگ انگار که راننده و

 نداری؟ مادر خواهر تو مگه -

 :گفتم همین خاطر به کند، حمله راننده سمت خواهدمی ساالر دیدم

 .بفرمایید شما آقا، برادرمه -

 :زد غر ب**ل زیر راننده و

 .گفتیمی زودتر خانوم خب -

 :غرید من به رو ساالر بار این. رفت و شد ماشینش سوار بعد و

 نکردی؟ امضا و کار برای ننوشتی دوساله قرداد شما مگه رویان؛ آهو خانوم ببینم، -

 بری؟ زودی همین به خوایمی حاال

 :گفت و زد ایمسخره نیشخند بعد و



 یا ترک بود گفته که نخوندی مضاا قبل رو صفحه پایین کنم فکر! شهمی مگه بابا، نه -

 !خسارته دارای موعد، از قبل دادن استعفا

 :گفتم و کردم نگاهش بهت با

 !شرکته کارمندهای مال اون شه،نمی من شامل اون محترم آقای -

 :گفت عصبی خنده با ساالر و

 .دیگه هستید کوفتی شرکت اون کارمند هم شما خانوم، خب -

 بیرون دستش از را بازویم عصبانیت با و کردم نگاه رو رساال صورت مزخرفی سکوت با

 :گفتم و کشیدم

 .کنار برو آقا، باشه خیر دیدی خواب -

 :گفت عصبانیت با ساالر

 من آمار داری اژین؟ پیش بودی رفته چی واسه نکن؛ بازی من اعصاب با آهو، ببین -

 میدی؟ رو

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 .ببینم کن ولم خبرچینتون؟ باشم هم من که مگه رینگانگست شماها؟ چتونه -

 :گفتم و برگشتم سمتش که بودم نشده دور ازش قدم چند

 .کنممی شکایت ازت امروزت مزاحمت بابت راد، آقای اما و -

 :گفت خنده با ساالر که برگردم خواستم و

 .کن شکایت برو حتما نرسه، پدرت دست به زودتر من شکایت اگه البته -



 :گفت که چرخیدم سمتش برق سرعت با

 نه؟ یا بگیرم رو خسارتم باید -

 :گفتم داد با عصبانیت با من و

 خسارت؟ کدوم -

 :گفت لبخند با و شد ماشینش سوار آرامش با ساالر و

 !فهمیمی -

 به واج و هاج اتوبان وسط من و گذشت کنارم از سرعت با که شدم ساالر ماشین خیره

 یادش واقعا یعنی باشم؛ کنارش که بود این دنبال راد ساالر اقعاو. کردم نگاه رفتنش

 چرا واقعا پسر این بودم؟ کرده رد پیش دوماه رو دوستیش پیشنهاد من که نبود

 کرد؟می جوریاین

 اعصاب و گذشتند کنارم از توجه بدون کدام هر که کردم بلند دست تاکسی چند برای

 ماشین از سرعتم رفتممی پیاده که پیکانی کسیتا با سر آخر. شد خراب تربیش خرابم

 به مواقع بعضی واقعا رسیدم؛ شیرین خونه جلوی به کندن جون هزار با بود، تربیش

 از آن، از ترمهم و بود مستقل و داشت را خودش زندگی شد،می حسودیم شیرین

 از من و شد باز تیکی با در شیرین، خونه در آیفون زنگ زدن با. بود آزاد دولت هفت

 .دیدم دست به ساندویج رو شقایق که رفتم باال هاپله

 و گذاشتم دهنش روی رو دستم زود که بزند حرف خواست اشکرده باد هایلپ با

 :گفتم

 !اه بیرون؛ ریزهمی نزن، حرف -



 :گفت بعد و داد قورت را اشلقمه و داد تکان باشه معنی به را سرش لبخند با شقایق و

 چطوره؟ خوشتیپه ساالر حال ورا؟ این از گل، خانوم هوآ سالم به، -

 شیرین. شدم خونه وارد بدم، جواب سوالش به کهاین بدون و رفتم بهش ایغره چشم

 :گفت و اومد سمتم دیدنم با

 !ها زنیسرمی بهم زود زود روزها این آهو، -

 نشستی،می رویش وقتی و بود عمرش آخرهای که شیرین کاناپه روی را خودم. خندید و

 عصبانیت تمام با و برداشتم سرم از را شالم و انداختم شنیدی،می را فنرهایش صدای

 :زدم داد

 اعصاب برام بدریختتون خوشتیپه ساالر! ترکهمی داره سرم شقایق، وای شیرین، وای -

 .بمونه نذاشته

 :گفت و گرفت بینیش جلوی را انگشتش اشگردشده هایچشم با شیرین

 پیدا سروکلش که االنه اومده، خونم صاحب این دارنیش زبون دختر؟ تهچ! هیس -

 !یواش یکم بشه،

 :گفت و نشست کنارم خودش و ببند را در که کرد اشاره شقایق به بعد و

 شده؟ چی -

 :گفتم زاری حال با

 زوره؟ مگه سرکارم؛ برم خوامنمی من شیرین، -

 :گفت بهت با شقایق

 شده؟ چی مگه -



 :ادمد ادامه من

 .فهممنمی من چرا؟ آخه بدم؛ خسارت باید جرم کدوم به -

 :گفت بود صورتم خیره که طورهمان شیرین

 بدی؟ خسارت باید گفته کی -

 :گفتم کردممی نگاه رو شقایق و شیرین که طورهمان و بیاد در اشکم بود مونده کم

 .بدم خسارت باید ،موعد از زودتر کارم محل ترک علت به میگه! شعوربی ساالر این -

 :گفت من به رو و گفت آهانی شیرین

 !هست هم ما قرارداد تو دیگه، میگه راست خب -

 هست؟ که چی یعنی -

 :گفت شد،می بلند داشت که طورهمان شیرین و

 معتبره، شرکت یه شرکت اون دیگه، میگه راست خب شده؟ چی گفتم حاال من -

 !بیرون بیای بذاری جوریهمین که شهنمی

 :گفتم کردم،می نگاه شیرین به پشت از که طورهمان من و

 خسارته؟ شهمی چقدر خب -

 :گفت بلندی نسبتا صدای با و گذاشت سینی در را استکان شیرین

 حقوقتم بود؛ ماهه شش هم قراردادت و شدی استخدام شرکت تو ماهه شش خب، -

 کن حساب تومن، صدهشت میشه هرماه خسارت بود، دویست و میلیون یک ماهی

 !دیگه



. کردمی کتاب حساب موبایلش، حساب ماشین تو من جای به داشت که دیدم را شقایق

 :گفت داد با کتاب، حساب بعد و

 .چهارصد و میلیون چهارده میشه آهو خدا، یا -

 :گفتم و شد گرد هایمچشم خسارت، رقم شنیدن با

 چی؟ -

 :گفت و شد نزدیکم چایی استکان با شیرین و

 دیگه؟ خسارتت خوب ؟!تو چته -

 شنیدمی بابام یعنی کردم؛ نگاه شیرین به بهت با و شد خشک بارهیک دهانم و ب**ل

 بودم کرده خرجی ول قدراون هم ماه شش این تو کشت؛می رو من زدم، گند همه این

 .نبود پول بانکیم حساب تو تومن سه از تربیش که

. کردممی هم جاشاین فکر باید میدن، دویست و یک منشی یک برای فهمیدم که روزی

 هیچی از که شقایق. درآورد فکر از رو من و داد تکان صورتم جلوی را دستش شقایق

 :گفت نداشت خبر

 شده؟ چی بگین میشه -

 :گفتم شیرین به رو و فرستادم هایمریه به رو اکسیژن زور به من و

 بدی؟ قرض من به تومن پنج یه داری -

 :گفت و کرد نازک برایم چشمی پشت شیرین

 خوای؟می من از قبر تو ندارم، کفن من -

 :گفتم بغض با



 ازم رفته هم ساالر این کنه؛می خفم بفهمه بابام بریزم؟ سرم به خاکی چه من حاال -

 .کرده شکایت

 :گفتن هم با دو هر شیرین و شقایق

 چی؟ -

 :گفتم سرم دادن تکان با من و

 !شنیدین که همین -

 به اخطاریه حداقل ذاشتمنمی باید زدم؛ زنگ ساالر به و گرفتم دست در را یلمموبا

. پیچید گوشم توی ساالر شاد صدای و شد وصل تماس بوق، اولین با. برسد پدرم دست

 :گفتم هایم،ب**ل زدن بهم با من و کیه که کرد اشاره شقایق

 .ساالر -

 با ساالر. دادم انجام رو کار مینه من و بزنم اسپیکر روی که کرد اشاره بهم شیرین

 :گفت بشاشی صدای

 احیانا؟ اومدی عقل سر خانوم، آهو به، -

 هاشچشم با شیرین که عوضی، بگم خواستم و شد مشت عصبانیت خاطر به دستم

 .باشم سردخون که کرد اشاره بهم

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .بزنم حرف باهاتون باید راد، آقای -

 :داد ادامه و خندید ساالر

 !میاد خوشم تربیش کنی صدام ساالر آهو، گممی -



 شیرین به رو و کند خفه رو اشخنده صدای تا گذاشت دهانش جلوی را دستش شقایق

 :زد ب**ل

 !خرشانس -

 !ببینمتون باید -

 :گفت مکث بعد ساالر

 .بفرست برام رو آدرس باش؛ آماده هشت ساعت دنبالت، میام باشه، -

 .بوق یصدا بعد و

 :گفتم داد با

 ... .الو -

 به رو و خندید دل ته از و برداشت رو دستش باراین شقایق. بود کرده قطع واقعا ولی

 :گفت من

 .ستبهونه هم خسارت کرده؛ گیر پیشت گلوش یارو این آهو، وای -

 :گفت و کرد تایید رو شقایق حرف هم شیرین

 !نفهمه چیزی خسارت زا پدرت خوایمی اگه بیای، راه باهاش باید -

 :گفتم شیرین به رو

 چطوری؟ -

 :گفت بود، گرفته خودش به که متفکری قیافه با شیرین و

 گذاشتی؟ ضامن جای به سفته هم تو -



 :گفت که دادم تکان آره معنی به رو سرم من و

 بکنه، تونهنمی کاری نباشه، هاسفته اون چون بیار؛ بیرون چنگش از رو هااون پس -

 !سالمت به رو تو و خیر به رو ونا بعد

 :گفتم شیرین به رو سرگردانی و تعجب با

 چطوری؟ بگی دقیقا شهمی -

 :گفت شیرین جای به شقایق و

 از ساالر با هم بعدش کنی، قبول باید که میده دوستی پیشنهاد بهت یارو بابا، خب -

 کش هم رو هاتهسف باید آمدهاورفت این بین که میری مهمونی اون به مهمونی این

 .هست مهم موضوع یه البته بری؛

 :گفت شقایق هایصحبت ادامه در شیرین و

 تو بفهمی باید دقیقا ولی ساالره؛ دست صد در صد که هاست،سفته جای هم اون -

 !خونش صندوق گاو تو یا شرکته

 :گفتم شیرین به رو

 شما؟ کردین ترسناک و پلیسی قدراین رو جو چرا -

 :داد ادامه دهخن با شیرین

 .همینه راهش تنها -

 :گفت شیرین به رو بود، فکر تو که طورهمان شقایق

 چی؟ بخواد دوستی رابطه از تربیش چیزی یه آهو از ساالر اگه شیرین، ولی -



 :گفتم و پریدم جایم از فنر مثل حرف، این شنیدن با

 !عوضی کنهمی بیجا خیلی -

 :داد ادامه خودش و باشد ساکت که کرد اشاره ابرو با شقایق به رو شیرین و

 !راحت خیالت نیست؛ بار و بندبی همه این دیگه راد ساالر بابا، نه -

*** 

 اژین

 

 :گفت و کرد من به رو سپهر

 !کن مهمونم شام حداقل کنم، راه به رو رو کارها این یکم اژین، راستی -

 خاطر به بگویم، نه نتوانستم و کردم نگاه کردمی نگاهم مظلومیت با که سپهر قیافه به

 :گفتم بهش رو و کردم قبول همین

 .تو با جاش باشه، -

 .گذشتم کنارش از بعد و

*** 

 آهو

 

 کاری دونمنمی و افتاده شور به دلم واقعا ساختن، جااین شقایق و شیرین که جَوی با

 خواهمیم. افتدمی رویش صبا اسم و خوردمی زنگ موبایلم! نه؟ یا درسته کنممی که



 که زنممی رو تماس دکمه همین خاطر به بشوند؛ دلواپس ترسممی ولی ندهم، جواب

 :شنوممی را صبا صدای

 نیومدی؟ خونه چرا تو؟ کجایی آهو الو، -

 .سالم اول -

 :دهدمی جواب کالفه صبا

 کجایی؟ سالم، خب -

 !مونممی جااین هم امشب دوستم؛ خونه -

 :گفت بارهیک جیغش صدای با

 !میاد بدش بابا که دونیمی چی؟ -

 نمیدی؛ رو من آمار کنیمی لطف هم تو امروز، نمیاد خونه بابا ولی دونم،می بله -

 فهمیدی؟

 :گفت و کرد سکوت دقیقه چند صبا

 این سر زیاده، حدیث و حرف که دونیمی خوام،می رو صالحت من خدا به آهو، ببین -

 .شده هم زیادتر تو کردن کار

 :گفتم و گذاشتم چپم گوش روی را گوشی عصبانیت با

 .فعال دارم، کار هم االن نیست؛ مهم من، خواهر نیست مهم من برای صبا، -

 :گفت و کرد نگاه پکرم قیافه به شیرین. کردم قطع رو تماس و

 شده؟ چی -



 :گفتم و دادم تکان را سرم من و

 !هیچی -

 :گفت و گرفت رشکیز  مانتو من به رو نگرفت؛ را ماجرا پی شیرین

 چطوره؟ این -

 .کردم نگاه است، ساده و خور دکمه که رنگی زرشکی مانتو به

 بری؟ خوایمی جایی خوبه، -

 تکان چیه معنی به را سرم من و کشید پوف و کرد نگاه شقایق سمت به ناامید شیرین

 :گفت کنان غرغر ب**ل زیر شقایق. دادم

 !خدایا -

 :گفتم دوشون هر به رو و شدم سردرگم تربیش من و

 چیه؟ -

 :گفت من به رو شقایق

 !ببینم بلندشو -

 داد با و گرفتم سرگیجه که چرخید سرم دور پروانه مثل که شدم بلند جایم از من و

 :گفتم

 .دیگه وایسا جا یه شقایق اه، -

 :گفت و گذاشت اشچانه زیر متفکر را دستش شقایق



 سیاه، شلوارجین با داشتی، نفتی آبی ومانت یه نیست؛ خوب زرشکی شیرین، نه -

 .داره سیاه حاشیه که همون بیار هم رو آبیت روسری. بیار رو هااون

 :گفت شقایق به رو و برگشت شده گفته هایلباس با شیرین

 کورن یا پسرهات دوست همیشه چرا خوبه، انتخابت همه این که تو موندم من شقی، -

 کچل؟ یا

 :خندید شقایق

 .شهنمی پیدا خوب پسر که اینه خاطر به -

 :گفت و خندید لودگی با شیرین

 !کجه زمین گهمی برقصه، تونهنمی عروس -

 :گفت و کرد اشاره هالباس به من به رو و نگفت چیزی شقایق

 .بپوش رو هااین پاشو -

 :کردم نگاه شقایق به تعجب با

 چرا؟ -

 :گفت داد با شد، کالفه من نفهمی از انگار که شیرین و

 !شهنمی که هالباس این با سرقرار؟ بری خواینمی مگه کیو،آی -

 :گفتم و کردم نگاه رنگم مشکی مانتو به

 مگه؟ چشه -

 :گفت من به رو شقایق



 .دیگه پاشو دلگیره، زیاد -

 به هست شیرین از بلندتر کمی قدم من چون کنم؛می پرو رو هالباس و شممی بلند

. برود شقایق به ایغره چشم شیرین شودمی باعث و میاد من به بیشتر شقایق گفته

 مثل نخورم؛ تکون که کرد گوشزد و نشست رویمروبه شقایق رسید، صورتم به نوبت

 .کردم گوش حرفش به کن گوش حرف بچه

 کرده پیاده صورتم روی زیبایی آرایش کنم، نگاه آیینه به که داد اجازه ساعت یک بعد

 :گفت چهچه به،به با شیرین. بودم هشد دلربا زیادی که بود

 !ها کنه رد رو قرمز خط ساالر کردی کاری یه شقایق خودم، جان به -

 :گفت و کرد نگاه من ترسیده قیافه به شقایق و

 .شهنمی هیچی! جدیدا شدی ترسو تو چقدر آهو، -

 دکلنا از آخر در. پوشممی را شیرین هایلباس من و کشهمی سشوار را موهایم بعد و

 را آدرس و زدم هست، پیشم االن که گذاشتم، کیفم توی کجا و کی دونمنمی که خودم

 نوشته که آمد برایم ساالر سمت از پیامی هشت، به مونده ربع یه. فرستادم ساالر برای

 شیرین و شقایق که دلداری و کیفم برداشتن از بعد استرس با من و است کوچه تو بود

 یا بشم سوار عقب دانمنمی ساالر، ماشین با رسیدن با. شدم خارج خونه از دادن،می

 .بشینم ماشین جلوی در شدم مجبور من و کرد باز برام را جلو در ساالر که جلو

 ولی داد؛ قلقلک را امبینی همیشه مثل ساالر شیرین عطر ماشین، در نشستن از بعد

 :گفت و کرد زوم تمصور  روی لبخند با ساالر. نداشتم دوست اصال را بو این من

 .ها میاد بهت آهو اسم واقعا گل، خانوم آهو به، -

 :گفت چرخاند،می را فرمان که طورهمان و گذاشت گاز پدال روی پا لبخند با بعد و



 .حالمخوش اومدی؛ عقل سر انگاری -

 ایستاد ماشین شیکی رستوران جلوی! کنم کارچی باید دانستمنمی و کردم سکوت من و

 .شدم رستوران وارد ساالر همراه به من و

 .شدمی عوض ثانیه هر در آب رنگ و کردمی فوران رستوران دیگر سمت مصنوعی آبشار

 و شیک کامال رستوران یه بگم تونستممی و بود شدن نواخته حال در کالمیبی آهنگ

 .نشستیم میز پشت و رفتیم بود، شده رزرو قبل از انگار که میزی سمت. بود عالی

 با صورتم روی باز بعد. داد سفارش استیک و گرفت تصمیم هم من جای به ساالر

 .گشتمی چیزی دنبال که انگار کرد؛ زوم لبخند

 :گفتم و کردم نگاه ساالر رنگ ایقهوه چشمان در

 .... راد آقای ببینین -

 :پرید کالمم میان ساالر ولی

 حرف خودمون مورد در فقط خواممی االن کنیم؛می صحبت کار مورد در غذا از بعد -

 .بزنیم

 :داد ادامه بعد

 و میاد خوشم خیلی ازت که من ولی نمیاد؛ خوشت زیاد من از چرا دونمنمی من -

 .کن صدام ساالر درضمن،. بشم آشنا باهات هم تربیش دارم دوست

 :گفتم حرص با دلم توی

 !نمیاد خوشم ازت اصال من چیه، زیاد -

 :دادم ادامه بود داده یادم شیرین که هاییحرف طبق آن، جای به ولی



 اهل کال هم بعدش نمیام؛ شما به و هستم متوسطی خانواده از من ساالر، آقا ببین -

 .نیستم دوستی

 :زد رنگیکم لبخند ساالر

 !من برای فقط شدی، ساخته من واسه کال تو -

 از بعد. گذاشت زمی روی رو گوشت استیک و مکزیکی ساالد و اومد سمتمان گارسون

 برید را استیک کارد با ساالر. گذشت کنارمان از ،«ندارید؟ الزم ایدیگه چیزی» گفتن

 .گذاشت خودش جلوی را من بشقاب و کرد عوض من با را بشقابش سپس و

 !نداره حرف استیکاش جااین کن، شروع -

 به واقعا ؛جویدن به کردم شروع و گذاشتم دهانم در را استیک از قسمتی چنگال با

 غذا داشت که طورهمان ساالر. بود خوشمزه واقعا چون آورم،می ایمان ساالر حرف

 ایلحظه کسی چه دیدن با دانمنمی ولی زد،می حرف هم خودش و من درباره خورد،می

 برگردم خواستممی کنجکاوی با. کرد نگاه من سر پشت به و کشید دست زدن حرف از

 :گفت من به رو و نداد اجازه که

 !بخور رو شامت -

 چشم جفت یک در نگاهم که رفتن ما پشتی میز سمت و شدن رد کنارم از مرد دو

 .خورد گره کرد،می نگاهم تعجب با که سیاه

 سرخ صورت و کردم تعجب من، متری چهار در جا،این هم آن رمضانی، اژین دیدن با

 جویدمی که غذایی زور به و بود عصبانی هایشنفس. کرد جلب را توجهم ساالر، یشده

 :گفت من به رو و خورد زور به لقمه چند. دادمی قورت را

 !بریم شو بلند -



 :گفتم و کردم اشاره غذایم، به اشاره با و کردم نگاه بهش تعجب با

 !نشده تموم غذام هنوز_

 :گفت نباشد، عصبانی خواستمی که صدایی با و نشست سینه به دست ساالر

 .سپ باش زود -

 داشتن دوست ناخودآگاه هایمچشم انگار و خوردم زور به لقمه چند ساالر، نگاه زیر

 هاستمدت که بود آشنا یک برایم او انگار و کنند نگاه رمضانی اژین سمت

 مرا دیگری جوری است، خودش از ترعجیب اسمش که مردی اژین، و. شناسمشمی

 .نگریستمی

 و کرد بلندم و کشید رو من دست پرخاش با و شیدک جلویم از را بشقاب کالفه ساالر

 :گفت برد،می بیرون سمت به مرا که طورهمان

 خانوم؟ آهو فهمیدی کنی، زوم جوریاون پسری هیچ رو نداری حق -

 :گفتم بازیلج با من و

 وقت؟اون چرا -

 :گفت و کرد امحواله عصبانی نگاه

 !طرفی من با بذاری، کج رو پات و هستی دوستت دقیقه، و ساعت از چون -

 کردم،می نگاهش که طورهمان و ایستادم و کردم خارج دستش از عصبانیت با را دستم

 :گفتم

 کردم؟ قبول من مگه گفته؟ کی -



 با را ما بودند، خیابان در که نفری چند و زد داد بارهیک بزنی، آتش را ساالر انگار

 :گفت زخندپو و عصبانیت با ساالر و کردند نگاه کنجکاوی

 کردی؟ ورگل ترگل قدراین کی واسه بگی شهمی وقتاون -

 وجودم موریانه مثل داشت که حرصی با و فرستادم شقایق و شیرین به فحشی دلم توی

 :گفتم خورد،می را

 !ندیدی کوری تو جوریم،این همیشه من نداره؛ ربطی هیچ تو به -

 دادبی و داد به توجه بدون و شیدک کش مثل را دستم که بگذرم کنارش از خواستم و

 بند زبانم ترس از. کرد حرکت سرعت با ایدیوانه مثل و انداخت ماشین درون مرا من،

. بود بعید کارها این آمد،می قرتی زیادی من نظر به که ساالر مثل پسری از بود، آمده

 :شد قطع هم تنفسم دیگر کنم فکر زد، که حرفی با

 .نفهم دختره کنم،می له پام زیر غرورتو همه امشب -

 مرکزی قفل و فهمید را قصدم ساالر انگار که رساندم در دستگیره به را دستم ترس با

. کنم آزاد رو دستم که دادنمی اجازه و گرفت دستش در را دستم عصبانیت با و. زد رو

 جاده تربیش و شدنمی دیده شهری دیگر که کردمی حرکت مسیری در داشت ساالر 

 که کنم ماچ را دستش بپرم و گریه زیر بزنم بود مانده کم ناتوانی از شد؛می دیده خاکی

 آتش مثل درون از و بودم سرد یخ مثل کنم؛ بیان را حالم توانمنمی اصال. بگذرد من از

 اتومبیل، ایستادن و کوچک گلیکاه کلبه روی چراغ افتادن با. بودم سوختن حال در

 پیاده ماشین از مرا حرکت یک با و کرد باز مرا سمت در. دمدی چشمم جلوی را مرگم

 .کنم استفاده ازش صالح مثل شدمی و بود بلند کمی هایمناخن کرد؛



 دوییدم؛ فقط من و رفت هوا به آخش که انداختم، چنگ صورتش به حرکت، اولین با

 پوزخند با که دیدم صورتم نزدیک را صورتش باراین که شدم اسیر چنگش در باز ولی

 :گفت من به رو

 !بری در تونینمی که گرگه آقا دست از کوچولو، آهو -

 ضعیف را خودم کردنگریه با خواستمنمی که طورهمان و انداختم صورتش روی تفی

 :گفتم بدهم، نشان

 !آشغالی یه تو -

 کردم حس را خون شور مزه که کوبید دهانم روی محکم چنان دستش پشت با ساالر

 دستم از که ساالر. انداختم صورتش روی هم را دهانم خون به آغشته تف گاهناخودآ و

 حرکت کلبه سمت همان به و انداخت کولش روی مرا حرکت یک با بود، شده دیوانه

 بلد فحش چی هر و کردممی نفرین را ساالر و کشیدممی هیستیریک هایجیغ کرد؛

 .شنیدنمی و بود کر و کور انگار ساالر ولی کردم،می نثارش بودم،

 مرا انقدر ساالر که داشت قرار اتاق راست سمت در چوبی تخت گلی، کلبه به ورود با

 خندینیش. شدند خورد کمرم هایاستخوان تمام کردم حس که کوبید آن روی محکم

 قهقهه ساالر که کشیدم جیغ و گرفتم را هایمچشم جلوی دستم با. بود لبش روی

 :گفت کرد،می حرکت من تسم که طورهمان و کشید

 !بگذره بد بهت ذارمنمی! نترس گرخیده، کوچولو آهو -

 بشکافد، را امسینه داشت قصد و کوبیدمی امسینه در داشت توانش آخرین با قلبم

 به رو و گرفت دستش در محکم نبینم، را او تا بودم گرفته صورتم جلوی که هاییدست

 :گفت بلند صدای با من



 باهات خواممی آدم مثل گفتم وقتی که پسریم همون من کن؛ نگاهم خوب !کن نگاهم -

 که اومدی خرکی عشوه واسم و کردی ناز نیست، آبکی دوستی قصدم و بشم دوست

 داری حاال ولی بودی، افتاده فیل دماغ از بودی، مغرور نمیاد؛ خوشم ازت و شهنمی نه،

 آیینه تو رو خودت گفتی، رستوران تو که پسری همون! خانوم آهو افتیمی پس ترس از

 من بگی صدبار روزی بخوری، تکون خونتون از نتونی که کنهمی کاری یه امروز دیدی،

 !نه گفتم راد ساالر به کردم غلط

 حال در گلویم که کشیدممی هیستریک و بلند هایجیغ شدن، آبروبی ترس از چنان

 که زدم اشگونه روی محکمی سیلی و مآورد باال را دستم آمد؛ سمتم به. بود شدن پاره

 هجوم سمتم به باز که نکشید چیزی ولی کرد، نگاه مرا منگ حالت با ایلحظه برای

 زمین روی راد ساالر بارهیک که شد چی دانمنمی و کردم صدا را خدا فقط من و آورد

 .شدمی کبود داشت مردی، های لگد و مشت زیر تنش و افتاد

 مرد صدای فقط شنیدم،نمی را چیزی و بود شده تار دیدم و ودب اشک از پر چشمانم

 :گفتمی ساالر به رو که بود آشنا برایم

 !ناموسبی کثافت   -

 بود مطلق سیاهی فقط و شد بسته هایمچشم ترس شدت از که بودم ترسیده انقدر

 .بودم شاهدش که

 تخت روی رو خودم و گشودم رو هامچشم کرد،می چکه صورتم روی که آبی هایقطره با

 اژین من و شد باز در یهو. کردم ناله درد از که شدم خیز نیم جام در ترس با دیدم،

 .دیدم خودم متری چند در رو رمضانی

*** 



 اژین

 

 تعریف دیزاینش از داشت بودیم افتاده راه که موقعی از که رستورانی سمت سپهر با

 داد جوانی مرد دست هم رو ماشینش رستوران، جلوی به رسیدن با. رفتیممی کرد،می

 شدیم؛ بود، پیچیده تهران تو ما رستوران بعد شاآوازه که رستورانی وارد ما و کنه پارک تا

 امشب انگار که شدم راد ساالر با چشم در چشم که بودم نکرده حرکت قدم چند ولی

! هوا ترف و کشید پر حالیخوش حجم این یهو من، دیدن با و بود حالخوش زیادی

 این با کردمی فکر حتما و بود نشسته ساالر رویروبه که دخترکی به پوزخندی دلم توی

 رو سپهر صدای و زدم برسه، جایی به تونهمی داشت قیافه و تیپ فقط که ناقابل پسر

 :گفت گوشم زیر که شنیدم

 رشآخ خدا بشه، آغاز قرتی بچه این دیدن با که شبی شد؛ کوفت هم امشبمون بیا، -

 !کنه خیربه رو

 دیدن با ولی نشستیم؛ راد ساالر سری پشت میز دور درست و شدیم رد کنارشان از

 تعجب گرده،می کار دنبال گفتمی و بودمش دیده صبح امروز همین که ساالری منشی

 :گفت بهت با بود، شناخته رو دختر انگار که هم سپهر. کردم

 !که همونه این -

 :داد ادامه من به رو و

 کدوم گفتمی هی بود، تو آپارتمان تو که روز اون! ها شنمی پیدا هاییآدم عجب -

 شده؟ چی حاال پس راده؛ ساالر دختر دوست که کردنمی قبول و دختر دوست



 آهو اسمش که دختری سوی چشمانم و بود سپهر هایحرف به گوشم فقط من ولی

 کشید را آهو دست عصبانیت با ساالر که دیدم و گذشت دقیقه چند. چرخیدمی بود،

 برد؛ و

 بلند دنبالشون، برو زدمی فریاد وجودم در که حسی یا بود کنجکاوی سوی از دانمنمی

 :گفت تعجب با سپهر که شدم

 کجا؟ -

 :گفتم سپهر روبه

 .شو بلند سپهر -

 .شنیدم را آهو و ساالر هایصحبت و ایستادم در کنار. کردم حرکت اون از جلوتر خودم و

 :گفت من به رو حرص با سپهر

 شدی؟ جنی من؛ داداش شد چت یهو تو -

 داد بیرون حرص با را بازدمش سپهر که آوردم باال باش ساکت حالت به را دستم من و

 ماشینش سوارش زور به را اشمنشی ساالر که این دیدن با. شد خیره من رخنیم به و

 :گفتم سپهر به رو و زد باال غیرتم رگ کرد،

 !بجنب پهرس -

 :گفتمی داد با که سپهر. دویدم ماشین سمت به خودم و

 چه؟ ما به آخه اژین، -

 سرعت با سپهر، نشستن با و شدم ماشین سوار. دویدمی من سر پشت طورهمان و

 :گفتمی من به رو و گفتمی استغفرهللا ب**ل زیر هی سپهر. راندم



 حرفشون دختری پسر دوست ره پلیسی؟ یا باندی جیمز تو دونمنمی من آخه -

 یارو؟ این دنبال افتادی حاال چرا شه،می

 خاکی جاده دیدن با کردم؛می حرکت داشتم سرش پشت بدم، رو جوابش کهاین بدون

 :غریدم بود،گرفته رو دیدم جلوی که عصبانیتی با

 !باش ساکت دقیقه یه پس بره؛می خودش با زور به داره رو دختره خان، سپهر -

 پشت آرامی به و کردم حفظ تربیش ساالر ماشین با رو امفاصله بود، خلوت جاده چون

 که دخترک هایجیغ و دیدم رو ساالر شده پارک ماشین بعد، دقیقه پنج. رفتم سرش

 !خواستمی کمک

 صحنه دیدن با ولی شدم؛ گلیکاه خانه وارد و شدم پیاده ماشین از چطور دانمنمی

 .گرفتمش لگد و مشت زیر و کردم حمله ساالر سمت به و شدم تنفر  از پر رویم،روبه

 پریشان موهای با دخترک دیگر سمت در و آمدنمی در ازش صدایی که زدمش انقدر

 من مثل که سپهر. بود پوشانده را صورتش بلندش موهای و بود رفته حال از ترس از

 :تگف ب**ل زیر و زد ساالر به هم را لگد آخرین بود، آورده جوش

 !حیوون -

 :گفت من به رو بعد و

 !جاده تو بندازم رو حیوون این هم من اژین؛ ماشین تو ببر رو دختر -

 خودم با که عهدی یاد ولی بود؛ سبک کاه پر مانند که گرفتم آغوشم در را دخترک من

 جز بود داده قول خودم به من. نشد که زمین بذارمش خواستم و افتادم بودم بسته

 شدنمی مکان این در االن ولی کنم، هم بغلش که برسد چه نکنم، نگاه کسی به طناز

 .باشم قولم روی که



 هم را ماشینش سوییچ و انداخت جاده در رو نداشت رفتن راه نای که ساالری سپهر،

 .کردیم حرکت خونه سمت به شدن، سوار بعد و هادونیزباله میان در کرد پرت

*** 

 آهو

 

 و ریختمی صورتم روی را آب که بود کسی همان و بود سرم یباال که مردی به ترس با

 ترسم،می اسمش تلفظ از چرا دانمنمی من و بودم من قدمی چند در که مردی به سپس

 صدایش سپهر بودمشدیده که قبلی دفعه کنم فکر که سرم باالی مرد. کردم نگاه

 :گفت اژین به رو کردندمی

 !اومد بهوش خداروشکر -

 سپهر. شدم سرخ خجالت از غریبه، مرد دو جلوی هم آن وضعم و سر دیدن با من و

 :گفت اژین به رو رسید،می نظر به شوخ مردی که

 !که شد لبو تو دیدن با دختره بیا -

 به ولی کو؟ موبایلم بگم و کنم باز دهان خواستم و گرفتم گاز خجالت با را لبم من و

 !هگری زیر زدم بلندی صدای با زدن حرف جای

 :گفت سپهر به رو اژین یهو که کردن نگاه رو من تعجب با سپهر و اژین

 .شهمی بهتر حالش دیگه یکم شده، وارد شوک بهش بیرون؛ بریم بیا -

 میان در کی دانمنمی که زدم زار انقدر. رفت بیرون اتاق از و گفت ایباشه سپهر

 باز رو هامچشم خورد، در به که ایتقه با صبح. خوابیدم و شد گرم هامچشم هایمگریه



 اژین. انداختم موهایم روی و برداشتم کنارم از رو شالم. نشستم جایم در سیخ و کردم

 تخت روی کنارم که بود دستش توی ایصبحانه سینی و شد اتاق وارد حرف بدون

 :گفت و گذاشت

 !بری تونیمی شد، بهتر که حالت که یکم بخور؛ -

 :گفتم و کردم تر زبانم با را لبم. کردمی نگاهم اشتد که کردم نگاه صورتش به

 ... .نبودید شما اگه کنم، تشکر باید شما از چطوری دونمنمی من -

 :گفت من به رو و پرید حرفم میان

 انسان وظیفه جز نکردم کاری هم من انسانیه، هر وظیفه نیست؛ تشکر به الزم -

 به نباید آدم چون کنید، توجه یکم یدذار می قرار که کسایی با هم شما ولی دوستیم؛

 .کنه اعتماد هرکسی

 :گفتم بود شده دورگه که صدایی با که شود بلند خواست

 اگه بابام کنه؛می شکایت برنگردم سرکارم که کرده تهدیدم دارم، سفته دستش -

 ... .بفهمه

 .گریه زیر زدم بعد و

 

 :گفت و کردنگاهم سکوت در اژین

 !درتونه دم اخطاریه فردا_امروز باشه، کرده شکایت اگه خب -

 چنگ هایمدست لرزش با کرد؛ رخنه وجودم تمام در ترس حرف، این شنیدن با من و

 :گفتم کندنیجون هر با و کنم مهار را بودبسته را تنفسم راه که بغضی تا گلویم به زدم



 کنم؟ کارچی حاال من -

 :پرسید من به رو بود، کرده مشغول را ذهنش چیزی انگار که اژین

 بودی؟ رفته دیدنش به شب تو و کرده شکایت تو از اون ببینم، -

 گفتممی اگر بگویم؛ چه دانستمنمی و گرفت رنگ هایمچشم جلوی دیشبم حماقت

 یک من گفتمی شکبی مرد این کنم، قبول را اشدوستی پیشنهاد تا بودم رفته

 خارج اتاق از که طورهمان و شد دبلن جایش از کردم سکوت دید وقتی اژین. احمقم

 :گفت شد،می

 شاید بگیره؛ رو اخطاریه اون کسی خودت غیر نذار و بده کشیک درتون دم امروز از -

 ... .و بکنم بهت کمکی یه بتونم

 :گفت و چرخید من سمت به

 .باشه خونم تو دختر یه ندارم دوست برو، هم جا این از زودتر خواهشا -

 یا باشم حالخوش اولش جمله خاطربه دونستمنمی. رفت و دکشی رو راهش بعد و

 پررویی با من و اونه خونه جااین داشت، هم حق خب دومش؛ جمله در بشوم سردرگم

 و کردم مرتب را وضعم و سر و شدم بلند صبحانه، خوردن بدون! جاماین دیشب از

 .زدم بیرون خانه از خداحافظی بدون

 پس روم،می حال از خیابان وسط حتما کنم، رویپیاده تربیش قدم چند کردممی حس

 با در خانه، زنگ فشردن بار یک با. رفتم شیرین خونه سمت به و شدم تاکسی سوار

 را دویدندمی پایین داشتن هاپله از که شقایق و شیرین نگران قیافه و شد باز تیکی

 دهان روی را ستشد شیرین که بزند صدایم بلند صدای با خواست شقایق. دیدم



 خونه وارد کرد کمکم و آمد من سمت سپس و. کرد اشاره باال به و گذاشت شیرین

 .بشوم

 وضع و سر دلیل سرهم پشت و آوردند هجوم سمتم به دویشان هر در، بستن از بعد

 شدت به دختری که شقایق. بودم کرده اختیار سکوت من و پرسیدندمی رو ماآشفته

 :گفت من به رو و گریه زیر زد من سکوت یدند با بود، احساساتی

 خواهرت صبح، از بودی؟ کجا دیشب کردی؛ لبمون به جون! بگو چیزی یه جونم، آهو -

 خاموشه؟ چرا موبایلت کردیم، سرش به دست ما و زده زنگ شیرین به صدبار

 :گفت شیرین به رو و گرفت دستش در رو سردم هایدست

 .بیار قند آب لیوان یه شیرین -

 طورهمان و کردم سرفه چندتا. داد خوردم به زور به و آورد قندی آب عجله با شیرین

 :گفتم بشود، بارانی هایمچشم خواستمنمی که

 .کرد رحم بهم خدا دخترها، بشم بدبخت بود مونده کم دیشب -

 ولو مبل روی پریدگی رنگ و سستی با کدام هر که فهمیدند را منظورم هردویشان انگار

 کرد،می سرزنش رو خودش که طورهمان و انداخت چنگ صورتش به شیرین. دشدن

 :گفت

 !کردم غلطی چه من -

 :گفت و گرفت شدت اشگریه شقایق و

 نشده؟ چیزیت آهو خدا، یا -



 بلند خواستم و دادم تکان نفی حالت به رو سرم و بست نقش لبم روی تلخی لبخند

 :گفت و کرد کمکم شیرین که بشوم

 .بیاد جا حالت تا کن استراحت یکم و بکن ومحم یه -

 :گفتم سپس و بود پوشانده را آن غبار انگار که کردم نگاه شیرین هایچشم مردمک به

 .کنهمی رو پوستم نیستم ببینه برگشته، بابام کنم فکر نه؛ -

 :گفت و کشید باال را اشبینی شقایق

 .بود دهش نگرانت خودش ولی نیومده، پدرت گفت خواهرت صبح -

 :گفت و کرد استفاده شقایق حرف از شیرین

 .بگیر دوش یه برو داریم، وقت پس -

*** 

 ساالر

 

 ولی کردم؛ تنم را شرتمتی و رسوندم گلی خونه به بود کندنی جون هر با را خودم

 خواستممی دیشب واقعا. سوزاندمی را وجودم داشت آتش مانند حماقتم و پشیمونی

 چی؟ افتادمی افتاد،می نباید که اتفاقی اگه وای، بکنم؟ غلطی چه

 جوریاین وضعم االن بودم، ندیده رو نحس اون اگه عوضیه، اژین اون تقصیر همش

 ریزه،می بهم رو روانم دیدنش کال کنم؛ قاطی قدراین دیشب که شد باعث اون. نبود

 !عوضی اون شد؟ پیداش کجا از اون ولی



 شدم ولو تخت روی خودم و بیاید دنبالم تا زدم زنگ هکاو به گرفتم دست در را موبایلم

 بودم؟ کرده غلطی چه من کردم؛ فکر آهو ترسیده قیافه به و

*** 

 آهو

 

 با. پرسیدنمی رو حالم و اومدنمی حموم در پشت شقایق یا شیرین باریک دقیقه هر

 لیوان یک برایم شیرین که نشستم مبل روی و شدم خارج حمام از تمام، پریدگی رنگ

 :گفت من به رو و آورد بیسکوییت با چایی

 !افتیمی پست داری آهو، بخور -

 کرد کمکم شقایق. رفت زبانم زیر بیسکوییت شیرینی و کردم مزه را چایی از ایجرعه

. کردم پنهان را امپریدگی رنگ از کمی پودرکرم با بعدش و کنم خشک را بلندم موهای

 :گفت دلهره و ترس با دیدنم با صبا. برگشتم مانخانه به خودم، هایلباس پوشیدن بعد

 دی؟نمی جواب چرا رو موبایلت بودی؟ کجا -

 :گفتم آوردممی در تنم از را مانتوام که طورهمان من و

 مامان شارژ؛ بزنم نشد و بودم بیرون هم صبحی سر و بود شده تموم شارژش -

 کجاست؟

 :گفت بود، شده قانع انگار که صبا

 .کرده دیسک عمل بیچاره شیرازی؛ خانم دیدن رفتن هاهمسایه با -

 :گفتم صبا روبه و گفتم ایباشه



 !کنم استراحت خواممی بیرون، بری شهمی -

 :گفت من به رو و بوسید را امگونه صبا و

 نیستی؟ دلخور که من از ولی رم؛می باشه -

 !نیستم دلخور جونم، خواهر نه -

 گی؟می راست من جون -

 پوشانده را آن غم غبار و زدمی موج آن در پشیمونی که کردم نگاه صبا هایچشم هب

 :گفتم همین خاطر به کنم، ناراحتش تربیش من نخواستم و بود

 .نیستم ناراحت نه، -

 مامانم صدای با. خوابیدم و شدم ولو تختم روی من و رفت بیرون اتاق از و زد لبخندی

 :گفت نگرانی با که دیدم سرم باالی را مادرم باز که گشودم چشم زد،می صدایم که

 درست سواد که هم من و حمومه تو هم صبا آورد؛ رو کاغذ این سرباز یه مادر، آهو -

 مادر؟ چیه این ببین ندارم، حسابی

 خواستممی که طورهمان مادرم به رو و گرفتم دستش از را کاغذ ماکرده یخ هایدست با

 :گفتم باشم، عادی و نلرزد صدایم

 .هست هم شیرین ماله اخطاریست، عه، -

 :پرسید تعجب با مادرم

 ما؟ در دم بیاد باید چرا شیرین اخطاریه -

 :گفتم و خاروندم را سرم



 خاطر به بشه، بد براش و ببینن هااون ترسیدمی بدقلقه، یکم شخونه صاحب که نه -

 !داده رو جااین آدرس همین

 :گفت و ددا تکان را سرش مامانم

 .بگو بهش بزن زنگ یه مادر شیرین، بیچاره -

 هست؟ چی اخطاریه حاال

 :گفتم بود کندنی جون هر با ولی بود، شده خشک استرس از دهانم

 .دونمنمی دقیق شرکته، طرف از -

 :گفتم و زدم صدایش که شود خارج اتاق از خواست و گفت ایباشه مادرم

! شناسیمی که رو بابا نگو؛ چیزی اخطاریه قضیه از بابا و صبا به شهمی اگه مامان، -

 !لقه دهن یکم هم صبا

 :گفت و داد تکان را سرش مادرم

 .ندیدمت روزه یه بشین پیشم یکم بیا پاشو حاال. باشه -

 راحتی نفس من و شد خارج اتاق از هم مادرم گفتم؛ چشمی و زدم لبخندی من و

 .کشیدم

 شرتتی و نشوندم لبم روی لبخندی زور به ولی د،کر می درد هم باز کمرم کهاین با

 اتاق از و بستم ایگوجه سرم باالی را موهایم و کردم تنم رو طوسیم شلوار با عروسکی

 :گفت من دیدن با و کردمی خورد را شده پاک سبزی داشت مادرم. شدم خارج

 !من عروسک ببینم، بشین جااین بیا -



 غذاخوری میز پشت و رفتم و زدم مادرم ربانمه ولی آرایشبی صورت به لبخندی

 :گفتم مادرم به رو. نبود خبری صبا از ولی نشستم؛

 !برگشتی زود شیرازی، خانم دیدن رفتی گفت صبا مامان -

 :گفت و نشست رویمروبه و شست سینک در را دستانش مادرم

 که هم عروسش مونه،می پیشش دخترش زدیم؛ سر بهش رفتیم سر یه مادر، آره -

 سر یه شهبلند خوابیده، جااون شوهرش مادر چارهبی! نگو داره افاده و فیس قدراون

 !انگار نه انگار ولی بگیره، رو کار

 :گفتم و شدم بلند مادرم از زودتر که بریزد چایی برایم و شود بلند خواست بعد و

 .ریزممی من -

 بادیدن و ریختم چایی نجانف دو. کشیدم دندان زیر را لبم کمرم، درد خاطر به ولی

 موهایش که طورهمان صبا. گذاشتم میز روی و کردم اضافه هم چایی فنجان یک صبا،

 خنده با هم من و گفت ایباشه عافیت مادرم که نشست میز روی کرد،می خشک را

 :گفتم

 کردی؟می کارچی دقیقا حموم تو -

 :گفت و کرد گرد را هایشچشم صبا

 .دخترم شورهمی رو خودش آدم حموم تو ،دیگه معلومه وا، -

 :وگفتم دادم تکان را سرم. زد نمایی دندان لبخند بعد و

 !موندی آب تو قدراون شدی رفته رو و رنگ هایلباس مثل قدر،این نه دیگه -

 :گفت و آورد بیرون برایم را زبانش صبا



 ببینی؟ تونینمی هم من کردن حموم نیاسود، هرگز حسود -

 :گفت و ندیدخ مادرم

 .میاد پدرتون امشب کنید، کمک بهم یکم شید بلند! دیگه بسه -

 :گفت و کرد نگاه دیواری ساعت به صبا

 .هست وقت عمر یه شب تا پاشیم؟ االن از -

 .خونمون گردمبرمی و میاد حامد هم امشب مهمونم، من هم بعدش

 :گفت صبا به رو مادرم

 برگشته؟ -

 .دنبالم دمیا هم امشب مامان، بله -

 :گفت و بوسید رو مادرم صورت صبا و شد پکر کمی مادرم

 !زنممی سر بهتون میام هم باز ها، نداشتیم شدن ناراحت مامانی عه، -

 :گفت و زد تلخی لبخند مادرم

 .بعد ماه سه_دو ولی آره، -

 بود، حوصلهبی کمی هم او که کردم نگاه صبا صورت به. رفت گاز سر و شد بلند بعد و

 :گفتم مادرم به رو. نگفت چیزی لیو

 بیام؟ بعد بخوابم یکم شهمی من شرمنده، گلم، مامان -

 :گفت من به رو مادرم

 نخوابیدی؟ شب مگه میاد؛ خوابش هم یکی اون مهمونه، یکیش وهللا خوبه -



 .کردمی نگاه مرا هم او که کردم نگاه صبا به رو

 که نشد و زدیممی حرف داشتیم دخترها با آخه صبح؛ دمای دم ولی خوابیدم، چرا -

 !بخوابم

 :گفت من به رو مادرم

 .کنممی بیدارت دیگه ساعت دو ولی برو، باشه، -

 خوابیده چقدر دانمنمی. خوابیدم و رفتم اتاق به مادرم، صورت بوسیدن از بعد من و

 را هایشانخنده صدای و گشودم چشم حامد، صبا، همسر و بابا باصدای که بودم

 بودم خوابیده چقدر من و دادمی نشان را غروب شش که کردم نگاه ساعت به. نیدمش

 !بود نکرده بیدارم کسی و

 و کرد باز برایم را آغوشش دیدنم با پدرم و رفتم بیرون وضعم، و سر کردن مرتب بعد

 :گفت و بوسید را صورتم. کردم بغلش من

 چطوره؟ من خانم دختر -

 :گفتم و زدم لبخندی من و

 .بابایی خوبم -

 درآمد صدا به در صدای باز که نشستم پدرم کنار و کردم پرسیاحوال هم حامد آقا با

 :گفت حامد به رو پدرم و

 !کن باز رو در برو شو بلند جان، حامد -

 همراه به بابا دوست. ریخت هری دلم نورزاده، خانواده دیدن با و شد بلند حامد و

 .شدند خانه وارد بود، کرده بزرگش خودش برادرش فوت دبع که اشبرادرزاده و خانواده



 و سالم هاآن با لبخند با هم مادرم و بود معقول خداروشکر که کردم نگاه لباسم به

. کرد پرسی احوال گرمی به من با و بوسید مرا صورت بابا دوست همسر. کرد علیک

 من و کردمی نگاه مرا چشمی زیر داشت بود، میثم اسمش که زاده نوری آقای برادرزاده

 با صبا دیدن با. رفتم آشپزخانه به بیاورم، رویم به خواستمنمی که عصبانیتی با بعد

 :گفتم خشم

 کنن؟می کارچی جااین هااین -

 :گفت و انداخت باال خیالیبی با را اششانه صبا و

 .بدونم چه من -

 :گفت لبخند با و شد آشپزخانه وارد مادرم

 !زشته مادر، ایهقیافه چه این ولی خوابیدی؛ خوب نگارا خداروشکر، -

 :گفتم برود، باال خواستمنمی که صدایی با

 کنن؟می کارچی جااین هااین مامان -

 :گفت لبخند با مادرم و

 باشه؟ داشته دلیلی باید خونه این تو میاد مگه هرکی -

 آشپزخانه از دو هر و کند پذیرایی که گفت و داد صبا دست و ریخت رو چایی بعد و

 از داغون اعصابی با من و زدمی صدایم داشت که آمدمی پدرم صدای. شدند خارج

 :گفت و کرد اشاره کنارش به پدرم. شدم خارج آشپزخانه

 !داره کار باهات حمید بشین، جااین بیا -

 :گفت من به رو حمید آقا که نشستم پدرم کنار و دادم قورت را دهانم بزاق



 پسر ما میثم آقا این راستیتش بزنم، حرف باهات خودم که گفت پدرت ان،ج آهو -

 .کنهمی دست دست گل خانم آهو این چرا دونمنمی ولی زندگیه؛ مرد و خوبیه خیلی

 :گفتم و زدم پوزخندی دلم توی

 !شده ماین اپن چقدر جدیدا بابام -

 :گفت که شنیدم را حمید آقا همسر صدای و

 .پاکیه پسر و عزیزه برام نداشتم بچه مثل میثم خدا به جان، آهو -

 واقعا. نگفتم چیزی و گرفتم خون خفه ولی آخه؟ چه من به بگویم توانستممی کاش

 ضعیف صدای با. بگم چی دونستمنمی و بودم گرفته قرار شده انجام عمل تو امروز

 :گفتم

 حتما کنم ازدواج ستمخوا وقت هر و ندارم ازدواج شرایط فعال من حمید، آقا ببینین -

 .کنممی فکر شما برادرزاده به

 رو وجودم گرما و شدم اتاقم وارد کردم؛ ترک را جمع ببخشید یک با هم بعد و

. کشممی نفس سختی به و آوردم کم اکسیژن کردممی حس اتاقم توی. بودفراگرفته

 آقا یصدا و گذشت ربع یه! چیزی ایمقدمه یه موضوع، اصل سر رفتن هم زود چه

 :گفت که اومد حمید

 اتاقت؟ تو رفتی چرا حاال بیرون؛ بیا دخترم آهو، -

 که بود این بابام دوست خانواده با من مشکل بودم، کنده را لبم پوست تمام حرص از

 هااون بابامه، ساله بیست دوستی خاطر به هم این البته بودند؛ خودمانی زیادی

 خاطر به احترامیه،بی و زشته دیدم که نروم نبیرو اتاقم از خواستم. ندارن تقصیری

 .شدم خارج اتاقم از صلوات، چندتا فرستادن با همین



 :گفت دیدنم با حمید آقا و کردنمی نگاهم و بود هم تو هاشسگرمه پدرم

 !جان عمو جااین بشین بیا -

 :گفتم و زدم جونیکم لبخند

 .بخوان کمک شاید آشپزخونه، برم من -

 خاطرات به هم باز و بشینم بابام کنار هم باز کرد مجبورم و نذاشت حمید آقا

 چشمی زیر هاینگاه میان این در فقط. کنم گوش بودم، بر از را شانهمه که شانگذشته

 زیر به سر ولی زد؛می ذوق تو الغریش که الغری و بلند قد پسر. کردمی اذیتم میثم

 پهن رو سفره و رفتم بقیه کمک به شام موقع. شدمی سفید و سرخ من از تربیش بود،

 .کردیم

 چی همه سفره تو. بود کرده تزئین ساالد با و بود پخته پلوزرشک و فسنجون مامانم

 گفته بهم بار یه که مجازی دوست افتادم، افشین یاد یهو. شدمی دیده قشنگ خیلی

 مادرم نارک سفره سر. بودم خبربی ازش بود وقت خیلی من و غذاست عاشق بود

 همسر فقط و شد خورده سکوت در که غذایی بعد. شدیم خوردن مشغول و نشستم

 شکست،می رو سکوت و کردمی تعریف مامانم آشپزی از همیشه مثل باز حمید آقا

 .کشید را آن کردن جمع زحمت صبا و کردیم جمع رو سفره

 اتاقم به ببخشید هی با همین خاطر به نداشتم، را جمع حوصله و کردمی درد کمرم

 سرم باالی رو صبا که بودم بیداری و خواب عالم توی. کشیدم دراز تخت روی و رفتم

 که صدایی با و کشید آغوشم در یهو که کردم باز را هایمچشم زد؛می صدام که دیدم

 :گفت زد،می موج توش ناراحتی

 !بگیر متصمی عقلم با خواهری؛ باش خودت مواظب ریم،می داریم ما آهو، -



 بوسیدن از بعد کنم؛ ولش خواستنمی دلم و کردم بغلش خودش از ترسفت من و

 .شد خارج اتاق از صبا و گفتم چشمی صورتش،

 .خواهدگرفت را گریبانم بابام حساسیت و شدم تنها خونه تو هم باز من

 که بشوم خارج در از خواستم و پوشیدم را هایمکفش ممکن، صدای ترینکم با صبح

 :گفت که شنیدم رو پدرم ایصد

 سالمتی؟ به کجا -

 :گفتم و کردم نگاه سمتش به ناچار سر از

 !من پدر سرکار -

 اتاقش به باش، خونه هشت قبل گفتن با و شد منصرف که بگوید چیزی خواست پدرم

 سرکارن شقایق و شیرین کهاین فهمیدن با ولی رفتم؛ بیرون خانه از بدو من و برگشت

! کنم؟ کارچی من حاال. شدم خشک خیابان وسط مجسمه مثل دارم،ن جایی من و

 به و گرفتم ضرب پایم با. کنم صحبت باهاشون اخطاریه همین مورد در خواستممی

 پس کنه،می کمکم گفت که اون رمضانی؟ اژین سراغ برم واقعا یعنی کردم؛ نگاه اطراف

 کنه؟ مکمک خوادمی چطوری ولی کنم؛ باز حساب حرفش رو تونممی

 رویی چه با االن بست؛ یخ هایمرگ در خون ساالر، اسم افتادن و موبایلم خوردن زنگ با

 زنان قدم و انداختم کیفم توی و ندادم را تلفنش جواب زد؟می زنگ من به داشت

 و چرخیدممی هاخیابون تو عالف بعدازظهر، چهار ساعت تا. کردم متراژ رو هاخیابان

 .خوردممی بودم، یدهخر  که ساندویچی از

 که مردی دست از بود داده نجات رو من خدا دیروز تحسینه، قابل مروحیه واقعا

 موقت افسردگی نگرانی، و ترس از باید من و بگیره ازم رو چیزم ترینارزش با خواستمی



 وقت سر گرفتم تصمیم سر آخر. خوبه حالم هم امروز انگار، نه انگار ولی گرفتم؛می

 !بود بهتر که هیچی از برم، انیرمض اژین

 از آه رستوران، بسته در دیدن با ولی شدم؛ پیاده رستوران جلوی و شدم تاکسی سوار

 نگاه رستوران داخل به و چسباندم شیشه به را سرم. بود بسته درش شد، بلند نهادم

 به آدم کسهیچ که زدم شیشه به تقه چند. دیدم رو کار حال در کارگران که کردم

 شد، پسرخالم نخورده چایی هم زود چه رفتم؛ اژین خونه سمت من و نیاورد ابمحس

 برگردم، باید و است اشتباه کارم کردممی حس اژین، خونه در جلوی به رسیدن با! اژین

 رو نگاهش کرده پف هایچشم با اژین دقیقه چند بعد که زدم رو در زنگ سر آخر ولی

 :گفت که بود کرده بتعج من دیدن از انگار. دوخت من به

 !تو -

 :گفتم و گرفتم سمتش رو اخطاریه کاغذ من و

 .دارم نیاز بهتون ولی شناسمتون،نمی کهاین با -

 همراه به بار یه بشوم، شخونه وارد که کرد اشاره سر با و گرفت دستم از را کاغذ اژین

 هایمچشم نجکاویک با. بودم نکرده توجه دکوراسیون به ولی بودم، اومده جااین ساالر

 چی همه چرا کردم؛ نگاه رنگ کرمی هایصندلی و مبل به و چرخاندم خانه اطرف را

 !روحبی و سلیقهبی چقدر! نیومد خوشم که من بود؟ کرمی یا سفید

 و اومدم بیرون فکر از بله گفتن با من و زدمی صدایم که بود زیادی مدت اژین انگار

 :گفتم

 گفتین؟ چی -

 :گفت من به رو بوده، خواب دادمی گواه که کردش پف هایچشم با اژین



 !دیگه حله چیهمه بدی رو خسارتش -

 :گفتم تندی با

 .دونستمنمی خودم ممنون، وا، -

 :دادم ادامه طورهمان و بگیرم را کاغذ تا کردم دراز دست بعد و

 .ندارم رو پولش متاسفانه -

 :گفت من به رو و رفت بهم ایغره چشم اژین

 پا رو تونمنمی اصال ست،نصفه خوابم من برگردی؟ دیگه دوساعت بری شهمی -

 !بایستم

 :گفتم بهش رو روییپر با و کردم نگاهش تعجب با

 .کنید استراحت شما مونم؛می منتظرتون جاهمین -

 و کرد اشاره مبل به و نگفت چیزی بود، شده گرد هایشچشم من پررویی از که اژین

 :گفت

 .باش منتظر و بشین جااین پس -

 ولی خواستم،می کمک مرد این از داشتم حسابی چه رو دانمنمی. گذشت کنارم از و

 غرق من که هم رمضانی اژین نوازی مهمان از! مرده همین مشکلم کلید کردممی حس

 مبل روی. نکرد حسابم آدم رسما نداشت، حرف مرد این اصال واقعا بودم؛ شده لذت

 پردل زیادی امروز من واقعا بودم، زده زل دیوار رو ساعت به جوریمینه و بودم نشسته

 آقا منتظرم اون از بدتر و نشستم مرد یه خونه یه تو تنها من ها؛ شدم جرعت و

 .کنند تکمیل رو خوابشون



 بلند حداقل تا کردممی نگاه اتاق در به دفعه هر من و اومد صدا به چندبار خونه تلفن

 روی تلفن. بود ترسنگین خرس خواب از خوابش ولی بده؛ رو لفنت این جواب و بشه

 هم اژین پس. رفتمی اژین این صدقه قربون داشت کردی زبان به زنی و رفت آیفون

 !ها خاصه اسمش گممی کُرده،

 من درد به انگار و بودم بلد رو کردی زبان هم من کُرده، پدرم کهاین لطف از خداروشکر

 گذاشته که روزی بعد چرا که کردمی شکایت و گله داشت پیرزن. خورد هاسال بعد هم

 .شد قطع تلفن بعد و دلواپسشن و نزده زنگ یه رفته

 شلوارک و آبی شرتتی یه با اژین آقا که گرفتمی خوابم کمکم داشت دیگه هم من

 !واقعا باحیاست هم چقدر نشست؛ من جلوی و شد خارج اتاق از سیاه

 :گفت و کرد نگاهم خیره

 !موندی؟ منتظرم همه این که نداری ایدیگه امید انگار واقعا -

 :داد ادامه خودش نگفتم؛ چیزی و کردم نگاهش سکوت در

 هم قراردادت اون و گیرممی رو هاتسفته و دممی رو خسارت تو جای به من -

 .سوزونممی

 :داد ادامه و شد خم جلو به کمی بار این

 بکنم؟ تو حق در رو فلط این باید چرا من ولی -

 :گفتم بودم، شده زیر به سر که طورهمان و صادقانه باراین

 خواممی فقط خدا، به ذارمنمی جواب بدون رو لطفتون ولی دونم؛نمی خودمم واقعا -

 .شم خالص راد ساالر دست از



 روی و برگشت میوهآب لیوان یک با هم بعد و رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند اژین

 :گفت من به رو و گذاشت میز

 !بخور -

 باشه چیزی دارویی، توش اگه لرزید، کمی ترس از دلم و کردم نگاه میوهآب لیوان به

 :گفت پوزخند با که گذرهمی چی ذهنم از که فهمید انگار چی؟

 !کنی هم احتیاط که افتاد یادت تازه چرا دونمنمی ولی هستی؛ هم احتیاط اهل خوبه، -

 :گفت پوزخند با و خورد میوهآب از ایجرعه بعد و

 مونثی جنس هیچ اهل رمضانی اژین. نیستم اهلش من یعنی نیست؛ توش هیچی -

 !باشه یادت رو این نیست،

 :گفت خندنیش با و دوخت من به بودشده ترسناک بار این که هایشچشم و

 .کنممی کمکت که همینه خاطر به پس قرتی، بچه این با کنم تفریح یکم خواممی ولی -

 :گفتم و کردم نگاهش قدردانی و تشکر با

 میدم، پس رو پولتون کنم؛می جبران خدا به -

 .خواممی وقت یکم فقط

 :گفت من به رو و انداخت مچیش ساعت به نگاهی اژین

 .بشنوی رو هامحرف بقیه و بیای تونیمی خوایمی اگه رستوران، برم باید من -

. اومد بیرون آماده و حاضر ساعت نیم از بعد رفت؛ اتاقش تسم و شد بلند بعد و

 :گفتم بهش رو و برداشتم رو کیفم



 .باشم خونمون هشت قبل باید من بگید، جا همین رو هاتونحرف شهمی -

 :گفت من به رو و انداخت مچیش ساعت به نگاهی اژین

 !هست وقت ساعت یک هشت، تا -

 :گفت و کرد اشاره در به بعد و

 !رمابف -

 عقب و جلویی در به تردید با که رفتیم ماشینش سمت هم با و کردم حرکت او از جلوتر

 :گفت من به رو پوزخند با اژین. کردممی نگاه

 !نیا ادا واسم پس ندارم، کاری مونث جنس با که گفتم -

 اژین و نشستم جلو صندلی رو کنارش دیگری حرف بدون کالمش، تاثیر تحت من و

 کهاین بعد اژین و ایستاد رستوران در جلوی مسافتی، طی از بعد اشینم. کرد حرکت

 چند. کردممی حرکت سرش پشت ایجوجه مثل من و شد پیاده کرد پارک رو ماشین

 شخند من دیدن با ولی اومد، اژین سمت خنده با سپهر و شد باز در که زد در به تقه

 سپهر به رو دید، رو سپهر عجبمت نگاه اژین وقتی کرد؛ نگاهم تعجب با و شد محو

 :گفت

 قدردانی هم تو از اومد من با که شب اون قضیه تشکر واسه بودند اومده رویان خانم -

 !کنه

 هر از و بیام رسمی طور به که بود رفته یادم واقعا چون شدم،می آب داشتم خجالت از

 :گفتم رسپه به رو جونیکم لبخند با. گفت اژین که خوب چه کنم؛ تشکر دوشون

 ... .نبودید شماها اگه ازتون؛ ممنونم خیلی واقعا -



 :گفت و پرید کالمم میان سپهر

 .نکردم کاری من اژینید، مدیون شما -

 :گفت اژین به رو و کرد اشاره رستوران به هم بعدش

 شده؟ چطور داداش، -

 :گفت و کرد نگاه را اطراف آمیزیتحسین نگاه با اژین و

 !نداره حرف کارت -

 پیامی دیدم که انداختم اشصفحه به نگاهی و کردم کیفم تو دست موبایلم صدای با

 :بود نوشته که دیدم رو ساالر اسم پیام، بازکردن با و اومده برام

 !تو میام من بیرون نیای چون باش؛ بیرون ایدقیقه ده درتونم، دم من -

 رو شمارش سریع رد؟کمی کارچی داشت دیوونه اون افتادم،می پس ترس از داشتم

 داد جواب بوق اولین با که گرفتم

 .در دم بیا زود -

 :غریدم بهش رو و کشیدم داد عصبانیت با

 ببینی؟ رو من خوایمی گیمی بهم رویی چه با اصال خوای؟می جونم از چی کثافت، -

 .کنی گوش هامحرف به باید بگم؛ بهت رو چیزهایی یه باید آهو، ببین -

 :گفتم کنم، کنترلش توانستمنمی که صدایی با و شد مشت دستم

 .ما خونه در جلوی از برو گمشو پس بزنم، حرف باهات نه ببینمت، نه خوامنمی من -

 :گفت و داد سر عصبانی خنده ساالر



 فضولی از داره هم همسایتون این زنم،می رو درتون زنگ االن خواستی؛ خودت پس -

 .کرد گاهن رو ماشین توی قدراون ترکهمی

 از کنه پر رو جا همه فردا فضوله زیبا مونده هم همین کردم؛می سکته ترس از داشتم

 :گفتم و گرفت خودش به التماس رنگ صدایم. شایعه

 تابلو زیادی ماشینت اون با هم االن تا برو؛ هم ما خونه جلو از نیستم، خونه خدا به -

 .خونه جلو از برو عزیزت جون رو تو کردی،

 :گفت و زد پوزخندی رساال

 .پایین بیا زودباش کردی؟ فرضم گاگول -

 کنم؟ کارچی خدا یا اومد،می در اشکم داشت

 :گفتم ساالر به رو که کردندمی نگاهم اخم با داشتند سپهر و اژین

 .ساالر نیستم خونه خدا به -

 :زد داد بلند صدای با ساالر

 .شدم پیاده من -

 :گفت بود شده رگه دو عصبانیت از که صدایی با و کشید تمدس از یهو اژین رو موبایلم

 !منه پیش آهو راد، ساالر -

 جوری داشت که رویمروبه مرد به زدم زل بهت و سوال از پر شده گرد هایچشم با من و

 .نگریستمی مرا دیگر

 



 :گفت ساالر به رو که کردم نگاه اژین به

 رو آهو نزن، حرف دهنت از ترگنده ننداز، راه الکی دادبی و داد راد، ساالر ببین -

 .ببینیش من حضور در باید ببینی، خوایمی

 :گفت خندنیش با اژین که گفت چی ساالر دونمنمی

 !چه تو به کارشم، همه -

 سمت رو من و گرفت کیفم دسته از سپهر، و من بهت به توجه بدون و کرد قطع بعد و

 :پرسید اژین از تعجب با سپهر که برد اتاقش

 کنی؟می کارچی داری اژین -

 :گفت من به رو و بست رو اتاق در بده، رو سپهر جواب کهاین بدون اژین ولی

 .خورهمی دردت به که بشنو رو هامحرف بقیه -

 :گفت کرد،می نگاهم که طورهمان و نشست صندلیش روی بعد و

 با نتونه حتی ،بشی خالص ساالر یارو این شر از همیشه برای کنممی کمکت -

 .بدی انجام برام کاری یه ازاش به باید هم تو ولی برسونه؛ آسیب بهت تهدیدهاش

 :کرد اضافه خندنیش با بعد و

 !گیرهنمی موش خدا رضای محض که ایگربه هیچ -

 رومبهرو و اومد آوردمنمی در سر چیزی هاشحرف از که منی سمت و شد بلند بعد و

 :ایستاد

 کنم؟ کمکت تا کنیمی کمکم ،رویان آهو -



 باالخره من و بود دوخته چشم بهم جواب گرفتن در که کردم نگاه سیاهش هایچشم به

 :گفتم کندن، جون بار هزار بعد

 چیه؟ کمک از منظورت -

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش اژین

 !بشی زنم باید خب،! نه گینمی وقتهیچ بسته چشم معلومه اومد، خوشم نه -

 مرد این توانستمنمی اصال لرزیدن؛ اتاق دیوارهای کنم فکر که چی؟ گفتم محکم انقدر

 نقش آن روی بر پوزخند ناخودآگاه که هاییب**ل با بود؟ چی دنبال مرد این بفهمم، را

 :گفتم بست

 اژین آقای. کنیدنمی فکر هم زنی هیچ به خودتونید، منفعت دنبال فقط مردها شما -

 زور با اون چیه؟ اون با فرقت دونیمی ساالر، مثل هستی یکی هم تو رمضانی،

 .خورهمی بهم ازتون حالم معامله؛ با تو و برسه، خواستش به خواستمی

 :گفت نرسیده دستگیره به دستم برگشتم، در سمت

 شه؟می چی بذاری بیرون اتاق این از رو پات اگه دونیمی رویان، آهو خانم -

 .بود صورتش مماس کامال صورتم گشتمبرمی اگه و بود مسر  پشت کامال انگار و

 راد؟ ساالر از دونهمی چی ساله نوزده بچه یه دونی،نمی نه -

 بودم دوخته یقش به رو نگاهم که منی و چرخوند خودش سمت رو من و گرفت بازوم از

 :داد امهاد و کنم نگاهش تا کرد وادارم کن، نگاهم گفتن با کنم، نگاهش نداشتم قصد و

 روزه دو کنه،می تا بد باهات بفهمه که پدری میگه، پدرت به کنه؛می بازی آبروت با -

 !حساسه روت زیادی بابات که دونیمی کنه،می نابودت و نیست



 :گفتم و دادم هلش عقب به و گذاشتم ستبرش سینه روی ناخودآگاه را دستم

 !عقب برو -

 :پرسیدم لرزیدمی کمی که صدایی با من. رفتگ فاصله من از حرفی هیچ بدون اژین و

 حساسه؟ من رو دونیمی کجا از شناسی؟می کجا از رو من بابای -

 :گفت من به رو و خندید سرخوش اژین

 اگه ندارم، کاری مونث جنس با من که گفتم! ترسیمی زود هم چقدر تو؟ چته -

 .کنم کمکت بذار و نک اعتماد بهم فقط ندارم، کاری باهات من که بفهم نفهمیدی

 .نیست من به کمک تو کار پس گیره؛نمی موش دلیلبی ایگربه هیچ گفتی خودت -

 :گفت و کرد بسته و باز را هایشچشم اژین

 چیزی تونینمی پس اوکی؟ بگم؛ ندارم دوست که داری منفعت من برای هم تو آره، -

 .بپرسی

 کنم فراموش اصال و بیرون برم رستوران این از و کنم باز رو در و برگردم تونستممی کاش

 شناسم؛می مردی چنین من که ببرم یاد از کلی به اصال دیدم، امروز رو رمضانی اژین من

 کنم، تحمل رو محیطش تونمنمی اصال هم خودم و زدم شرکت تو من که گندی با ولی

 داشتم. رمندا ایچاره پس کنه، کمک بهم که ندارم رو کسی مرد همین جز من کنم؟ چه

 :گفت دوباره اژین خود که بگم چی دونستمنمی و رفتممی کنار تردیدم با

 سفید شناسنامه یه موضوع این شدن تموم از بعد من نباش؛ هیچی نگران ببین، -

 باید که کنن تحمیل بهت نتونن هم تخانواد که اسمت به خونه یه با دممی تحویلت

 !نباش یهیچ نگران پس کنی، زندگی هااون با



 بود اون واقعا کردن،می صدا رو خدا و کشیدنمی فریاد داشتن بدنم هایسلول تمام

 طرف پدرم، و راد ساالر و گندکاریم طرف یه. دادمی نشون بهم رو درست راه باید که

 خوبه؟ کدومش خوره؛می رقم سفید شناسنامه با آخرش که صوری ازدواج دیگه

 و شد اتاق وارد که دیدم عصبانی رو سپهر که شدم رتابپ جلو به کمی در، شدن باز با

 :گفت اژین به رو

 این و تو چی یعنی گه؟می چی قرتی بچه این خبره؟ چه جااین بگی شهمی اژین -

 !بزن حرف لعنتی د   دارید؟ هم با سرایی یه خانوم

 غرید خشم با و زد کنار رو سپهر عصبانیت با ساالر و

 گذاشتم هرچی رو دست رمضانی؛ اژین بود نحس برام قدمت پا دیدمت که موقعی از -

 خوای؟می چی عوضی، خوایمی چی تو آخه دادم، دستش از

 :غرید خشم با من به رو و اومد من سمت بعد و

 دارم، دوست من بزنی؛ دورم نداری حق آهو، تو ولی کردم، اشتباهی یه االغ من -

 رو تو ذهنیت زدم، گند دونممی بود، اشتباه کارم دونممی دارم، دوست فهمی؟می

 کنم،می جبران خدا به بده بهم دیگه فرصت یه ولی کردم؛ دارخدشه خودم به نسبت

 .کن قضاوت بعد کن گوش هامحرف به بیا من با پس

 :گفت من به رو و ریخت هایشچشم تو بود التماس چی هر بعد و

 خب؟ -

 در سمت خواستم. نگفت چیزی و کردیم نگاهم داشت خشم با که کردم نگاه اژین به

 :غرید داد با اژین یهو که کرد خودش دست اسیر را بازویم ساالر که برم



 !نزن من ناموس به دست عوضی، -

 :گفت داد با دوباره که پایین ریخت هری جمله این با دلم من و

 !نزن من زن به دست -

 :گفت شک با سپهر

 چی؟ -

 :گفت و کرد اژین حواله خندینیش هم ساالر

 زنت؟ ناموست، -

 :گفت و خندید بلند بعد و

 ... .گنمی که ملت خدا؛ رو تو رو من نخندون رمضانی، اژین -

 ادامه که کردمی تفریح هاحرف این با داشت انگار و نخندد تا گرفت گاز را زبانش بعد و

 :داد

 !داری مشکل گنمی گن،می چیا دونیمی -

 :گفت داد با و شد ورحمله رساال سمت حرف این با سپهر

 .بفهم رو دهنت حرف عوضی، هوی -

 :گفت شابریده هایخنده میون و خندید بلند ایدیوانه همچون ساالر و

 زنت؟ شده کی از آهو. ناکس کنهمی زنم زنم حاال داری؟ مگه هازن به حسی تو اصال -

 :گفت داد با اژین که شد آویزحلق ساالر با سپهر

 !سپهر کن ولش -



 پوزخند با اژین که آمد پایین ساالر صورت روی بکوبد تا بود شده مشت که سپهر دست

 :گفت پیروزی از پر نگاه و

 !زنمه وراین به پریشب از -

 غیرقابل برایش موضوع این هضم انگار و کردمی نگاه رو اژین داشت ناباوری با سپهر

 ساالری. بگم چیزی تونستمنمی و بود شده یکی فرنگی گوجه با رنگم که منی و بود باور

 .کردمی نگاهم ناباوری با و زدمی دودو هایشچشم که

  

 بود، شده خون کاسه که هاییچشم با ساالر و بود رفته فرو ترسناکی خلسه در فضا

 :گفتمی و دادمی تکان نفی معنی به رو سرش و نگریستمی رو من

 !دروغه همش هااین دروغه، -

 نگو؛ چرت رمضانی اژین بگم و بندازم راه دادبی و داد من تا بود منتظر که گاران بعد و

 به محکمی مشت و کرد حمله اژین سمت هادیوونه مثل دید، رو من سکوت وقتی ولی

 اژین یقه ساالر. دیدم رو اژین خونی ب**ل و کشیدم جیغی ترس از من که زد صورتش

 :گفتمی هی دارشبغض صدای با و بود گرفته محکم رو

 با تو دروغه؛ که بگو ولی بردی، تو باشه نیستی، هاکاریکثافت جوراین اهل تو اژین -

 ... .آهو

 هایدست عصبانیت با و زد پوزخندی اژین. حرفش ادامه گفتن بود سخت انگار و

 :گفت تمسخر با و کرد جدا اشیقه از را ساالر

 خوندیم محرمیت صیغه کارم، نبود ورز  با عوضی توی مثل و... بودم آهو با چرا، -

 ... .که بعدشم و بینمون



 توانستمنمی حتی لرزیدم،می خجالت و ترس از داشتم که انداخت نگاهی من سمت به

 بگم و بیاندازم نگاهی کرد،می نگاه رو من و بود شده خشک جاهمان که سپهری به

 !مجبورم من پوچه، دوستت هایحرف دروغه، خدابه

 است االن کردممی حس و لرزیدممی باشد، سردش که کسی مثل تنها عوض در ولی

 :داد ادامه من به رو اژین. بروم حال از که

 !خواستی هم خودت و داری دوستم که بگو آهو، -

 با ساالر. کند سکته که است االن کردممی حس و بود شده ترتیره رنگش ساالر

 فقط و من دهان به بود زده زل منتظر کرد،می خودنمایی آن در اشک نم که هاییچشم

 هاییب**ل با و آمد سمتم لرزان پاهای با قدم چند. گهمی دروغ بگم که کردمی خداخدا

 :گفت من به رو زد،می کبودی به که

 همه اون وقتی که بود رمضانی اژین خاطر به نه؟ گفتیمی من به که بود این خاطر به -

 عصبانیت با و آشغال سطل نداختیامی و بودی توجهبی شبه فرستادممی برات گل

 وقیحم؟ گفتیمی

 شکستم؛ ساالر مثل هم من کردم حس شکست، کردم حس دلم که خندید گریه با

 :گفت و من به زد زل اشکیش هایچشم با ساالر بود؟ شده چم من

 نحوی ره به خواستممی من ولی کردم، اشتباه دونممی آهو شکستی، رو من آهو، -

 ... .تو ولی دارم؛ نگهت خودم پیش شده

 از سالنه سالنه نداشت، رو داشتنش نگه توان که پاهایی با و کرد مشت رو دستش

 ساالر نگرانی و بغض از پر نگاه یا بود اژین هایحرف شوک از دانمنمی. شد خارج اتاق



 کرده کارچی من کردند، پر رو صورتم سیالب همچون اشکم هایقطره هقهق با یهو که

 بودم؟

 بهت بدی تربیش قبال من ولی کردی، بد حقم در تو راد ساالر بگم تونستممی کاش

 آخرش و لرزیدمی دستانم... . حاال و خندیدی، بهم فقط و کردم خوردت همیشه کردم،

 .دادمی تسکین را دردم از پر و سوخته دل که بود گریه فقط و زمین روی کردم سقوط

*** 

 گذشته به بک فلش

 

 عذابم شانزیبایی حین در که هاییگل انداختم؛ میزم روی رز هایگل به نگاهی حرص با

 .کردمی نگاهم لبخند با که راد ساالر چهره بعد و دادنمی

 :غریدم صدا ترینکم با بهش رو و شدم بلند میز پشت از عصبانیت با

 رو منظورتون اصال دارم؛ آبرو جااین من خدا به چی؟ یعنی کارها این راد، آقای -

 !فهممنمی

 :گفت و زد انرژی پر لبخند ساالر

 .آهو ریزممی پات به رو دنیا خدا به بگو، آره یه فقط -

 آشغال سطل درون عصبانیت با را هاگل سپس و کشیدم اممقعنه به رو دستم حرص با

 :گفتم تحکم با و کردم پرت

 .میگم حتما پدرتون به بکنید، رهاکا این از دیگه بار یه خدا به -



 قدم سرم پشت آهسته راد ساالر و بودم زده بیرون شرکت از. گذاشتم کنارش از و

 اشدلباخته من کهاین جای به و روزش هر کار بود شده. کردمی تعقیبم و داشتبرمی

 .ازش شدممی متنفر تربیش بشوم،

 فروشی گل پسر زدم،می قدم خیابان توی حوصلگیبی با داشتم صبح وقتی نمیره یادم

 قدم چند. شدم زده ذوق چقدر من و داد هدیه بهم رز گل شاخه یک و شد نزدیکم

 نرفته قدم چند باز و درآوردم شاخ که کرد را کار همین لبخند با مسنی مرد برنداشته،

 از فقط که بودم رز گل عاشق انقدر کوچکی؛ دختر سوی از دیگری گل شاخه دوباره

 .کردممی نثارشان لبخند و بوییدممی و گرفتممی انشاندست

 آوردم، باال را سرم وقتی و داشتم دستانم در گل شاخه صدسی نزدیک کنم فکر سر آخر

 لبخند با و بود ایستاده مقابلم رز گل شاخه یک با هم او که دیدم مقابلم را ساالر

 کرد،می رخنه وجودم در داشت که شیرینی حس چرا دانمنمی کرد؛می نگاهم گرمش

 با و انداختم زمین روی را هاگل تمام حرص با من و داد نفرت به رو جایش بارهیک

 .زدمی صدایم که شنیدممی را صدایش فقط و گذشتم کنارش از سرعت

 که رفتم شقایق و شیرین اتاق سمت راست یک و رسیدم شرکت به دیرتر کمی روز آن

 وقتی دخترها، هایفنجان گذاشتن بعد و شد وارد قهون جانفن با سرایدارمان هاتف آقا

 سوت بارهیک دخترها که کردمی خودنمایی رویش قلبی گذاشت، میز روی مرا فنجان

 حس که بودم عصبانی انقدر دیگر کرد؛ ترک را اتاق خنده با هاتف آقا و کشیدند

 .کنممی سکته عصبانیت از کردممی

 که کردم باز رو اتاق در شقایق، کردن صدا به توجه دونب و شدم بلند صندلیم روی از

 ایسیلی رحمیبی با من ولی کرد؛می نگاهم لبخند با که دیدم رویمروبه دوباره را ساالر

 :گفتم حرص با و نواختم صورتش روی



 .متنفر متنفرم، ازت -

 در که را اییهشایعه و هاپچ پچ قبالها که کارمند همه آن بین روز آن که نفهمیدم من و

 و کردم خوردش چطور گفتن،می ساالر و من رابطه از و بودند انداخته راه شرکت

 .گذاشتم کنارش از و شکستمش

*** 

 حال

 

 از ساالر دانستممی که حالی در کردم، پوچش دوباره من رمضانی اژین اتاق در االن و

 باز که کردم پیدا یقین دیدم، را کبودش هایب**ل وقتی و دارد دوستم پیش هامدت

 .شکستمش هم

 راه نای ساالر و زدمی ساالر صورت و سر روی شالق مانند را خودش رحمیبی با باران

 زمین به آسمون از دوباره رحمیبی با چه بود، شده عاشقش که دختری نداشت؛ رفتن

 کرده کاری چنین آهو کردنمی باور کرد،می فکر که چقدر هر هم باز ولی کشوندش،

 کهآن از قبل! کند کاری چنین رویان، مجید دختر رویان، آهو نداشت امکان شد؛با

 متوسطی سطح خانواده از آهو بود؛ کرده تحقیق کامال بدهد، پیشنهاد آهو به بخواهد

 ... .را شب یک که نبود کسی ولی بود،

 ساالر. شدمی دیوانه داشت برد؛ موهایش میون را دستش کالفه و کشید عمیقی نفس

 اژین حاال و گرمش هایخنده عاشق بود؛ شده عاشقش بود، دیده را آهو که موقعی از

 هیستیریک هایخنده. است او به متعلق ساالر، آهوی گفتمی رحمیبی با رمضانی

 حتی که بود آهو عاشق انقدر ساالر ریخت؛می اشک هایش،خنده میون و دادمی سر



 کسی دانستنمی ولی دارد؛ نگه خود پیش را او شده، که هم درازیدست با خواستمی

 دستانش! رودمی باز کند، هم زنجیر را پایش و دست حتی ندارد او به ایعالقه که

 را او کسی هر که بود مانده باران زیر انقدر کشید؛می نفس سختی به و لرزیدمی

 !است دیوانه پسر این گفتمی شکبی دید،می

 آهو فقط تا دوخت رستوران در به را هایشچشم و کرد نگاه سرش پشت به بار چند

 :بگوید و بزند داد

 .بود بازی یه -

 نبود راست اژین هایحرف اگر نبود، سکوت اهل آهو چون داشت، واقعیت انگار ولی

 روشن را بخاری کهاین بدون و شد باالیش مدل ماشین سوار. کردنمی سکوت حتما

 .نشست آهو انتظار در جاهمان هم باز کند،

 و زد بیرون رستوران از اشک از پر صورت و افتاده هایشانه با آهو بعد، دقیقه چند

 را کاپشنش زور به داشت که دید سرش پشت را اژین که بزند صدایش خواست ساالر

 اژین و کردمی نگاهش و بود ایستاده متحرکی مرده همچون آهو کرد؛می آهو تن به

 هایشاشک که را آهویی زده، زل هاآن به متریش چند در که دید را ساالر که وقتی

 که آهویی به توجه بدون و گرفت آغوشش حصار در را نداشت شدن خشک قصد

 هایچشم دید و ماند حالت آن به ثانیه چند کند، رهایش تا زدمی پا و دست داشت

 مغروری پسر را، راد ساالر شدن خورد خواست؛می را همین اژین و را ساالر باخته رنگ

 .زد را اشضربه هم آخرش و داشت خبر آهو به او عشق از همه از بهتر که

 دلش در را کینه چرک اژین اژین، رستوران از ساالر شکایت با وراین به کورس ماجرای از

 شده عاصی عجیب بود، ترکوچک او از هم سالی چند که پسر این دست از و داشت

 به و است پدرش ثروت خاطر به مغروریتش و ولپ تمام که پسری از بود عصبی بود،



 تا بدهد او به را جانش است حاضر که دختریست عاشق آن کنار در و نازدمی هاآن

 زبان زیر از تومانی صد تراول چندتا با و شرکت کارمندهای از را هااین باشد، کنارش

 .بود فهمیده ساالر پدر شرکت سرایدار هاتف

 برای و ببرد بین از و بشکند را مغروریتش که بکند راد ساالر با کاری خواست روز آن از

 .باشد حالخوش و بخندد که برسد چه برود، راه صاف هایشانه با نتواند حتی همیشه

 رو تشر با آهو گذشت؛ جاآن از سرعت با و گرفت زور به آهو و اژین از را نگاهش ساالر

 :گفت و کرد اهنگ کرد،می نگاهش حس بدون داشت که اژین به

 زدی؟ دست من به حقی چه به عوضی، توی -

. شد دور جاآن از سرعت با و انداخت زمین روی و درآورد حرص با را اژین کاپشن بعد و

 باشد؛ خواب شانهمه داشت دوست که بود شنیده چیزهایی امروز کافی یاندازه به

 اجباری؛ ازدواج یک و بود کتک آخرش مگر؟ شدمی چه فهمید،می پدرش کاش اصال

 نفسش داشت دوست بست،می نقش هایشچشم جلوی ساالر کبود صورت وقتی ولی

 .نباشد زنده دیگر و برود همیشه برای

 را ساالر دل او ست،نابخشودنی که جرمی مرتکب بود، شده بزرگی گناه مرتکب او

 حتی و دبو کرده پولش یه سکه شرکت کارمندهای پیش پیش، هاقبل از بود، شکسته

 باران! نبود آهو هایبدی سوم یک بود، ساخته هم برایش ساالر که وحشتناکی شب آن

 سمت بدوبدو رسید، شانخانه جلوی وقتی و بود کرده خیس را لباسش تمام

 .رفت ساختمانشان

 وقتی داشت؛ خواهد حسابی دعوای یک پدرش با حتما و داشت تاخیر هم ساعت نیم

 یا آهو، وضع و سر دیدن با شکوفه، مادرش شد، خانه وارد و دچرخان قفل در را کلید

 :زدمی غر ب**ل زیر و رفت سمتش پتو با و گفت خدایی



 من آخرش تو ور؟اون وراین رهمی پیاده بارون این زیر آدم آخه، شینمی آدم تو دختر -

 .کشیمی رو

 انگار هم پدرم. ردنخو بهم و کردن شروع هایمدندان ترس خاطر به پدرم، دیدن با و

 :گفت تشر با مادرم به رو که شد حالم نگران آمدنم دیر از تربیش

 .حموم تو گرم آب زیر ببرش زود رفت، دست از بچه این شکوفه، -

 رو. شد گرم بدنم خورد، تنم به وقتی گرم آب و برد حمام به مرا و گرفت را دستم مادرم

 :گفتم مامانم به

 ن؟بیرو بری شهمی مامان -

 :گفت و کرد جمع را هایشچشم مادرم

 بیار در رو لباست زود کشی؟می خجالت من از االن شستمت،می بچگی تو من -

 .ببینم

 :گفتم تحکم با

 !مامان -

 دست و زدم زار هم باز و ایستادم آب زیر جاهمان من و رفت بیرون لبخند با مامانم

 .نبودم بردار

 هایملباس پوشیدن از بعد و بستم را آب شیر زد، در به مادرم که ایتقه با سر آخر

 :گفت و اومد سمتم دست به چایی فنجان یک با که دیدم رو بابام که رفتم بیرون

 .شی گرم یکم بخور رو این -

 :گفت مامانم به رو بعد و



 شوفاژها دیگه روز چند باید شه،می سرد داره زودتر هوا معلومه جوراین که امسال -

 .یمکن روشن رو

 هایچشم دیدن با نشستم؛ مبل روی پدرم کنار و انداخت من روی پتویی مادرم بعد

 :گفت تعجب با پدرم سرخم،

 قرمزن؟ اینقدر چرا چشمات بابا، آهو -

 که سرکشیدم را امچایی عجله با بعد و نریزد هایماشک تا کشیدم دندان زیر را لبم

 :گفتم پدرم به رو! سوخت زبانم

 .چشمم تو رفته شامپو بابا -

 .بودیم نشسته هم کنار سکوت در و نگفت چیزی دیگر

*** 

 ساالر

 

 بودم، شده کشیده آب موش مثل که وضعم و سر به توجه بدون و شدم پیاده ماشین از

 :گفت پاچگیدست با و دوید سمتم به دیدنم با مانمستخدم. رفتم خونه سمت

 شده؟ چی آقا -

 به را خودش عجله با و افتاد من به نگاهش بود، ایستاده هاپله باالی که مادرم بعد و

 :گفت ترس با. رساند من

 وضعیه؟ و سر چه این ساالر؟ شدهچی -

 :گفت داد با خدمتکارمون اکرم، به رو



 !باش زود بیار، داغ شیر و لباس ساالر برای برو -

 کرد وادار امر  مادرم و برگشت حوله و لباس دست یک با و رفت باال به سرعت با اکرم

 تا کرد مجبور هم را داغ شیر و نشاند شومینه کنار رو من و کنم عوض را هایملباس تا

 و کردمی نگاه دادم،می انجام آرامش و سکوت در که من کارهای تمام به. بخورم آخر

 دست از ساالر شده، داغون امروز ساالر کردمی زدگوش بهش هی انگار اشمادرانه حس

 !رفته

 :گفت مادرانه بغض با و گذاشت صورتم روی را دستش و نشست کنارم

 جان؟ مامان شده چی ساالر، بشه فدات سوری -

 چیزی و کردم نگاهش است، آن در خون هایرگه دانستممی که هاییچشم با من و

 :پرسید را سوالش دوباره. نگفتم

 آخه؟ شده چی ها؛ کنممی سکته دارم ساالر، -

 سمت به ،«جون سوری خوبه حالم» گفتن با و شدم بلند بزنم، رفیح کهاین بدون من و

 پر رو وجودم سرما و نشستم تختم روی غمگینی آهنگ کردن پلی بعد و رفتم اتاقم

 در صحنه ولی بمونم، خواب تخت تو باید فردا از یعنی این و لرزیدممی داشتم. کرد

 هامدست با داشتم دوست و دکر می نابودم داشت اژین، توسط هم اون آهو، گرفتنبغل

 .کنم شخفه رو اژین

*** 

 اژین

 



 بهش رو و گذاشتم جواب بدون را بود شده دوخته من به که سپهر سوال از پر نگاه

 :گفتم

 تموم جدید دیزاین کارهای پنجشنبه تا سپهر ها؛ افتهمی کار به رستوران شنبه از -

 .بشه

 :گفت و گرفت را بازویم سپهر که بگذرم کنارش از خواستم

 !خواممی توضیح من بودی؟ انداخته راه که بود چی نمایش این بگی شهمی -

 :گفتم و انداختم باال را ابروهایم

 نمایش؟ کدوم -

 :گفت و فرستاد بیرون را بازدمش کالفه سپهر

 فروشم؛می قناری جای کنممی رنگ رو گنجشک خودم من نکن، سیاه رو من اژین -

 کلته؟ اون تو چی

 :گفتم و خندیدم سرخوش نم

 نمیاد؟ بهم کنم؟ ازدواج تونمنمی من سپهر، گیمی چی -

 :گفت تلخی لبخند با و کرد نگاهم حرف از پر و طوالنی سپهر

 جماعت زن داشتن دوست اهل اصال نیستی، ازدواج اهل تو ولی میاد؛ بهت چرا -

 !طناز بعد هم اون نیستی،

 و بودم کرده رد را قرمزم خط امروز باز. بست یخ مهایرگ در خون طناز، اسم شنیدن با

 داشتم من بسوزانم، بیشتر را ساالر دل کهاین خاطر به بودم، گرفته آغوش در را آهو

 کردم؟می کارچی



 بیرون رستوران از داشتم ماشین، سوییچ برداشتن با و گذاشتم سپهر کنار از حرف بدون

 :زد صدایم سپهر باز که رفتممی

 .اژین -

 :گفتم کنم، نگاه بهش و برگردم کهاین بدون ایستاده، جاهمان من و

 خوندن با کنیم، گناه کهاین بدون آهو و من نیست؛ کار در نمایشی سپهر، ببین -

 عقدش دیگه روز ده تا و وایسادم پاش من هم اون هم، با بودیم محرم شنوی؟می صیغه،

 .بود دنخواه و نیست درکار هم نمایشی هیچ کنم؛می

 .زدم بیرون رستوران از استوار هایقدم با و

 موضوع بودن صوری از نباید کسی که کردممی فکر این به من و باریدمی هنوز باران

 !نباید شود، خبردار

 

 چشم هایم،لباس تعویض بعد خستگی با و رسیدم آپارتمانم به و شدم ماشینم سوار

 توانستمنمی و بستمی نقش چشمانم جلوی آهو گریان هایچشم تصویر ولی بستم؛

 که فکر این با بود؟ دخترونه ناز همش و داشت دوست رو ساالر هم اون نکنه بخوابم؛

 ایگرفته برق مثل بکشد، پس پا شده زده بینمون که حرفی از آهو و باشه راست اگه

 انگار. برداشت بوق دومین با که زدم زنگ مادرم به ساعت، به نگاه بعد و شدم بلند

 :گفت دلخور صدای با که بود من تماس منتظر

 هم پیغام برات امروز نمیدی؟ جواب رو تلفنت چرا جانم، اژین شم فدات الهی -

 مادر؟ بزنی زنگ االن باید گذاشتم،



 همین خاطر به کنم، رفع را خوریشدل کردم سعی و فرستادم لعنتی خودم فکریبی به

 :گفتم

 جااین قدراون مهاباد از هم برگشتم بعد شلوغه، سرم یکم زهارو این خدا، به شرمندم -

 .نشد وقت اصال که ریخت بهم کارها

 :گفتم مادرم به رو ساختگی هیجان با بعد و

 خوای؟نمی جدید عروس تو دایه، راستی -

 :گفت باذوق سپس و کرد سکوت ایلحظه مادرم

 !خواستگاریش برات برم خودم تا بگو داری؟ سر زیر رو کسی مادر اژین، -

 این و بود پیش سال چند کاش خواست دلم و بست نقش صورتم روی تلخی لبخند

 یه خواهممی االن ولی گفت؛می طناز از خواستگاری برای ذوق با گونه همین را جمله

 روی که پوزخندی با طورهمان من. ببرم لذت دیدنش از و بشینم و بندازم راه نمایش

 :گفتم بود، لبم

 خانواده یه از هست، هم خوبی دختر آهوئه، اسمش اومده، خوشم یکی از مامان، هآر  -

 میشه اگه. هستند اصالتی با خانواده سنندج، کرد پدرش و ترکه اصالتا مادرش خوب،

 .خواستگاری برای بریم تهران بیان بعد هفته تا کن صحبت بابا با

 آخر. کند بیان کامل را اشلهجم توانستنمی و بود گرفته زبانش حالیخوش از مادرم

 :گفت شوق اشک با سر

 .درمیارم بال حالیخوش از دارم اژین خدا به! داد رو حاجتم زود چه خدا، وای -

 :داد ادامه که کردممی گوش هایشحرف به داشتم و بودم کرده سکوت من



 .خدافظ فعال مادر، اژین بگم همه به رو حرف این برم باید من -

 بهم خودم از را حالم که بود تلخ انقدر بود، لبم روی که لبخندی. شد قطع گوشی و

 شماره به پیامی. رفتممی تهش تا باید و بودم زده رو نمایش اول استارت ولی زد؛می

 خواستم رو خونشون شماره و فرستادم بودم، آورده گیر شرکت سرایدار لطف به که آهو

 مشترک صدای دفعه هر و نداد رو جوابم ولی ،زدم زنگ چندبار. نگرفتم آهو از جوابی که

 .شدممی ترعصبی و شنیدممی را بگیرید تماس بعدا لطفا دهد،نمی جواب نظر مورد

 :کردم تکرار خودم برای زیرلب و طناز هایعکس به و زدم زل بخوابم، کهاین بدون

 !شدم داغون رفتنت با طناز، -

*** 

 آهو

 

 بلند بود کندنی جون هر با ولی نداشتم، رفتن راه توان که کردمی درد بدنم انقدر صبح

 فرستاده برام پیامی و بود زده زنگ بهم بار چند که ناشناسی شماره دیدن با و شدم

 :بود نوشته که خوندم را پیامش کنجکاوی با بود،

 .بفرست رو خونتون شماره -

 که زدم را تماس دکمه همین خاطر به نفهمیدم، چیزی و خواندم را پیامش بار چند

 بگی شهمی» گفت عصبانیت با انقدر شناختم؛ اول مرحله در را اژین صدای

 رفتم، هاقبل آهوی جلد در ولی کردم؛ تهی غالب ترس از که «بودی؟ کجا عالیجناب

 :دادم رو جوابش و آوردنمی کم حرف تو که آهویی



 .ابیدمخومی نباید و بودم باش آماده امروز نبود یادم ببخشید، -

 :گفت سپس و کرد سکوت اژین

 .بزنه زنگ خونتون به مامانم بدم خواممی که بده رو تلفنتون شماره زود -

 از ولی ارزد؛نمی ریسکش به کردممی حس که بودم کرده فکر صبح تا انقدر من ولی

 بذارد را خواستگاری قرار گفتمی مادرم به داشت که شنیدم را پدرم صحبت باز در الی

 با پس خواستم،نمی را بود کرده تعبیر مصلحت به پدرم که اجباری ازدواج این نم و

 .کردم قطع رو تماس هم بعد و دادم را شماره ولی نبودم موافق کهآن

 موبایلم که بشم خارج خواستممی اتاق از و امدم پایین تخت از حالیبی و کرختی با

 حرف موضوع این مورد در مادرم با ودب گفته که اژین پیام هم بعدش و لرزید دستم در

 بگم مادرم به و برم نکردن، ازدواج روی پافشاری همه اون از بعد بود سخت چه و بزنم

 آماده و حاضر را پدرم که شدم خارج اتاق از! ازدواجی چه هم اون کنم، ازدواج خواممی

 :گفت و بوسید رو امپیشونی سرخوش و رفتمی سرکارش داشت که دیدم

 .گیرهمی رو هاتصمیم بهترین و عاقله من خترد -

 دیدنم با و ریزدمی چایی دارد مادرم دیدم که شدم آشپزخانه وارد. شد خارج خونه از و

 :گفت و گذاشت جلویم را املت ظرف و گفت خیریبه صبح

 خودت فکر به هم یکم استخوان، و پوست شدی کنیمی کار همه این مادر، بخور -

 !باش

 گرفت لقمه برایم زنم،نمی صبحانه به ب**ل دید وقتی و کشید عقب را دلیصن بعد و

 خواستم و سرکشیدم را امچایی سر آخر وقتی و بخورم لقمه چند کرد وادارم زور به و

 :گفت و گرفت دستش در را دستم مادرم شوم، بلند



 آهو؟ -

 :داد ادامه که کردم نگاه سمتش

 .زنمب حرف باهات که گفت پدرت دخترم، -

 حداقل و خواستگاری بیان رسمی طور به گفته حمید، آقا بابات دوست راستیتش،

 .افتاد دلت به مهرش شاید بیای و بری میثم آقا این با چندبار بدی اجازه

 دهن هستم عاقلی دختر گفت که پدرم حرف به دلم توی و خورد چین چشمم گوشه

 تربیش شناخت برای مردی با ترشدخ که بود پدرم قوانین چارچوب تو مگه کردم؛ کجی

 جواب باید بیرون، بروی طرف با هم باریک نه؟ بگوید هم سر آخر و کند آمد و رفت

 :گفت و فشرد گرمش دستان در تربیش را سردم دست مادرم! بدی بهش هم مثبت

 شخانواده ترمهم همه از نجیبه، و زیر به سر که، نیست بدی پسر میثم مادر، آهو -

 ... .کیه نصبشون و اصل دونیممی و شناسیممی رو

 :گفتم و پریدم مادرم حرف میون

 .چیه واکنشتون دونمنمی که بگم چیزی یه خواممی هم من مامان، -

 :گفت سپس و دوخت من دهان به چشم سکوت در مادرم

 !عروسکم بگو باشن، هم راز محرم باید دختر و مادر -

 چشمم جلوی ساالر کبودشده قیافه کردم،می باز دهان که دفعه هر و سوختمی گلویم

 :گفتم کندن جون هزاربار با سر آخر گرفت،می من از رو تکلم قدرت و شدمی ظاهر

 برای که بگم شما به تا گفته من به و دارم دوست رو ایدیگه کس اصال من مامان، -

 !میان خواستگاری



 :گفت که ترسیدمی پدرم برخورد خاطربه کنم فکر و پرید رخش از رنگ مادرم

 !آهو؟ گیمی چی هست معلوم هیچ -

 من کنم، ازدواج کنیدمی اصرار که شما االن نبود؟ واضح کجاش من حرف من، مادر -

 کجاش این دارم، حس بهش نسبت و دارم دوسش الاقل که کنممی ازدواج کسی با هم

 بده؟

 ولی بود، سختش زدن حرف رانگا و خشکید هاگرفته برق مثل و زد یخ بارهیک مادرم

 :گفت سر آخر

 اون خاطر به اون از بدتر و بودی دوست پسر یه با که بفهمه بابات اگه فهمیمی آهو، -

 کنه؟می کارچی کنی،می رد هم میثم داری

 :گفتم شدم،می خارج آشپزخونه از داشتم که طورهمان و شدم بلند میز پشت از

 طرف به کهاین بدون و بسته چشم و ندیده که نیست قدیم مثل دیگه االن من، مادر -

 .ارتباطاته عرصه و تکنولوژی دوره االن دوران، اون گذشت. بله بگی باشی، داشته حسی

 :دادم ادامه طورهمان و

 .بذارن رو خواستگاری قرار و بزنن زنگ که دادم رو خونه شماره من -

 :گفت من به رو تشر با و شد خشمگین کمی باراین مادرم

 از کنه؟می هم رو دوتامون پوست بفهمه بابات فهمیمی آهو، کردی جا بی خیلی تو -

 موبایل با تو قول به و خیابون از که پسرهایی این کنیمی فکر شدی، سرخود قدراین کی

 ... .چی چی اینستی این دونمنمی و

 :گفتم و خندیدم رسید، که حرفش جای این به



 !اینستاگرام من، مادر -

 :داد ادامه و رفت بهم ایغره چشم که

 مرد شنمی و شنمی پشتوانه آدم واسه شنمی پیدا زهرماری، و کوفت هر حاال -

 .زندگی

 :گفتم و پریدم کالمش میون

 یه هست؛ هم کُرد کنم فکر و رمضانیه اژین اسمش میگم که پسری این مامان، -

 .کرد تکیه بهش شهمی پس داره، سمر  و اسم و داره تهران جای بهترین تو هم رستوران

 :گفت دوباره مادرم که بروم آشپزخانه از خواستم باز و

 شناسیش؟نمی مگه کُرده؟ کنی فکر -

 از و تصمیمه ترینعقلبی دانستممی هم خودم که بحثی این از محوصله داشت دیگه

 طورهمان و اومدم بیرون باعجله باراین پس خورد؛می بهم زنم،می حرف دارم نادانی روی

 :گفتم رفتم،می اتاقم به که

 .دیگه فهمیممی زننمی زنگ من، مادر -

 حساس زیادی در کردن قفل روی مادرم دونستممی کردم، قفل و بستم رو در بعد و

 غرغر داشت مادرم. باشم داشته آرامش کمی خواستممی که کنم کارچی ولی است،

 اینستی مامانم قول به و مجازی فضای به سر هی من و کردمی نصیحتم هی و کردمی

 دوست طرف از که هاییپیام و شدم فیکم اینستای پیج وارد. زدم سر یه چی چی

 االن و بودم نکرده دل و درد باهاش که بود وقت خیلی کردم، چک رو بوداومده مجازیم

 رو من الاص و پسرم کنهمی فکر که کسی با خواستممی بزنم، حرف باهاش خواستممی

 .بشم آروم کمی تا بزنم حرف شناسه،نمی



 :نوشت و کرد سین را آن بعد دقیقه چند که کردم سند را سالم کلمه براش پس

 پسر؟ تو بودی کجا معرفت،بی مجازی دوست به، -

 :نوشتم براش

 .بگم و کنم شروع کجا از دونمنمی که اومده سرم بال قدراون روز چند این تو -

 :گفت و فرستاد عجبت شکلک برام

 شده؟ چی مگه -

 داستان یه کهاین نه شم رها غم از خواستممی من بنویسم، چی دونستمنمی من و

 :نوشتم براش پس کنم، تعریف و کنم سرهم الکی

 .خیالبی -

 :نوشت هم اون بعد

 .زنیممی حرف بعدا شلوغه؛ سرم برم، باید من -

 داشتم دوست ناخواسته چرا دونمنمی و کردم باز رو اصلیم صفحه. شد آف هم بعد

 پیداش او فالورهای از من و بود کرده فالوش شیرین کنم فکر کنم؛ پیدا را راد ساالر پیج

 رو ساالر هایعکس دارم من چرا کردم، نگاه را هایشعکس و شدم پیجش وارد و کردم

 بعدش و یدنپوش لباس به کردم شروع و کردم خاموش رو گوشیم حرص با کنم؟می نگاه

 :گفت من تعجب بدون و کرد قفل رو خونه در که دیدم رو مادرم

 .شی خارج خونه از نداری حق -

 :گفتم و چرخاندم کاسه در را هایمچشم

 چی؟ یعنی -



 !شنیدی که همین -

 را آن برداشتن قصد و بودیم زده زل دو هر مادرم و من و خوردزنگ بارهیک خونه تلفن

 حرف به کرد شروع هم بعد و برداشت رو تلفن و آمد خودش به مادرم ولی نداشتیم؛

 و بزنم؛ حرف همسرم با من بذارید فقط خودتونه، منزل حتما، بله، گفتمی هی. زدن

 :گفت و داد تکان را سرش تلفن، کردن قطع بعد سر آخر. رفتمی غره چشم من به

 !شهمی دیوونه مجید خدا به -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 بود؟ یک -

 :گفت و انداخت باال دونی،نمی تو یعنی منظور به رو ابروهاش مادرم

 !کردی پیدا کوفتی گوشی این تو که پسری همین خانواده -

 :گفتم و رفتم دنبالش به گذشت، کنارم از و

 گفتن؟می چی -

 .بگم بابات به اول باید گفتم که خواستگاری برای بیان گرفتنمی اجازه -

 :گفتم و مایستاد جلویش

 !خواستگاری برای بیان ذارهنمی بابا دونیمی که تو مامان، -

 :گفت و زد کنار راهش جلو از مرا مادرم

 نبود، بلد فارسی چون پسر مادر... دادی دست از پاک رو عقلت تو آهو، خدا به -

 هم خودشون زد،می حرف داشت پسره داداشزن و بزنه حرف من با نتونست

 .مهاباد هلا و شهرستانین



 .تهرانه پسرشون کار مونم،می جاهمین من داره؟ عیبی چه باشن، خب -

 :گفت و داد تکان را سرش مادرم

 .چیه حرفش دونیمی که خودت ولی زنم؛می حرف بابات با من تو، زبان دست از -

 و بستم رو در و رفتم اتاقم به دستم، تو موبایلم لرزیدن با. رفت آشپزخونه به بعد و

 :گفت که شنیدم رو اژین صدای که زدم رو اتصال دکمه پسس

 .خونتون زد زنگ مامانم -

 :دادم جواب خودش مثل ولی بزرگوار، سالم علیک بگم خواستم

 .بگم من ها، میشه فسخ معامله دیگه نکردن قبول خانوادم اگه ولی زدن، زنگ آره -

 :گفت و خندید حرص با اژین

 شرکت به بدهیت از بابات پیش برم خوایمی پس، باشه! زدی جا هم زود چه بابا، نه -

 بگم؟ ساالر یارو اون

 :گفتم و کردم بسته و باز را هایمچشم

 برم خواممی نگرفت؛ دیگه رو پولش پی ساالر اصال شاید کنی،نمی رو کار این تو -

 .بزنم حرف باهاش

 :گفت و زد داد بارهیک اژین

 باراین من بزنی، دورم بخوای وایسی، پاش باید و زدی حرفی یه تو جون، دختر ببین -

 تا باید پس! زمین بخوری زنی،می دور که جورهمین و بره گیج سرت کنممی کاری یه

 فهمیدی؟ نمیری، هم پسره اون سراغ باشی، آخرش

 :گفتم و کردم قطع اژین روی باحرص را تماس



 !پررو ها،غلط چه -

 کشید دادی چنان اژین زدم که رو سبز دکمه زید؛لر  نکشیده ثانیه به دستم تو گوشی

 .شد پاره گوشم پرده کنم فکر که

 بعدا نگی... خانوم آهو ها، کنیمی قطع من روی رو، گوشی که باشه آخرت و اول بار -

 !نگفتی

! نفتی چراغ رو من گیرهمی برق رو همه. کرد قطع رو تماسش که بود خودش بعد و

 شه، می رد کنارم از کی هر که خورهمی عاقل ساله نوزده الغب آدم یه به من کجای واقعا

 از تردیوونه آدم یه دست بیفتم قراره که مدیوونه یه من! عاقلی تو دونممی من گهمی

 با خوادمی و مصممه قدراین تصمیمش رو که برسه بهش چی قراره واقعا یعنی خودم؛

 !صوری ازدواج یه هم اون کنه؟ ازدواج من

 از و خونه یه ندارم، که چیزی شه،می نصیبم ابدی آزادی یه اژین با ازدواج با من ولی

 زیرسربه دیالق میثم دست از نشانی؛ و خط هیچ بدون سفید شناسنامه یه ترمهم اون

 جواب کسی به نیست قرار که ایزندگی خودم، زندگی پی رممی و شممی خالص هم

 .بدم

 تا شوممی منتظر و آورممی در را بیرونم هایلباس ؛یابممی آرامش کمی افکار این با

 کنم؟ کارچی من که، مونده شب تا خیلی ولی خونه؛ بیاد بابام و کند غروب خورشید

*** 

 اژین

 



 قدراون و بود روم جلو االن داشتمدوست که عصبانیم انقدر دختر این دست از

 روز یه که است چهب یه هم نمایشم زن اصلی نقش داد؛می سگ صدای زدمشمی

 .وراون دیگه روز یه وراین

 راد ساالر شرکت سمت اسپرتم، هایکفش پوشیدن بعد و دارمبرمی مبل روی از را کتم

 و زنممی خندینیش دستگاهش دم به کنم؛می پارک شرکتش جلو رو ماشین و روممی

 .گذرممی نگهبانی جلوی از و کنممی نثارش فحشی دلم توی

 و خالیه منشی جای ولی شدند، تربیش کارمندها انگار اومدم، جااین که لیقب دفعه از

 ازش و بینممی را شرکت آبدارچی. پرکنه رو قبلیش منشی جای نداره قصد ساالر انگار

 فعال گویدمی که کنممی معرفی دوستانش از یکی را خودم و گیرممی را ساالر سراغ

 .نمیاد شرکت روز چند

 و کنممی پیرمرد به رو لبخند با ولی شم،می خشمگین بارهیک ساالر دست از آنکه با

 تصمیمم آخرش ولی کنم، کارچی دونمنمی و شینممی ماشین توی. گذرممی کنارش از

 .میرم خونشون سمت و گیرممی را

 که زنممی رو در زنگ و اندازممی حیاطشون در به نگاهی خونشون، جلوی به رسیدن با

 :پرسهمی و شهمی نزدیک در به مردی

 داری؟ کار کی با -

 .راد ساالر با -

 :گویدمی سپس و ایستدمی جاهمان مرد

 آقای؟ شما -

 :گویممی داد با



 .اومده اژین بگو بهش -

 .رودمی ساختمان سمت به و شودمی دور در از پیرمرد

 :گهمی و کنهمی باز برام رو در بعد، دقیقه چند

 .داخل بفرمایید -

 وارد! انگاری کننمی پارو پول زیادی یکم کنم،می نگاه را اطراف و شوممی حیاط داخل

 زن به آید؛می پایین هاپله از دارد که بینممی را ساالر که شممی اصلی ساختمون

 :گویدمی هم ایستاده جاآن که خدمتکاری

 .برس کارت به برو تو اکرم -

 :گویدمی من به رو پوزخند با سپس و

 سراغت بیام شدممی حاضر داشتم اومدی؛ هم موقع به چه جاست،این کی ببین به، -

 !رمضانی اژین

 :گممی بعد و طوالنی و بلند خندم،می

 بزنی بهم مشت یه گذاشتم هم روز اون زنی،می حرف دهنت از ترگنده یکم ساالر، -

 .باشی نداشته کردن گریه بهونه تا

 بینمون مسافت که طورهمان و شد خون از پر شهایچشم و شد مشت ساالر دست

 :گفت کرد،می پر را

 .شرفبی کنممی خفت کشمت،می هامدست همین با خودم اژین، -

 زدم،می مشت داشتم که دفعه هر من، تا دو و زدمی اون مشت یه کرد، حمله سمتم و

 :غریدمی شده دورگه صدای با



 .آشغال ذارم،می دلت تو رو آهو داغ -

 :گفتم و دادم هلش عقب به من و

 هم پولت ببرم؛ رو آهو کاری داد قرار اون و هاسفته اومدم کن، رو کار همین تونستی -

 .آمادست

 :گفت پوزخند با ساالر

 !بیرون برو گمشو پس میاد؛ فردا گفت و زد زنگ جا،این میاد خودش آهو -

 من ولی بریزد، بهم خواهدمی را هایمبرنامه تمام سرکش دخترک این کردم حس

 :گفتم ساالر به رو. ذارمنمی

 .بشه نزدیکت برسه چه بیاره، رو تو اسم حتی نداره حق من زن -

 :گفت تشر با و گرفت دستش در را کتم یقه هادیوانه مثل ساالر

 !حالله خونت که زنم نگو قدراین اژین، بگیر گل رو دهنت -

 :گفتم بود، ساالر دادن حرص یبرا که لبخندی با و دادم هلش عقب به باز

 کنن؟می پیدا هم با نسبتی چه بگذرونن، هم با رو شب یه آدم، دوتا -

 نرفت رو از ولی پیچیدم، و گرفتم هوا در را دستش که کند حمله سمتم خواست ساالر

 :گفتم بودم، زده گره بهم که ابروهایی با و

 هاسفته اون بهتره. کنممی تیکت تیکه خودم چون بری، تونینمی دیگه آهو سمت -

 .گیرمنمی عهده به رو دستت شکستگی مسئولیت که بدی خوش زبون با هم رو



 باال هاپله از کردم وادارش شد؛ قرمز لبو مثل صورتش که دادم فشار تربیش را دستش

 تحکم با سپس و افتاد تختش روی که دادم هلش. شود اتاقش وارد سپس و برود

 :گفتم

 !باش زود -

 :گفت و نشست تخت روی جا همان االرس

 !نزن زور الکی پس میدم، آهو خود به فقط رو هاسفته من -

 :گفتم و گرفتم ساالر سمت و کشیدم بیرون را اسلحه و بردم سرم پشت به را دستم

 !باش زود ندارم؛ شوخی ساالر، -

 اغچر  که کردم شلیک ساالر خواب چراغ سمت و بودم کرده نصب کنخفه سرش روی

 :گفتم عصبانیت با و شکست درهم

 .باش زود ساالر، -

 :گفت و داد دستم به رو قرارداد برگه و هاسفته و شد بلند اجبار به ساالر

 داره؟ کار و سر خالفکار یه با دونهمی آهو -

 :گفتم و کرد خوش جا لبم روی خندینیش

 .نیومده تو به فضولیش -

 سرخوشانه و کردم نگاه بود دستم توی که هاییبرگه به لبخند با. زدم بیرون جاآن از از و

 جای سر رو اسلحه و شدم خارج شهر از ماشینم، به شدن سوار بعد و خندیدم

 :گفتم خنده با و گذاشتم همیشگیش

 .اومدی هم خوب اومدی، کارم به بار یه سال، همه این بعد -



 .شدم دور جاآن از و شدم ماشینم سوار بعد و

*** 

 آهو

 

 ببینمش، که گذاشتم قرار باهاش و زدم زنگ ساالر به و کردم رو خودم کار سر خرآ

 دربیارم؛ رو اژین هایچشم داشتم دوست افتاد،می یادم اشگریه صحنه وقتی یعنی

 خرد هامحرف با رو ساالر که وقتی آورد،درمی رو من چشم موقعاون بود هم یکی کاش

 .کردممی

 که اشگرفته صدای که زدم رو تماس دکمه شد، نمایان الرسا اسم و خورد زنگ تلفنم

 .خورد گوشم به بود، دیروزی باران زیر آثار از

 :گفت سرهم پشت ریز یه و نداد مجالم که کنم سالم خواستم

 قبول رو پسری هیچ که آهویی یعنی رمضانیه؟ اژین واقعا کردی، انتخابش که کسی -

 با دونیمی کیه؟ اون دونیمی اصال کنه؟ زندگی رمضانی اژین با خوادمی االن نداشت

 دونی؟می چی ازش تو ور؟اون وراین برهمی اسلحه خودش

 :داد ادامه و کرد سرفه چند بعد و

 تهدید زور به عوضی اون کهاین با گم،می چی ببین و کن باز رو هاتگوش خوب -

 کنارش روز یه ذارمینم آهو، باشه یادت ولی گرفت، من از رو هاسفته اون اسلحه

 .ذارمنمی بخندی،



 چی؟ یعنی کردم، تکرار خودم برای را اسلحه کلمه ب**ل زیر. شد قطع تماس بعد و

 دکمه. زدمی زنگ که بود اژین و خورد زنگ باز باراین گوشی چی؟ برای داره؟ تفنگ

 :گفت عصبانیت با که بود تند زیادی آتیشش انگار زدم که رو تماس

 نشو، نزدیکش نزن، زنگ یارو اون به گممی خوندم؟ یأس آیه خر گوش وت من مگه -

 آهو؟ نفهمی به زدی رو خودت یا گممی چی فهمیمی

 چیه؟ اسلحه اون قضیه -

 :پرسیدم دوباره که کرد سکوت اژین

 هستی؟ کی تو -

 .زد زنگ بهت ساالر پس -

 :گفتم و کردم تر زبانم با را لبم

 هستی؟ کی اقعاو تو رمضانی، اژین آقای -

 :گفت کردمی تفریح من زدن حرف جور این از که انگار و خندید بلند

 .شرور یه قاچاقچی، گانگستر، یه -

 :گفت و خندید بلند بعد و

 .نترس میاره، کنی سرچ گوگلم تو رو اسمم که سرآشپزم یه من خوب، دختر -

 :داد ادامه بعد و

 .خواستگاری میایم دیگه روز دو ما -

 چی؟ -



 .شنیدی که همین -

 .نبود خبری ولی شود،می اتاق وارد االن مادرم کردم حس که چی گفتم محکم انقدر

 راضی بابام دونیمی اصال تو، دست دهمی نشناخته رو من بابام کنیمی فکر تو -

 !نیست

 !کن راضیش -

 کارچی من حاال ها، افتادم ایدیوانه آدم عجب گیر خدایا. کرد قطع رو تماس بعد و

 !چاه تو افتادم اومدم در چاله از کنم؟

 امگریه داشت! شممی دیوونه دارم شد، هاسفته صاحب رمضانی اژین شد، تموم ساالر

 توی رو گوشیم رفتم؟ اژین سراغ من اصال چرا بودم، شاکی خودم دست از و گرفتمی

 کردم پلی آهنگی و گرفتم دستم

 دونممی من ولی زدم،می حرف منطقی و نشستمیم بابام با باید. بشه آزاد ذهنم یکم تا

. کنم فکر دیگه یکی به که بده رو اجازه این من به و کنار بذاره رو میثم عمرا بابام که

 خالصی برای فقط کنم؛ فکرم بهش برسه چه بینم،نمی رو اژین هم خوابم تو بیچاره من

 انجامش دارد دوست و گذاردمی برایم لبخند با پدرم که هاییمحدودیت این و جااین از

 چون من، یبله مونده فقط که خان میثم همین هم یکیش. کردمی دیوونم بدم،

 با که دیدم رو مادرم آوردم، باال رو سرم وقتی. ودوختن بریدن وقته خیلی خودشون

 :گفت من روبه و بود ایستاده سرم باال مالقه

 .کنممی صدات دارم ساعته یه تو، کجایی آهو -

 :گفتم و بلندشدم و کردمخاموش رو هنگآ

 داری؟ کارم چی نشنیدم، مامان -



 .کنهمی درد پام من همسایه، تا چند این به بده رو هاآش کاسه این بیا پاشو -

 :گفتم و کردم بازوبسته را هایمچشم

 باشه؟ ایدیگه امر چشم، -

 :گفت دهشمر  و شد گرد هایمچشم که گرفت سمتم تهدید حالت با را مالقه

 .کنمنمی حاللت خودت جون به بشی، جیم اگه آهو، ولی -

 بشم؟ جیم کجا شما؟ گینمی چی مامان، وا، -

 :گفت و داد تکون رو سرش مامانم

 دختر سر فردا که بخنده اون و این زشت کارهای به نباید داره دختر که کسی گنمی -

 خونشون از الدنگش پسر ستدو اون با خانم خورشید دختر این وقتی میاد، هم خودش

 ببین شده،نمی سرش آبرو و حرمت و نداشته تربیت بچشون گفتم خیلی من کرد، فرار

 .بزنه رو من چوبش با خوادمی چجوری خدا

 گفت؟می چی داشت بودم، درآورده سرم روی مامانم هایحرف بعد شاخ دوتا کنم فکر

 خوبه؟ حالت مامان -

 :گفت و زد دستم پشت دونه یه مالقه با

 .کنمنمی حاللت دربیاری، رو خورشید دختر ادای بخوای خدا به یامان، و مامان -

 هایمچشم از اشک که خندیدم انقدر سپس و کردم نگاهش سکوت در دقیقه چند

 چیزی نویسی فیلم باید سازه، فیلم ماشاهللا ذهنش چقدر مامانم شد؛می جاری داشت

 :گفت عصبانیت با نمیاد، بند یمهاخنده دید وقتی مادرم. شدمی

 سوزه؟می من حال به دلت تو اصال بخند، آره -



 کنم، کارچی دونستمنمی خنده و تعجب از کرد؛ گریه و نشست تخت روی بعد و

 :گفتم و نشستم کنارش

 نه فرارم اهل نه من خدا به کنی؟می چیه فکرها این اصال آخه؟ شده چی گلم، مامان -

 هستی؟ چی نگران پس بره؛می گیرهمی رو دستم خواستگاریم بیاد رهقرا که مردی اون

 :گفت و کرد پاک رو هاشاشک روسریش گوشه با مادرم

 یکم باباتون که چقدر هر گذاشتم؟ کم چی واستون من باش؛ فرار اهل بفرما، نه -

 مزدم؟ اینه. گذاشتم آزادتون جاش به من میده، گیر و زبونهتلخ

 نه کنممی فرار نه من... خودت جون به خدابه آخه؟ گفتم چی من مگه مامان وا، -

 .ببینید حاال کنه، فراموش رو میثم کنم فکر ببینه رو اژین فقط بار یه بابا چیزی،

 :گفت م نم ن با و شد خشک هایشاشک بارهیک مامانم

 نیست؟ چی چی اینستی تو عکسش گیمی که پسر این آهو، گممی -

 :گفت و کرد نثارم گردنیپس مامانم که ندهخ زیر زدم چنان

 .گفتم چی مگه زهرمار، -

 !تی... نیس... ای -

 :گفت و رفت در سمت حرص با و شد بلند تختم رو از مادرم. خندیدممی بلند و

 .ببینم بیا پاشو داریم، دختر هم ما دارن دختر ملت -

 دادی با سر آخر ولی ؟شدمی قطع خندم اصال مگه بخورم، جم تونستممی من مگه ولی

 .رفتم بیرون اتاق از خندیدم،می که طورهمان و شدم بلند زد، مامانم که



 داد اخطار بهم هاشچشم با دید، خنده خاطر به رو امشده جمع صورت وقتی مادرم

 سینی سمت به. کنم مهار رو مخنده تا کردم جمع تربیش رو لبم من و بشم الل که

 :گفت مامانم که رفتم

 کنی؟ پخش ببری رو هاآش خوایمی وضع و سر این با -

 پوشیدم بلوزم روی از رو شنلم و رفتم اتاقم سمت به عجله با و افتادم لباسم یاد یهو

 و کردم سرم هم سیاه شال یک و آمدمی خوشم من ولی نبود، بلند زیاد اینکه با که

 خارج خونه از سرعت با و منداد هم رو مادرم به زدن دید مجال و برداشتم رو سینی

 ریخته مصرف باریک ظرف در مادرم که رو هاییآش و زدممی رو واحدها در زنگ. شدم

 که برگشتم خودمون واحد به شد، خالی سینی وقتی. دادممی دستشون به رو بود

 :گفت و گرفت گاز را لبش شنلم، دیدن با مامانم

 پوشیدی؟ چیه این کنم؛می سکته تو دست از آخرش من آهو، -

 .خوبی اون به لباس مامان عه، -

 برای وقتی رفتم؛ بیرون باز عجله با و گذاشتم سینی توی هم رو دیگه هایظرف بعد و

 شده، تموم گفتم مادرم به رو و برگشتم دوم

 :گفت و گذاشت سینی در هم را دیگر ظرف چند

 .ساختمون بیرون هایهمسایه واسه ببر هارماین -

 :گفت و انداخت نگاهی دوباره سملبا به بعد

 !کن عوضش ولی رو این -

 :گفت و زد فریاد مامانم که رفتم در سمت لبخند با و برداشتم میز روی از رو سینی



 !آهو -

 .گردمبرمی زودی مامان، -

 شد،می تعمیر باید که بود وقت چند آسانسور. شدم روانه پایین سمت به هاپله از و

 البته که رفتم پایین هاپله از همین خاطربه بود؛ نشده اقدامی شتعمیر  برای هنوز ولی

 هم ساختمون مجاور هایخونه به. نبود مشکل برام و بودیم دوم طبقه ما خداروشکر

 بردم؛ کنیم،می پخش جوریاین و پزهمی اکثرا بار یک ماه دو یا ماه، هر که مامانم آش از

 در پسری یکهو که زدم هم را در آخرین نم و بود مانده سینی در آش کاسه یک فقط

 :گفت زشتی لبخند یه با و گذراند نگاه از را پایم سرتا از دیدنم با و کرد باز رو

 جانم؟ -

 :گفتم و گرفتم سمتش را آش کاسه

 .بفرمائید نذریه، آش -

 :گفت خنده با و گرفت دستم از رو آش پسر

 .باشیم خدمت در اینسکافه چایی، یه بفرما -

 من که صدایی یهو که باش عمت خدمت در برو بگویم و کنم باز دهان استمخو

 :گفت شد، تعجبم باعث جااین در حضورش و شناختممی

 .باشیم خدمتت در ما بیای، تو چطوره -

 :گفتم و ایستادم رویش جلوی که بگیره رو پسر یقه خواست

 !کن ولش داریم؛ آبرو ما خدا، رو تو -

 :گفت بود، آمده بند زبانش و بود ترسیده اژین اخم از انگار که پسر و



 .نداشتم منظوری... من... مَ  کنی،می قاطی... قا چرا... داداش -

 .بست محکم رو در و

 و بردم شالم سمت رو دستم ناخودآگاه که کرد نگاهم طوری شماتت و اخم با اژین

 با رو خودم هک بگیره رو دستم حرص با خواست. کردم مخفی شالم درون رو موهام

 :گفتم و کشیدم عقب عجله

 کنید؟می کارچی جااین شما، -

 :گفت و کرد نگاهم تاسف با اژین

 .خدا به بودی ترسنگین پوشیدینمی چیزی گم،می -

 :گفتم بلندتری صدای تن با و کردم اخم

 آخه؟ چه شما به -

 نگاه اطراف به رست با شد؛ رفتنم مانع و گرفت شنلم از که بگذرم کنارش از خواستم

 :گفتم و کردم

 !خدا رو تو کن، ولم -

 :گفت و کرد ول را دستش اژین

 میاد؟ کی پدرت -

 :گفتم شده گرد هایچشم با

 بپرسید؟ بزنید زنگ تونستینمی واقعا رو این -

 :گفت و کرد نثارم نوچی اژین



 !خیر -

 و زد صدام که رفتممی ساختمون سمت داشتم و گذشتم کنارش از بهش توجه بدون

 :گفت

 قضیه و هاسفته این تونمنمی من کنیمی فکر چیه! کردیمی فسفس که دیروز تا -

 نگیر رو راهت و نکن اخم من واسه بندازمت؟ چاله تو و بگم بابات به رو میلیون چهارده

 !شهمی بد واست زیادی خانوم آهو که نرو و

 :گفتم و چرخیدم سمتش عصبانیت با

 بهت رو پولت خدا به ولی بدهکارم؛ بهت من قبول آره، هستی؟ چی دنبال تو -

 !گردونمبرمی

 :گفت و زد پوزخندی تمسخر با اژین

 میدم؟ گیمی حاال کردی،نمی کمک درخواست من از و ساالر به دادیمی داشتی اگه -

 داشتبرمی گام داشت زیر به سر که افتاد پدرم به چشمم. شد تررنگ پر پوزخندش و

 شدیم ساختمون وارد و کشیدم محکم رو اژین دست. باختم رنگ دیدنش با نم و

 :گفتم لرز و ترس با من و کرد نگاهم تعجب با اژین دیدم که

 .رو ما باشه ندیده بابام وای، -

 توی رو خودم سرعت با و رفتم باال هاپله از عجله با و کوبیدم سرم روی سینی با بعد و

 .انداختم خونه

*** 

 اژین



 

 آهو پدر با برگردم در سمت به خواستم من وقتی و رفتمی باال هاپله از عجله با آهو

 از مرد. بودن شبیه هم به دختر و پدر عجیب و بودمش دیده قبل از که شدم روروبه

 :زدم صداش یهو که بگذره خواست کنارم

 !رویان آقای -

 :دادم مهادا که کردنگاه رو من تعجب با و ایستاد بارهیک مرد

 درسته؟ رویانین؛ مجید آقای شما -

 :گفت و کشید بلندش نسبتا ریش به دستی مرد

 شما؟ ببخشید هستم؛ خودم بله، -

 :گفتم و کردم دراز سمتش رو دستم

 .رمضانیم اژین من -

 :گفت و گرفت دستش در رو دستم

 امرتون؟ بختم،خوش -

 .بزنم رفح باهاتون موضوعی بابت تا شدم مزاحمتون ببخشید، -

 .شنوممی بله، -

 :گفتمی تونست،می اگر و رسیدمی نظر به خسته که کردم نگاه صورتش به

 گه؟می چی دیگه این -

 .بزنم حرف تا بود دوخته من به را نگاهش ولی



 بگیرم اجازه ازتون خواستم و اومده خوشم خانوم آهو شما دختر از من راستیتش، -

 !خواستگاری برای

 :گفت بود شده صورتش چاشنی که اخمی با و انداخت من به ینگاه آهو پدر

 نداری؟ تربزرگ شما احیانا، -

 :گفتم و شدم زیرسربه

 !رسنمی خدمت چرا، -

 :گفت من به رو آهو پدر

 .رمضانی آقای زنم،می حرف ترتبزرگ با فقط من پس -

 :گفتم و زدم بخشیآرامش لبخند

 .چشم روی به هم اون چشم، -

 :کردم تکرار خودم برای خندنیش با و اومدم بیرون ساختمون از احافظیخد با و

 رو خودش کار بودم، فرستاده پسره اون از براش که عکسی تا چند اون انگار واقعا -

 .کرد

 دخترهایش دوست پیج از و بود گرفته دخترهایش دوست با پسر اون که هاییعکس

 دگرگون حالش عکس، چندتا این با رویان مجید و بود آمده کارم به بودم، کرده پیدا

 .رفتم آپارتمانم سمت سرخوشی با شدم؛ ماشینم سوار و زدم خندینیش. بود شده

*** 

 آهو



 

 و پریشان انقدر شد، خونه وارد وقتی ولی باشه؛ دیده رو من پدرم که نبود دلم توی دل

 :گفت مادرم به رو و نکرد نگاه هم من به اصال که بود ناآرام

 !ترکهمی داره سرم بده، قرصی هی -

 :پرسید نگرانی با مادرم و

 !نداری رو به رنگ شده؟ چی مجید، -

 .دارم سردرد خانوم، هیچی -

 و نشستم کنارش همین خاطربه شد؛ راحت خیالم بود، ندیده رو من پدرم کهاین بابت

 :گفتم

 .بود خوب حالت که صبح بابا، -

 :گفت مادرم به رو سپس و کرد نگاهم عمیق پدرم

 زده؟ زنگ رمضانی اسم به کسی -

 :گفت مادرم و پرید رویم از رنگ من

 مگه؟ چطور -

 !خواستگاری برای بیان بگو زدن، زنگ اگه -

 .رو پدرم سردرگمی با من و کرد نگاه رو من ناباوری با مادرم

 چی؟ حمید آقا برادرزاده پس جان، مجید -

 :گفت و کشید فریاد بارهیک پدرم



 .نزنید هم حرفش پس بشنوم، رو و چشم بی پسر اون از هیچی خواممین -

. بست هم رو در عصبانیت با و رفت اتاقش به قرص، خوردن بعد و شد بلند سپس و

 دلیل من که بود این منتظر انگار و کنه درک رو پدرم رفتار توانستنمی اصال مادرم

 .بودم مانده سردرگم و دادنمی دق جایی به عقلم هم من ولی بدونم؛ رو پدرم عصبانیت

 شد؟ چی یهو

 پرسی، احوال بعد سپس و گرفت ایشماره تردید کمی با و رفت تلفن سمت مادرم

 فکر چی بودم شده خشک جا یک مترسک همچون من و داد را خواستگاری اجازه

 با و رفتم اتاقم سمت عجله با من و آمدمی اتاقم از موبایلم صدای! شد؟ چی کردم،می

 که شنیدم رو بشاشش صدای کردم، وصل که رو تماس. اژینه فهمیدم شماره، دیدن

 :گفت

 کرد؟ موافقت گرامی پدر گریزپا، آهوی خب، -

 کردی؟ کارچی -

 هم تو شنیدم؛نمی نه ذاشتممی دختری هر رو دست من بدم؟ انجام کاری باید مگه -

 .بودی دختر اون که

 :داد ادامه بعد و

 !خانوم آهو تبینممی شنبه -

. مردممی کنجکاوی از داشتم شده، چی کهاین از سردرگم من و. کرد قطع رو تماس بعد و

 کرده کاری یه اژین نکنه شد؟ سرد رفیقش برادرزاده به نسبت روزه یه که شد چی پدرم

 هاساعت و روزها. بودم عصبی و دونستمنمی رو کدومشونهیچ جواب ولی باشه؟

 داشتم دلی دو و دلواپسی از گذشت،می که ایهرثانیه من و شد شب شنبه و گذشتند



 نشون هم رو آدم تصویر هاکاشی که بود ساییده انقدر رو خانه مادرم. افتادممی پس

 .دادنمی

 هر و بودم پوشیده ایفیروزه شال و سفید شلوار با ایفیروزه سنتی طرح مانتو یک من

 کف گرفت؛می اوج بیشتر قلبم ضربان شدیم،می ترنزدیک هشت ساعت به چقدر

 روز در بود نتونسته که هم صبا. بود نابسامان اوضاعم کال و بودن کرده عرق هایمدست

 صبا زندگی اوضاع اصال بود؛ کرده عصبیم تربیش هم موضوع این و باشه خواستگاریم

 ملتح رو همه صبا ولی بود؛ گرفته طالق صدبار بود، او جای هرکسی که بود طوری

 بار،یک ماه چند هر چون داشتم، شوق همیشه دیدنش واسه. زدنمی دم و کردمی

 .رنجوندمی هم رو مادرم موضوع این و دیدمشمی

 رو چادرش مادرم! کنم کارچی دونستمنمی و شد تربیش استرسم در، زنگ خوردن با

 :گفت من به رو و کرد سرش

 .آشپزخونه تو برو وایسادی؟ جااین چرا -

 سفیدی مو مرد ابتدا در، کردن باز با. رفتم آشپزخونه به و دادم تکون رو پاهام زور به نم

 پوشیده مانتو هم رویش و داشت تن به کردی پیراهن که زنی هم سرش پشت و شد وارد

 هم سرش پشت و نداشت خاصی جذابیت اشچهره که بلندی قد مرد سپس و بود

 آدم رنگیش هایچشم و بود سوخته کمی یدخورش نور اثر در صورتش پوست که مردی

 .اژین هم سر آخر و کوچک پسرکی و پوشیده مانتو زنی هم بعد و ترسوندمی رو

 تو زیادی اشمدادی نوک شلوار کت با و بود خورده پیوند هم به ابروهایش که مردی

 پرتاس تیپ ساالر اکثرا چون باشه، ترجذاب اژین از ساالر کنممی فکر ولی. بود چشم

 چرا من ولی پوشیدن؛ لباس در است متعادل هم اژین و بود پوشخوش کال و پوشدمی

 کنم؟می مقایسه هم با را هاآن دارم االن



 بود، کردی زبان به هم ترشبیش کال و زدنمی حرف هردری از و بود گذشته ساعت نیم

 زبان کدامهیچ اصب نه و مادرم نه ولی یادگرفتم، و خوبه کردیم زبان من خداروشکر

 .نیستن بلد رو کردی

 پذیرایی به و ریختم رو چایی و چیدم سینی در را هااستکان زد، صدایم وقتی مادرم

 همه به را چایی و کردم سالم پاچگی دست با من و چرخید سمتم به سرها همه رفتم؛

 که برداشت مکث کمی با رو چاییش اژین. رسیدم اژین به سر آخر و کردم تعارف

 پذیرایی در هم من بده اجازه اگر که کردم نگاه پدرم سمت. بکنم اشخفه داشتموستد

 و گرفتم جا مبل روی مادرم کنار. شدداده اجازه این سرش دادن تکان با که بشینم،

 مادر. آمد باال سرم اسمم، شنیدن با که شمردممی رو قالی هایگل داشتم زیرسربه

 :گفت من به رو کردی به اژین

 .ماشاهللا میاد، بهش اسمش ماشاهللا اکبر،هللا هزار -

 :گفتم و خندیدم دلم توی که کرد ترجمه برایم لبخند با بود، اژین مادر کنار که زنی

 .فهمیدم خودم -

 :گفتم شرم با سپس و کردم سکوت جاش به ولی

 !دارین لطف شما ممنون، خیلی -

 :گفت پدرم به رو ،بود خوفناک کمی هایشچشم که همان اژین برادر

 .بکنن وا رو سنگاشون هم شما دخترخانم با اژین بدید اجازه اگه مجید، آقا -

 :گفت من به رو حرفش تایید در پدرم و

 .کن راهنمایی رو اژین آقا دخترم، آهو -



 .شد اتاق داخل سرم پشت هم اژین که رفتم اتاقم سمت به اژین از جلوتر و شدم بلند

 به شد خیره و نشست کامپیوترم میز صندلی روی و کرد رصد شهایچشم با را اتاق

 من

 :کرد شروع اژین خود! کنم شروع کجا از و بگم چی دانستمنمی من و

 احیانا؟ تو نداری شروطی شرطی، -

 و گرفتم سمتش رو بودم نوشته که کاغذی و شدم بلند که بودم جمله همین منتظر

 :گفتم

 .بشه رعایت چیزها سری یه باید مونم،می شما خونه که زمانی تا من -

 :گفت جدیت با اژین و

 خب؟ -

 :دادم ادامه من و

 .کنید امضا و بخونید رو کاغذ اون دیگه، همین خب، -

 چشمش گوشه گذشت،می که دقیقه هر با و کردنگاه بود، دستش در که کاغذی به اژین

 .خوردمی چین بیشتر

 آهو؟ چین هااین -

 اژین که کردم نگاهش فقط من و گرفت من از رو قدرتم هرگونه که کرد بیان طوری را آهو

 :زد صدایم دوباره

 !کنمنمی امضا چیزی همچین من -



 مهار رو اشخنده داشت که انگار کرد نگاه را دیگر سمت و کشید دندان زیر را لبش

 :گفتم و گرفتم دستش از عصبانیت با رو کاغذ کرد؛می

 .بشه راحت خیالم من تا کنی امضاش باید -

 :گفت دیدم،می هایشچشم در بار اولین برای که شیطنتی و کرد نگاه سمتم اژین

 باشه؟ خودش کار تو سرش کی هر ممنوع، فیزیکی تماس چی؟ یعنی آخه -

 :گفت و گرفت اوج شیطنتش بعد و

 .که شهنمی وقتاون کنم، بغل رو زنم خواستم من شاید -

 :گفتم و پریدم جایم از فنر مثل یهو

 گذره؟می پل از خرتون داره که داشته برتون هوا نکنه چی؟ -

 :گفت پوزخند با و شد هم در اژین صورت

 .نباشه کنیمی که کارهایی تو سرم وقتهیچ تونهنمی ولی ندارم، کاری تو با من نترس -

 ... .چون

 :داد ادامه و آمد سمتم به قدم چند

 !بره کج منه خونه تو وقتی تا که کنهمی قطع رو پایی غیرت همین و دارم غیرت من -

 :داد ادامه. اومد بند زبانم که گفت را جمله این ترسناک قیافه با انقدر

 .نیست ایدیگه چیزه پس کردیم، رو توافقمون قبال ما -

 .رفتبیرون اتاق از سپس و

 :گفت پدرم به رو و شد بلند اژین پدر رفتم، بیرون اتاق از اژین سر پشت هم من وقتی



 بعد امیدوارم و گفتیم شما به رو هاگفتنی کنیم، زحمت رفع ما رویان، آقای خب -

 .باشه دخترتون الیق پسرم تحقیقات،

 عزم اژین خانواده و داد دست او با و گرفت دستش در را اژین پدر دست هم پدرم بعد

 :گفت بچه پسر رو اژین داداش میان، این در یهو که کردن رفتن

 !بابا بیا الر،سا -

 متوجه کسی دید وقتی اژین. سرم روی ریخت یهو آوار انگار ساالر، اسم شنیدن با من و

 :گفت پوزخند با گوشم کنار نیست، ما

 !اسمیه تشابه یه فقط خوبه ریخت؛ همتبه چه یارو اون اسم -

 د،کر می تربیش رو من ترس و بود چیزی چه دانمنمی درونش که هاییچشم با بعد و

 و بودندنشسته دلش به اژین خانواده انگار که پدرم ها،آن رفتن بعد. گذشت کنارم از

 هایشانحرف از کلمه یه که بود گرفته رو این عزای مادرم ولی زد،می حرف هاآن از کال

 :گفتمی شوخی به پدرم و فهمدنمی

 !میاد کارت به یادبگیر گفتم همه این -

 :گفت من به رو و رفت ایهغر  چشم مادرم. خندیدمی و

 .بودند تهرانی کاش حداقل کشیدی،می زحمت داشتی که تو -

 تو مامان که کردممی اشاره هی صورتم زدن چنگ و باال سمت به ابروهایم انداختن با

 باهاش من که بفهمه بابام خواستمی و بود بسته رو از رو شمشیر مادرم ولی خدا، رو

 خداروشکر پدرم ولی! سوخته دهن و نخورده آش گنیم که جاستاین بودم؛ دوست

 از کیلو چند کنم فکر من و گفت چی مادرم نشنید که بود ایدیگه جای فکرش انگار

 :گفت مادرم به رو پدرم! کردم کم وزن ترس



 نزد؟ زنگ صبا راستی،. بخوابم رممی من خانوم، -

 .نباش اون نگران تو خوبه؛ حالش زد، زنگ مجید، چرا -

 داشتم، صورتم روی لبخند با که حرصی با من. رفت اتاقش سمت به حرف، بدون پدرم و

 :گفتم مادرم به رو

 واقعا؟ بفهمه بابا خوایمی نکنه، درد دستت... من مادر مرسی -

 .گذشت کنارم از بگه، چیزی کهاین بدون مادرم و

*** 

 یکی از حتی کرده، وجوپرس کس همه از پدرم و گذشته خواستگاری موقع از روز پنج

 بعد که کنند تحقیق اژین خانواده مورد در تا بود خواسته مهاباد در دوستانش از

 از برایم ساالر روز، چهار این در. بودند کرده تعریف اژین خانواده از همه تحقیقات،

 در و شدمی متالشی ذکرم و فکر تمام آن به کردن نگاه با که فرستادمی کلیپ اینستا،

 .دادمی آرامش بهم این و نبود خبری اژین از روز، نجپ این

 گرفتن برای که اژین پدر بود، شده راحت خیالش اژین خود و اژین خانواده از که پدرم

 توانندمی عقد زمان و مهریه تعیین برای که بود گفته پدرم بود، زده زنگ پدرم به جواب

 !بیان

 دخترها از که بود وقت خیلی. داشتم هشور دل چرا دونمنمی حرف، این شنیدن بعد من

 شیرین خونه سمت و شدم حاضر نیست، خوب زیاد حالم دیدم وقتی و نداشتم خبر

 :گفت که شنیدم رو شیرین صدای و فشردم رو در زنگ. رفتم

 کیه؟ -



 .آهو منم کن، باز -

 :گفت من دیدن با و بود ایستاده در جلوی شیرین. شد باز تیکی با در و

 چیزی تصادفی نکرده خدایی کردم فکر آشنا؛ امسال دوست پارسال وم،خان آهو -

 .گرفتی فراموشی کردی،

 :گفتم و گرفتم آغوشم در رو شیرین و زدم لبخند

 !معرفتمبی زیادی دونم،می -

 :گفت و گرفت بازویم از ریزی نیشگون شیرین

 .حداقل دونی،می که خداروشکر -

! جاستاین خدا یهمیشه دختر این دیدم؛ هم را شقایق شدم، خونه وارد کهاین بعد

 :زدم هم خودش به رو حرف همین و

 !نداری؟ زندگی خونه تو شقایق، -

 :گفت و گرفت سیبش از گازی شقایق

 بودی؟ کجا آهو، شعوریبی خیلی -

 :گفت و کرد ریزی اخم بعد و کشید آغوش در مرا و

 !سالمی که خداروشکر -

 بودیم، حالت آن در دقیقه چند و گرفتیم آغوش در را گردیهم مانهرسه و خندیدیم

 مبل روی. رفت بین از کال دوستانم دیدن بعد بود، گرفته را گریبانم که ایشورهدل

 .آمد کنارمان چایی و تخمه با شیرین که نشست کنارم هم شقایق و نشستم



 .نداشتند مشکلی و بودند راضی دو هر که چطوره کارشون گفتم و پرسیدم شرکت از

 :پرسید من از خورد،می که طورهمان و برداشت هاتخمه از شقایق

 کردی؟ کارچی رو راد ساالر -

 .شو الل که اومد ابرویی و چشم برایش شیرین

 .شد تموم هیچی، -

 :پرسید کند، پنهون رو کنجکاویش نتوانست که شیرین

 داد؟ هم رو هاتسفته یعنی -

 :گفت حالیخوش با و گرفت رو دستم شقایق هک کردم وبسته باز رو هامچشم

 .خداروشکر -

 :پرسید من از شیرین ولی

 آهو؟ چطور ولی -

 همین خاطربه پس شد؛می باخبر صوری ازدواج از کسی نباید اژین، و من قرارداد طبق

 :گفتم و کردم هم سر داستان

 شناسین؟می که رو رمضانی اژین -

 :دادم ادامه من که دوختند، من دهن به شمچ کنجکاوی با هردو شقایق و شیرین

 !کرد کمکم اون کنم؛ ازدواج باهاش قراره -

 :گفت و زد پلک هم سر پشت بار چندین که بود شده گیج انگار شیرین

 چطوری؟ نه، -



 .کردم تعریف را بودم ساخته که داستانی من و

*** 

 اژین

 

 سوال آهو درباره من از هی صبح از سپهر و کارم مشغول رستوران آشپزخونه توی

 دوست سپهر کنممی حس چرا؟ دانمنمی و شممی ترعصبی هربار من ولی پرسید؛می

 !دروغه چی همه که بگم بهش و برگردم من دارد

 باز سپهر دهم،می گارسون دست و کنممی بررسی کشیدن، که هاییظرف توی را غذاها

 .کنهمی نگاهم و نشسته هم

 :گممی که شممی کالفه دستش از انقدر سر آخر

 !زنیمی همبه رو تمرکزم بیرون، برو بلندشو یاال سپهر، -

 !شممی گم جااین از اصال من رو، من جواب بگو تو خب داداش، -

 :گویممی و چرخممی سمتش دست به چاقو

 فهمیدی؟ بود،اومده خوشم ازش که گفتم نکن؛ عاصیم سپهر، -

 ... .طناز هم هنوز که تو ولی -

 :زدمنعره کردم، پرت میز روی را چاقو و پریدم حرفش میون

 .بیرون برو شو، خفه -



 که چرخیدن سمتم آشپزخونه هایکارکن همه. رفت بیرون و کرد نگاهم تاسف با سپهر

 :گفتم و زدم داد هم هاآن سر

 .برسید کارتون به داره؟ کردن نگاه چیه، -

 ویریهیری این در تلفنم. شدم خارج پزخونهآش از و درآوردم حرص با رو روپوشم بعد و

 :خورد گوشم به پدرم بشاش صدای کردم، وصل رو تماس که همان و خورد زنگ

 .کن باز رو در این بیا باش زود خونتیم؛ در دم ما اژین، -

 :گفتم شده گرد هایچشم با

 اومدید؟ کی چی؟ -

 !رسیدیم االن -

 شون؟خون بریم ما تا داد اجازه آهو پدر مگه -

 .اومدیم همین خاطربه پسرم، آره -

 .رسونممی رو خودم االن باشه، -

 یعنی! خوردم حرص آهو پدر دست از فقط روز پنج این تو یعنی. کردم قطع رو تلفن و

 پنج آوردم؛می در سرشون جوری یه رو روز پنج این حرص تمام نبودم، ماجرا این گیر اگه

 :گفتم زیرلب باپوزخند بعد و! بیان زدن زنگ آقا بعد روز

 !بدن خواستنمی بله جواب یه فقط خوبه -

 .گذشتم بود، هم در هایشسگرمه که سپهری کنار از و پوشیدم رو کتم بعد و

 رو مادرم و پدر خونه، به رسیدن با. رفتم خونه سمت سرعت با و شدم ماشین سوار

 .بودند ایستاده نامزدش و محمد کنار در که دیدم



 :گفتم و کردم باز رو در عجله با پرسی،احوال از بعد و رفتم سمتشون

 .تو بفرمایید -

 :گفت و کشید سوتی محمد که شدند خونه وارد همگی

 !آپارتمانی چه... بابا خوش دست -

 زیاد که کرد متوجه رو محمد کرد، فرو بازویش روی که انگشتی با مریم نامزدش و

 واقعا بود، شده بدتر خیلی هایشسرفه پدرم و دنالیمی درد پا از مادرم. نشه زده هیجان

 !بده چقدر پیری

 البته بودند؛ گرسنه حتما چون بیارند، غذا برایشان زدم زنگ بودند رسیده راه از چون

 :گفتمی هی محمد ولی ندارند، اشتها که گفتند همه

 !بزن زنگ اژین، بزن زنگ -

 :گفت که نشستم بامبا کنار دادم، غذا سفارش و زدم زنگ کهاین بعد و

 ازشون خیلی که من کردی؟ وجوپرس رویان خانواده مورد در خودت تو بابا، اژین -

 !اومده خوشم

 :گفتم و دادم تکون آره معنی به رو سرم

 !تخت خیالتون -

 :گفت مریم به رو مادرم

 !بانمکه هم زنه،می کوچیک سنش هم مریم، ندیدی رو جدیدم عروس -

 :فتمگ و خاروندم رو سرم



 !کوچیکه کال زنه،نمی کوچیک سالشه؛ نوزده من، مادر -

 :گفت خنده با محمد

 !ها نیست خوب زیاد سنی فاصله رو، راه همه این میره کی -

 !اومده خوشم ازش چی، که خب -

 :داد ادامه و خندید محمد

 !کوچیکه داداش مبارکه زنی؟می چرا -

 خوردن از بعد همگی و کردم پهن رو هسفر  و گرفتم پیک از رو غذاها زنگ، خوردن با

 و بودم نشسته تلویزیون جلوی من. کنند استراحت تا رفتند هاشوناتاق سمت غذا،

 بهش دور از حواسم روز پنج این تو. بودم کرده قفل آهو اسم روی دست، به موبایل

 کشیک درشون جلو روزیشبانه راد ساالر ولی رفت؛نمی جایی و بود خونه اکثرا کال بود،

 .دادمی عذابم همین و دادمی

. ذاشتنمی و شدمی مانع چیزی یه ولی بزنم، زنگ آهو به تا رفتممی کلنجار خودم با

 حس ساالر به آهو اگه زدم، چنگ را موهایم و انداختم مبل روی رو گوشی حرص با

 رافکا به پوزخندی جمله، این گفتن بعد و! تونمنمی من بشه، من زن و باشه داشته

 :زدن حرف به کردم شروع خودم با ب**ل زیر و زدم امگانه بچه

 هم االن نکردی؟ زندگی طناز خاطره و یاد با هاسال تو مگه میگی؟ چی چته؟ تو اژین -

 چیه؟ فازت گی؟می چی پس اونه، پیش فکرت

 :زدمی فریاد درونم دیگه حس یه و

 !کنه فکر احدی به ست،خونه این تا نباید آهو ولی مردی، تو -



 خارج خونه از و پوشیدم را کاپشنم کالفگی با آخه؟ گممی چی شدم،می دیوونه داشتم

 روشن خودم برای رو چیزها خیلی باید شه، بهتر حالم تا زدممی قدم یکم باید شدم،

 رسیدم، که پارک به خیابان، در زدن قدم به کردم شروع و بیرون زدم آپارتمان از. کردممی

 :گفتممی خودم به هی و نشستم نیمکت روی

 خوای؟می چی پسر، تو چته -

 داشتم بودند، پوچ که فکرهایی با و بودمنشسته سردی نسبتا هوای تو ساعت نیم

 رو سپهر که چرخیدم چپ سمت به شونم، روی کسی دست حس با. رفتممی کلنجار

 :گفتم حضورش از تعجب با دیدم؛

 کنی؟می کارچی جااین تو سپهر، -

 :گفت و انداخت زیر به رو سرش و کرد نگاه صورتم حالت به

 نیستی؟ راهروبه زیادی انگار دیدنت، اومدم -

 :گفتم و گرفتم فاصله سپهر از قدم چند و شدم بلند نیمکت روی از

 سپهر؟ هستی چی دنبال دقیقا تو -

 :پرسید من از و کرد نگاه مبرافروخته صورت به سپهر

 داری؟ دوسش که ینما دنبال فقط هیچی، -

 :گفتم خندنیش با سوالش جواب در

 چی؟ -

 .کرد تکرار دوباره را سوال همین سپهر و

 داری؟ دوسش گفتم -



 :داد ادامه و ایستاد کنارم و بلندشد نیمکت روی از سپس و

 بعد شی،می عصبی شی،می داغون... طناز گممی گذشته، زمان تو کردی گیر تو اژین، -

 !داری؟ دوست رو آهو گیمی من به وقتاون

 :غریدم و گرفتم رو سپهر یقه خشم با

 !نکن بازی من اعصاب با سپهر، -

 :گفت و کرد باز یقش دور از رو من دست سپهر

 خودت، به اون کردن وابسته یعنی دختر اون با زندگی که فهمینمی تو من، رفیق -

 یا خواسته کردن، زندگی سقف یه زیر. احساساتش با بازی یعنی اون، نابودی یعنی

 اژین؟ کنیمی غلطی چه داری فهمیمی میاره، وجود به وابستگی یه ناخواسته

 حرص از صورتم کنم فکر و خندیدم بلندی صدای با عصبانیت و حرص روی از

 :گفتم و زدم سپهر سینه روی که بود شده سرخ  سرخ

 .دارم دوسش مگمی کنم، فراموش رو سالمون چند دوستی این نکن کاری یه -

 :زدم فریاد بعد و

 تو؟ میگی چی احساسات؛ با بازی چه وابستگی، چه کنم؛ ازدواج خواممی ایهاالناس، -

 :زد فریاد من از ترعصبی سپهر و

 صبح دمایدم من داشتین؟ رابطه هم با آهو و تو کنم باور من خوایمی تو االغ، آخه -

 رو خطرناک بازی یه تو کنی؟می رنگ رو نم داری تو بیرون، اومدم شدت خراب خونه از

 خودت، چشم تو رهمی شهمی بلند کار این از که دودی که رمضانی اژین کردی شروع

 از قدراون! نیست وقته خیلی نیست، طنازی کنی باور خواینمی سنگ توئه فهمی؟می



 این نبی تو بعد میگن؟ چیا فهمیمی سرته، پشت حرف عالمه یه که کردی دوری هازن

 این تا که دختری رو گذاشتی دست چیدی، خودت دور که دیواری این و مشکل همه

 !کنیمی نابود رو آیندش داری تو و نگرفته پسرم یه رو دستش سن

 :گفتم داد با و زدم صورتش روی مشتی کرد، وارد من به سپهر که عصبی فشار خاطربه

 !شو خفه سپهر، شو خفه -

 :گفت پوزخند با بود، رفته درهم شتم شدت از که صورتش سپهر

 !بگی باید بزنی رو من هم صبح تا مرگته، چه بگی باید -

 دختربچم این نگران تربیش خودم که دونستمی چه سپهر! نگاه و کردم نگاهش فقط

 باید غلطی چه ببنده، دل بهم روز یه اگه و باشم داشته دوسش تونمنمی دونممی و

 و شه می نابود داره هاحرف این خاطربه شغلیم آینده که ونمدمی قدرهمین ولی! بکنم

 که سپهری به توجه بدون و گذشتم سپهر کنار از. کنم نگاه فقط و بشینم تونمنمی من

 :گفتمی هی و بود گرفته رو دستم پشت از

 اهلش سراغ برو بشی، راحت هم هاحدیث و حرف شر از خوایمی حداقل. نکن اژین، -

 !نشه داغون موضوع، شدن متمو بعد که

 .شدم دور جاآن از و انداختم سپهر سمت رو ترسناکم نگاه فقط من و

*** 

 آهو

 



 و برونم بله مراسم واسه بیاد بود تونسته آخرش زدن، زنگ همه اون از بعد صبا امروز

 بروم، هم آرایشگاه به گفتمی که صبا به توجهی حتی. داشتم استرس کمی من

 باسنم روی بلندیش که رو بلندم موهای. بود زده یخ پاهایم و دست صبح از. نداشتم

 ساپورت یه بودم پوشیده قرمز پوشیده پیراهن یه و بودم بسته سرم باالی گیره یه با بود،

 .بودم کرده پام هم کلفت

 حتی باشن؛ نداره نیاز که بود معتقد پدرم چون نداشت، حضور کسهیچ ما فامیل از

 !بس و بودن خودشون قطف هم اژین خانواده

 استرس قدراین که شدممی رو در رو باهاشون که بود باراولین انگار آیفون صدای با

 .داشتم

 و شدم گیر غافل کمی بودند، اومده همشون باراین که اژین خانواده در، شدن باز با

 :گفت گوشم زیر حالیخوش با صبا

 .نداری تو رو شوهر خواهر اسم به نحس موجود این خداروشکر، -

 سمت داشت که کردم اشاره اژین مادر به و گرفتم ازش ریزی نیشگون. خندید ریز ریز و

 به چشمم. رفتمی صدقم قربون کردی زبان به و کرد بغلم باز آغوش با. اومدمی ما

 سیاهی شلوار کت و بود باز باالییش دکمه یه بود پوشیده سفیدی پیراهن که خورد اژین

 که صبا باز و اومد؛می سمتم داشت هم خوشگل گل دسته یک با و تداش تن به هم

 :گفت ضعیفی صدای تن و هیجان با

 یعنی؟ کرد رو ما خانواده به شانس خدا یا! داماده این که نگو آهو، -

 :گفتم ضعیفی صدای تن با اون مثل هم من و

 .کن بس دیگه؟ چیه شانس صبا، -



 و کشیدن کل هایشداداشزن داد، دستم به رو گل دسته وقتی و رسید من به اژین

 هم چقدر نداشتم؛ تفاوتی گوجه و شده له زمینی سیب با جورایی یه من و زدن دست

 .موفقم کردن تشبیه در من

 هاشچشم که بچه دختر یه و کردند پرسیاحوال باهام یکییکی اژین، هایداداشزن

 محبتش به نتونستم که کرد لمبغ محبت با انقدر بود، شیرین هم خیلی و بود رنگی

 از تا؛ سه دارم، جاری چقدر ولی ماشاهللا،. بوسیدمش محکم هم من و باشم توجهبی

 !دور بد چشم

 چهارده و صد مهریم که کردند توافق سر آخر مهریه سر بحث از بعد پدرم و اژین پدر

 پدرم به رو ناژی که باشه شمعدون و آینه و مجید هللاکالم جلد یه و آزادی بهار سکه

 :گفت

 .بهتره بدونید هم اون که دخترتونه مهریه هم خونه یه رویان، آقای -

 لبخند با پدرش و کردند نگاه اون سمت همگی که دونستندنمی انگار اژین خانواده

 :گفت

 .باشه داشته رو دخترتون لیاقت شاللهان خودش، برای مردیه پسرم مجید، آقا -

 :گفت لبخند با پدرم و

 .طورههمین که شاللهان -

 هی که شنیدم من ولی بود، ضعیف خانواده دیگه عروس دو هایپچپچ کهاین با

 :گفتندمی

 !شانس بده خدا -



 آخرش گرامیم مادر چون پرسید؛می اژین از و کردمی وزوز گوشم زیر ریز یه هم صبا و

 که سوزی دهن شآ این و داشتم وآمدرفت هامدت اژین با من که بود گفته صبا به

 .خوردممی حرص چقدر من و اینستاست هایتحفه از بود،شده قسمتم

 و بندازه حلقه انگشتم توی اژین که خواست اجاره پدرم از و پدرم به کرد رو اژین پدر

 و بشم بلند تا من و بشینم اژین کنار که گفت من به رو پدرم. داد رو اجازه این پدرم

 .دارمبرمی گام مورچه عین کردممی حس گذشت، هاماه انگار برم، اون کنار

 اون، کردن باز بعد و گرفت دست در مخملی جعبه اژین که نشستم کنارش سر آخر

 و پهن دست درون رو سردم دست. گرفت دستش در رو خوشگلی دارنگین حلقه

 سوت و کشیدن کل صدای دوباره و انداخت انگشتم در رو حلقه که گذاشتم بزرگش

 عهده به مادرم هم رو چایی و کردمی تعارف شیرینی همه به صبا. کرد پر رو فضا

 کمی صورتش چرا دونمنمی اصال که مردی کنار در من و کردمی پذیرایی و بودگرفته

 کامل رو مرد این من اصال. بودمنشسته کرد،می نگاهم اخم با و بود برافروخته

 .پرسیدندمی اون از و بودنداده پیچ سه گیر بهم صبا و مادرم وقتاون شناختم،نمی

 ساعت چون ولی آزمایشگاه، بریم هم با و بیاد دنبالم اژین صبح که شد قرار سر آخر

 که بزنم و بیرون برم دوری یه اژین همراه به من که گرفتند تصمیم هابزرگ بود، شب نه

 از دیگه این که مکردمی فکر ویریهیری این در من و کرد؛ موافقت هم پدرم متاسفانه

 هست؟ چیزی همچین مگه اصال دراومد، کجا

 آخه. انگار نه انگار ولی شه،نمی و زشته بگه که کردممی اشاره مادرم به اشاره و ایما با

 شدم بلند سختی به! دونمنمی من برون؟ بله مراسم تو بیرون میرن پسری دختر، کدوم

 از اژین دنبال به و کردم سرم هم شالم و نبستم را هایشدکمه و پوشیدم را ممانتو و



. گرفت ماخنده که فرستادن ما همراه به هم رو ساالر اشبرادرزاده که شدم روانه هاپله

 :گفت زیرلب و انداخت نگاهی ساالر به اژین

 !کنم کارچی خواممی ساعت یه تو من انگار گذاشتن، هم پابه واسمون -

 شدن، سوار از بعد و رفتیم اژین ماشین سمت شد، دترزیا ناخواسته قلبم ضربان من و

 واقعا چی؟ یعنی این دونستمنمی من و کردمی من حواله رو ترسناکش نگاه فقط اژین

 :گفت ساالر به رو و داشتنگه بود، خلوت که پارکی جلوی اژین این؟ شده چش

 کنی؟ بازی تاب خوایمی عمو ساالر، -

 :گفت و کرد نگاه بود پوشیده که کاپشنی به بیچاره، ساالر و

 نیست؟ سرد هوا عمو، -

. کردمی بازش سرمون از االن مثال داشت اژین گرفت؛ امخنده ساالر، حرف خاطر به

 :گفت ساالر به رو جدیت با اژین

 !شو پیاده خوبه، هوا عمو، نه -

 :گفت و کرد اشاره بود، خالی که تابی به اژین. بگوید نه توانستنمی بچه، بیچاره و

 !بازی برو -

 سمت بدو بدو که بود برگشته اشکودکانه شوق و شور تاب، دیدن بعد انگار ساالر و

 .نشستیم نیمکت روی اژین و من. رفت تاب

 ساکت چنانهم اژین لرزیدم؛می کمی و بودم نپوشیده هیچی من و بود سرد کمی هوا

 :گفتم بهش رو من که گفتنمی چیزی و بود

 شده؟ چیزی -



 .نگفت چیزی و کرد نگاهم اخم با دوباره اژین و

 :گفت داد با اژین که رفتممی ماشین سمت به و شدم بلند نیمکت روی از

 کجا؟ -

 :گفتم و کردم اشاره لباسم به. انداخت ما به نگاهی نیم هم ساالر که

 بینی؟نمی زنم،می یخ دارم -

 :گفتم و کردم اشاره هم ساالر به بعد

 !سردشه انگاری مه بچه اون -

 شونم روی کتشو سپس و کرد نگاهم پایین به باال از و اومد سمتم قدم چند اژین

 و اخم با طورهمان من به رو. بود زده که شد تلخی عطر از پر وجودم یهو که انداخت

 :گفت تخم

 !کمند؟ گیسو بهتری االن -

 ادامه ساکتم، دید وقتی! تیکه یا بذارم موهایم از تعریف در رو این دونستمنمی من و

 :داد

 افتاد؟ خانوم، سرکار کنی افشون ادم ایل یه برای رو موهات نمیاد خوشم -

 :گفتم بهت با من و

 چی؟ -

 :داد ادامه که

 !خانوم گیسو بودی ترسنگین کردی،می سرت چادر یه امشب -



 چی اژین جواب در دونستمنمی من و رفت نیمکت سمت و کرد من به پشت سپس

 پشت از و رفتم سمتش به! سبکم آدم یه که گفت و کرد توهین بهم رسما اون. بگم

 :گفتم و کشیدم رو پیراهنش

 فهمیدی؟ کنی، توهین بهم نداری حق تو؟ گیمی چی ببینم، کن صبر -

 :گفت من به رو گستاخی با اژین

 ژینا بدونی که بدم بهت اخطاری یه گفتم هم من کنی،می عمومی رو چی همه که تو -

 .داره غیرت

 :داد ادامه و گرفت سمتم به اخطار با رو دستش بعد و

 فهمیدی؟ بچرخی، من جز احدی پیش شال بدون نداری حق -

 باراین. کردم نگاه رو اژین زدند،می دودو عصبانیت و تعجب فرط از که هاییچشم با

 :گفتم شمرده و گرفتم سمتش به را انگشتم که بودم من

 کنی؟می نهی و امر برام که هستی کی تو خوره؛می هم به تو مثل هاییمرد از حالم -

 کنیمی فکر خودت بری؟می سوال زیر رو من پوشش و رفتار جرئت کدوم به اصال هان؟

 ... .پخی چه

. کشیدم بلندی جیغ ترس، از من و آورد هجوم سمتم به کرده رم حیوان مثل بارهیک که

 نشان و خط برایم هایشچشم با و انداخت اهینگ ساالر سمت اژین من، جیغ با

 :گفت شدن،می ساییده هم روی که هاییدندان و شدش متورم رگ با. کشید

 !حیف جاست،این بچه حیف -



 که طورهمان و انداختم زمین روی شونم روی از را کتش و زدم قیافش به پوزخندی

 :گفتم بلندی صدای با شدم،می رد کنارش از داشتم

 یاندازه رو دهنت بعدش که بینینمی هم رو موهام تار یه بعد به این از رمضانی، اژین -

 .کنی من بار خودته الیق که چیزی هر و کنی باز صدرعلی غار

 ساالر شنیدم که شدممی دور ازش داشتم سرعت با و کردم اضافه هایمقدم سرعت به و

 رو دستم که بودم کفری انقدر دستش از من ولی ریم؛می داریم که گفت و زد صدا را

 تیر کردم فکر که کردم احساس بازویم در دردی چنان یهو ولی کردم، بلند تاکسی برای

 !خوردم

 داشت ماشینش سمت رو من که طورهمان و بود گرفته رو بازوم دستش با محکم اژین

 .شدمی قطع داشت نفسم درد از که طوری به داد؛می فشار هم رو بازوم بردمی

 گاز پدال روی رو پایش اژین ساالر، شدن سوار بعد و کرد پرت ماشین توی رو نم

 ترس از که کردمی رانندگی جوری کرد؛ حرکت به شروع سرعت با ماشین و گذاشت

 .افتادممی پس داشتم

 صندلی ترس از و نداشت چهره به رنگ که دیدم رو ساالر و چرخیدم عقب سمت به

 :گفتم و کشیدم داد اژین سر ساالر، دندی با زد؛می چنگ رو ماشین

 !میفته پس داره ترس از بچه این... برو ترآروم -

 ساالر آیینه از که طورهمان کرد؛ کم سرعتش از و انداخت ساالر به نگاهی آیینه از اژین

 :گفت کرد،می نگاه رو

 عمو؟ خوبه حالت -



 و داشتنگه سوپرمارکتی ارکن را ماشین اژین. داد «خوبم» گفتن با رو جوابش ساالر و

 ساالر خورد به قلوپ چند زوربه و برگشت آبی بطری با ماشین، از شدن پیاده از بعد

 این و شد ماشین سوار دوباره شده، بهتر حالش بیچاره بچه که شد مطمئن وقتی. داد

 .کرد رانندگی ترآرام بار

 از که شدم اژین متوجه هک دادممی ماساژش آرام و بودم گذاشته بازویم روی رو دستم

 :گفتم و چرخیدم سمتش به. کردمی نگاهم چشمش گوشه

 چیه؟... هان -

 گیر اگر. گرفت من از را نگاهش و گفت اللهی االاله ال ب**ل زیر حرص با اژین و

 وحشی این به بود ممکن محال نبودم، بود افتاده این دست بار این که هاییسفته

 از ساالر، و اژین از زودتر خونمون، در جلوی ماشین نایستاد با! بدم مثبت جواب

 آپارتمان سمت به سرعت با باشد، کرده دنبالم کسی که انگار و شدم پیاده ماشین

 منتظر باید و بشم خونه وارد تنهایی نتونستم واحد، در جلوی به رسیدن با ولی دویدم؛

 باال هاپله از آهسته مونم،یم منتظرش بود فهمیده قبل از انگار که اژین بودم،می اژین

 زناننفس و اومد باال رو هاپله دویدن، با ساالر. بودنشده هم آسانسور سوار و اومدمی

 هاپله داشت ناز با که موند بینش خود عموی منتظر من مثل هم اون و ایستاد کنارم

 باز رو در صبا و زدم رو در زنگ برسد، ما به بود مانده قدم چند وقتی. اومدمی باال را

 :گفت و کرداشاره اژین به ابرو و چشم با کرد؛

 گذشت؟ خوش -

 شد خونه وارد من سر پشت اژین. باشه ساکت که فهماندم بهش غره چشم با من و

 خانواده با باید چطور که کردمی گالیه پیش روز چند که مامانم پیوست؛ بقیه جمع به و

 مردهایی از یکی میان از تهران از کاش که زدمی طعنه من به و کنه برقرار ارتباط اژین



 گلش از گل بینممی حاال کردم،می انتخاب بودند،کشیده صف خواستگاریم برای که

 .شنودمی گل و گویدمی گل اژین هایزنبرادر با و شکفته

 مهار در سعی که ذوقی با دیدنم، با و برم پیشش که کرد اشاره بهم آشپزخانه از صبا

 :پرسید داشت، کردنش

 رو بهت شانس دختر کنم؛می غش خوشی از دارم رفتین؟ کجا شد؟ چی آهو، وای -

 !بیوگرافی چه با هم اون میاره رو عکسش زنیمی گوگل تو که رو اسمش کرده،

 میاره؟ رو کی عکس -

 !دیگه رو گلم شوهرخواهر عکس آهو، ها زنیمی گیج رو؛ خان شاهرخ عکس -

 :گفتم بهش رو و گرفت خندم گفتارش لحن از

 شدی؟ فامیل هم زود چه -

 ماطایفه به رو شوهرت پز عمر یه من ها، بدی محضر تو که هم رو بله این دیگه، بله -

 گوگل بزنی عزیزم گممی هم من کارست؟چی پرسنمی هی بسوزنمشون، آی! میدم

 .میاره

 رو مادرم صدای یهو که کرد خوب هم من حال صبا، شده کوک حال. خنددمی ریز و

 :گفت که شنیدم

 .داشتید تشریف حاال -

 ه*س*بو هم باز که رفتم بیرون آشپزخانه از. کردنمی پاره تیکه تعارف اژین خانواده و

 جدیدشان عروس و رفت امصدقه قربون و نشست صورتم روی اژین، مادر آمیزمحبت

 :گفت گوشم رزی و گرفت آغوش در رو من هم، کرده نامزد برادرش با تازه که



 !گل خانوم بشم آشنا تربیش باهات و بدی هم محضری بله زودتر امیدوارم -

 اژین، به نگاه نیم بدون و کردم خداحافظی همه با. زدم لبخندی جوابش در من

 .کاشتم هم برادرش دختر صورت بر ایه*س*بو

 .شد کور و سوت خانه ها،آن رفتن بعد

 روی لبخندی و داشت کامل رضایت بود،گرفته نظر رد برام اژین که ایمهریه از پدرم

 داشتن و زدنمی حرف اژین خانواده یدرباره صبا با مادرم. کردمی خودنمایی صورتش

 با شدن روروبه ترس و بودم نشسته ایگوشه در من و کردنمی تحلیل رو رفتارهاشون

 و دیدمشمی هم باز و رفتممی آزمایشگاه به اون با باید فردا چون داشتم، رو اژین

 :گفت دیدنم با مادرم که لرزید بدنم یهو! دیدمشمی کال ازدواج، بعد آن، از ترترسناک

 تو؟ لرزیمی چرا بخوری، سرما خوایمی انگار -

 :گفت من به رو صبا

 .دیگه انداخته روزش این به خان اژین جذبه -

 :گفت وبارهد مادرم که شدم بلند جام از و رفتم او به ایغرهچشم

 .نکنی خودت معطل را خدابنده اون فردا تا آهو، بخواب بگیر برو -

 :گفتمی پدرم به که شنوممی رو مادرم صدای که رفتم اتاقم سمت به گفتم، چشمی

 کنیم؟ حاضر رو آهو جهازیه ماه یه تا باید واقعا -

 :ماندم سرجام و شدم خشک لحظه یک جمله، این شنیدن با من

! زندگیش خونه سر بره و بمونه نامزد زیاد آهو خوامنمی هم من چون وم،خان آره -

 .خواننمی هم جهازیه گفتنمی هابیچاره و بودن موافق که هم رمضانی خانواده



 .کنیمنمی راهی جهاز بدون رو دخترمون که ما ولی گفتن،می هااون -

 :گفت ذوق با صبا

 !باشم لباس دنبال االن از باید -

 :گفت اخم با دید، رو من وقتی مادرم زود؟ قدراین چرا شد؛ سرد یخ مثل تنم تمام من و

 !دیگه برو وایسادی، که تو -

 لعنتی اژین به اش،کبودی دیدن با و کردمی درد بازویم. انداختم اتاقم در رو خودم من و

 به فکر، هزاران با و کشیدم دراز تختم روی سپس دادم؛ فحشش ب**ل زیر و فرستادم

 .رفتم خواب

 کشیده ساعت به نگاهم و کنم باز رو هامچشم شد باعث زد،می صدام که صبا صدای

 :گفت که شنیدم رو صبا صدای. شد

 !بیاد خان شاهرخ که االنه دیگه، شو بلند -

 مانتو صبا. شستم رو صورتم و رفتم روشویی سمت به و شدم بلند سختی به جایم از

 با صبا که کردم سرم رو اممقنعه شال، جای به من و گذاشت تختم روی رو، شالم و

 :گفت تعجب

 کنی؟می کارچی -

 .ترمراحت مقنعه با -

 میز سر. شدم خارج اتاق از و نذاشتم که کنه آرایشم کمی خواستمی زور به صبا و

 قالب که کشید جیغی چنان صبا که بگیرم خودم برای ایلقمه خواممی و میرم صبحانه

 :دویدم سمتش به تعجب و ترس با و کردم تهی



 افتادی؟ جایی از صبا، شد چی -

 :گفت و اومد سمتمون به ترس با هم مادرم

 شد؟ چی -

 :کرد نگاه مادرم سمت خجالت با صبا و

 .باشه ناشتا باید کشیدم، جیغ نخوره صبحانه آهو اینکه خاطربه... نشده هیچی -

 :گفتم حرص با و رفتم صبا به ایغره چشم

 بگی؟ تونستینمی آدم مثل -

 :گفت صبا به و کشید عمیقی نفس هم مادرم و

 !دختر شدم ترک زهره -

 شروع موبایلم. زد چشمکی من به پهنی لبخند با و کرد نگاه رو مادرم خجالت با صبا

 :شنیدم رو صداش که زدم رو اتصال دکمه اژین، شماره دیدن با و کرد خوردن زنگ به

 !منتظرتم پایین -

 الکی و زدم لبخندی دیدم، خودم روی رو کنجکاو چشم جفت دو وقتی. کرد قطع و

 :کردم کردن صحبت به شروع

 .میام االن باشه ممنون؛ خوبم خیر،به هم تو صبح -

 آسانسور، آیینه در. رفتم بیرون خانه از سرسری، خداحافظی بعد و برداشتم رو کیفم

 ماشین سمت و شدم پیاده آسانسور، یستادنا بعد و کردم اممقنه داخل را موهایم تمام

 انداخت من به نگاهی نیم اژین گرفتم؛ جا اژین کنار و شدم سوار حرف بدون. رفتم اژین

 .بشم پیاده گفت من به رو و داشت نگه محضر جلوی. درآورد حرکت به رو ماشین و



 :پرسیدم تعجب با من و

 چرا؟ جااین -

 .محضر از بگیریم نامه باید -

 کارت دادن و امضا چند از بعد برداشتم؛ گام سرش پشت من و شدیم پیاده اشینم از

 چند هر اژین. شدیم آزمایشگاه راهی ما و دادن دستمون به کاغذی شناسنامه، و ملی

 مویم تار یک که کردمی نگاه اممقنعه به تعجب با و گشتبرمی داشت،برمی که قدمی

 جلوی ساعت نیم از بعد شدیم، ماشین وارس دوباره کهاین بعد. نبود معلوم هم

 .شدیم جاآن وارد و رسیدم آزمایشگاه

 داشتن هم با حالیخوش با و بودن نشسته صندلی روی سالن در زیادی جوان هایزوج

 کاری به هرکداممان و شناختیمنمی رو هم که انگار اژین و من ولی کردن؛می صحبت

 .بودیم مشغول

 دیگه ساعت دو که گفتن بهمون و دادیم رو آزمایشمون رسید، ما نوبت کهاین از بعد

 :گفت من به رو اژین. میشه حاضر جوابش

 خوردی؟ صبحانه -

 رو سوالش جواب کسی که مواقعی در ولی بخندم خواستمنمی کهاین با من و

 .گرفتمی خندم کرد،می سوال و دونستمی

 :گفت تعجب با اژین هک کردن نگاهم و برگشتن سمتم نفر چند من خنده با

 خندی؟می چرا -

 :گفتم لبخند با و کردم مهار را امخنده



 آزمایشگاه؟ میاد سیر شکم با کی کیو،آی آخه -

 باز بگه، که نبود هم صبایی اگه و دونستممی من مثال که گفتم جوری را رو جمله این

 :گفت پوزخند با و انداخت باال رو ابروهاش اژین! دونستممی هم

 کار داره متریت شیش زبون بینممی کرد، آب هم رو تو یخ اومده در که آفتابی انگار -

 !کنهمی

 :گفت دوباره که کردم نگاه رو ایدیگه سمت و نگفتم چیزی

 !کنم مهمونت صبحونه یه بریم پس -

 هم بار یه عجب چه درآوردم؛ شاخ تعجب از که گفت رو جمله این مالیمت با انقدر

 سمت که غذاخوری به و افتادم راه سرش پشت! بزنه حرف مالیمت با و مودبانه تونست

 .رفتیم بود، خیابان دیگه

 مشغول ها،سفارش آوردن بعد و نشستیم میز یک دور هم با و داد سفارش جگر اژین

 :گفت خورد،می رو اشلقمه که طورهمان اژین. شدیم خوردن

 .نیست بیرون مه موت تار یه و شدی کار به دست زود بینممی -

 :گفتم و زدم خندینیش

 کردی؟ فکر چی پس -

 :گفت پوزخند با و خندید یهو اژین ولی

 کنی؟ کارچی خوایمی من خونه تو امشب و عروسی تو وقتاون خب -



 رو جااین فکر من! وای افتادم؛ سرفه به و پرید گلوم به یهو خوردم،می داشتم که آبی

 وقتی. باردمی شرارت نگاهش از و کرد نگاهم جسنیبد با اژین. بودم نکرده دیگه

 :کردم نگاه اژین صورت به شدن، تمام هایمسرفه

 خبره؟ چه مگه شما خونه امشب -

 زهرماری دلم توی که خندید هم باز ندارم، عروسی روز برای جوابی فهمید که اژین

 انگار؟ کوکه کیفش شده؟ چش امروز این. کردم نثارش

 .خانوم رسمه دیگه، من خونه میری خب عقد، از بعد امروز -

 باراین. افتادن یادم به یهو اژین برادرهای ولی بودم؛ نکرده رو جاشاین فکر دیگه من و

 :گفتم پیروزی با من

 !کنم افشون رو موهام نیست قرار و جاناون برادرهات خب -

 :گفت و داد هل جلو سمت به را اشخالی سینی اژین

 و هاشونخانوم خدمت به من برادرهای که، کنم عرض رویان آهو نومخا خدمت باید -

 مونهمی و شهرستان میرن ظهره که عقد بعد بمونن تونننمی و دارن کار چون پدرم،

 !مادرم

 نگاهش حرص با و کردم چفت هم روی را هایمدندان. شد ترپررنگ لبخندش بعد و

 :گفت که کردم

 نداری؟ ایدیگه سوال -

 نشسته ماشین توی کال ساعت دو. شد بلند و داد تکون افسوس با رو شسر  بعد و

 بود، شده دمغ و بود کرده اتصالی دوباره هایشسیم یهو چرا دونمنمی هم اژین و بودیم



 به آزمایش، جواب گرفتن بعد. تازوندمی خوب رو اسبش داشت که پیش ساعت چند

 .گفت رو محضر آدرس و گرفته رو آزمایش جواب که زد زنگ پدرم و پدرش

 حرص فقط من ساعت، یک این در و برسن راه از هاخانواده تا کشید طول ساعت یک

 هااون که کرد مجبورم و داد دستم به سفیدی چادر و شال اومد سمتم به صبا. خوردم

 کرد نگاه اژین و من به اشکی هایچشم با مادرشوهرم و گرفتم جا اژین کنار. بپوشم رو

 در شوقی اشک که گفتمی حسم ولی شوق؛ اشک حساب به گذاشتم ور  این من و

 قند صبا و جاریم مریم و خوند رو عقد عاقد. بودن غم هااشک این تمام و نیست کار

 :گفتنمی خنده با و سابیدنمی

 . بیاره گالب رفته عروس بیاره، گل رفته عروس -

 اژین که کردم سکوت ثانیه دچن شد، جاری خطبه که سوم بار برای. خندیدنمی هردو و

 :گفتم سر آخر صلوات تا هزار فرستادن با من و دوخت من به را منتظرش نگاه

 .بله ترهابزرگ اجازه با -

 اول و گرفت روم جلوی رو، بود گرفته که ستی یحلقه اژین و زدن کف همه باراین و

 در انگشتر دو االن من. بندازم دستش توی رو حلقه شدم مجبور من بعد و خودش

 .نداشتم مالکیت حس کدومشون هیچ به نسبت که داشتم دست

 دهانم توی عسل که گفتنمی اژین به رو و بودن شده جفت زود هم با انگار مریم و صبا

 دفتر کردن امضا بعد. بودم ممنونش کار این خاطربه و گرفتمی نشنیده اژین که بذاره

 :گفت و کرد من به رو اژین پدر و شدیم خارج محضر از همگی ازدواج،

 خوبیه پسر اژین پسرم، به رو تو هم قبل از و سپردم تو به رو پسرم گلم، عروس -

 .شین خوشبخت که انشالله



 به رو سپس و بوسیدم احترام به رو دستش من و زد پیشونیم روی ایه*س*بو بعد و

 :داد ادامه پدرم

 !شهنمی اینجوری نهوگر  مهاباد، بیاین سر یه باید حتما مجید، آقا -

 اژین برادرهای دید وقتی مادرم. زد لبخندی و گذاشت چشمش روی رو دستش پدرم و

 :گفت گردن،برمی شهرستان به دارن پدرش و

 .بودیم خدمت در شام یه موندینمی حاال -

 :گفت امبزرگه جاری و

 !شهرستان تو حتما منتظرتونیم ماست، از خدمت -

 گرفت اجازه پدرم از اژین مادر. کردن حرکت و شدن ماشین رسوا خداخافظی، از بعد و

 خداحافظی بعد. نزد اشسینه به رد دست پدرم و بمونم اژین خونه توی رو امشب که

. شدم سوار عقب هم خودم و بشه سوار ماشین جلوی اژین مادر تا کردمکمک پدرم، از

 :گفت یکرد به و کرد نگاهم محبت با اژین مادر و رسیدم خونه به

 .بشوم خانومش و اژین فدای من الهی -

 :دادم رو جوابش کردی زبان به هم من که

 .حرفیه چه این خدانکنه، -

 محبت با مادرشوهرم و کرد نگاه رو من بهت با باشه، دیده فضایی موجود انگار که اژین

 :گفت و کردبغلم

 !بلدی؟ کردی تو -



 خونه وارد من همراه به و کرد شکر رو خدا شوهرم مادر. زدم خجولی لبخند من و

 :گفت سر آخر و کردمی تعریف اژین از اون و نشستم کنارش مبل روی. شدیم

 .باش راحت و بیار در رو هاتلباس شو بلند... مادر شو بلند -

 تلویزیون به چشم سپس و کردمی مهار رو اشخنده داشت انگار شد، سرخ یهو اژین

 .دوخت

 .احتمر  هااین با خوبه، -

 :گفت دوباره اژین مادر ولی

 .عروسم خوشگله موهات واقعا ببینم؛ رو عروسم خوشگل موهای خواممی من! وا -

 :کرد اژین به رو و

 !کن کمک آهو به شو بلند -

 باز کنم، بازش تا کردم تالش هرچقدر و رفتم اتاق سمت و شدم بلند اجبار به من و

 :گفت و اومد تمسم اخم با اژین. بود قفل انگار و نشد

 !نه جااون -

 :گفت و کرد اشاره ایدیگه اتاق به سپس و

 .کن عوض رو هاتلباس جااون برو -

 :گفت بشه، اتاق وارد نداره قصد اژین دید وقتی اژین مادر

 !کمک برو مادر، اژین -



 با شد اتاق وارد اژین. دارم دست خودم خدا به بگم و بزنم داد داشتم دوست من و

 :گفت دیتیج چنان

 کنم؟ کارچی من خب -

 :گفتم اژین به رو اخم با. زد خندینیش اژین و شدم خشک تعجب از که

 .ندارم لباس من -

 از شرتتی گرفتن بعد گرفت، سمتم به رو شرتشتی و کرد باز رو لباسش کشوی اژین

 عوض رو لباسم کمد داخل شدم مجبور زده، زل من به پررویی با دیدم وقتی دستش،

 کنم؛

 با را موهایم کش اژین یهو که بشم خارج اتاق از خواستم و بستم اسبی دم رو موهام

 :گفت شیطنت با و آمد سمتم کرد، باز حرکت یک

 .میاد بهت تربیش جوریاین -

 پوستم صورتم، با هاشنفس گرم هرم برخورد با کرد؛ فوت صورتم روی بازدمش عمد به و

 زد صورتم پریدهرنگ دیدن با پوزخندی اژین.گرفت وجا قلبم ضربان و افتاد گزگز به

 :گفت رفتمی بیرون داشت که طور همان

 !صفر جنبه رویان خانم -

 حرص با رو پاهام من و رفت بیرون اژین. بشوم منفجر خواستممی عصبانیت از من و

 رمس باالی رو موهام و برداشتم زمین از را سرم کش دادم،می فوشش و کوبیدم زمین به

 اژین مادر. رفتم بیرون اتاق از کردم اخم خودم به آیینه توی کهاین بعد و بستم ایگوجه

 :گفت و کرد اشاره بود خالی اژین کنار که جایی به دیدنم با



 !نامزدت پیش بشین برو -

 اخطار با مادرش نشستم؛ کنارش اجبار به من و بود تلویزیون صفحه روی نگاهش اژین

 .دوخت مادرش سمت به رو نگاهش اژین هک زد صدا رو اژین

 روز این دیدن آرزوی وقته خیلی که دستت تو بگیر رو گلم عروس دست جان، اژین -

 .داشتم رو

 شکستن که داد فشارش طوری و گرفت رو دستم اجبار با و زد تلخی لبخند اژین

 گچن رو صورتش خواستممی دستش از رهایی برای. شنیدم رو دستم هایاستخوان

 برای جایش به و! ممکنه غیر که فهمیدم و دیدم رو اژین مادر خندان صورت که بزنم

 :گفتم حرص با و برداشتم ازش ریزی نیشگون و گرفتم رو بازوش دستش از رهایی

 .شوهرم مادر پیش برم خواممی کنی، ول رو دستم میشه عزیزم -

 سر آخر ولی بگیره، میهگر  خواستمی که داد فشار دستش در بیشتر رو دستم اژین

 :گفت و شد بلند کنارم از کرد، ول را دستم و داد رضایت

 !بدم سفارش شام برای چیزی یه برم من خب -

 :گفت ریزی خنده با شوهرم مادر که

 .بپز غذا آهو واسه خودت دستای با برو سفارش؟ چرا -

 من شوهرم مادر تشیطن از ولی کردمی درد دستم کهاین با زد، من به چشمکی بعد و

 :گفت بود کرده کالمش چاشنی که حرصی با اژین و خندیدم هم

 درست شوهر کهاین نه بپزه غذا شوهرش برای باید زن من، مادر میشه پرو وقتاون -

 !کنه



 :گفت من به رو و خندید مادرش

 غذای به ممعده من که کنید درست چیزی یه اژین با برو پاشو جان آهو پس خب -

 !نداره عادت بیرون

 عجب بکشه؛ دراز مبل روی هم شوهرم مادر که شدم بلند جایم از و زدم زور به لبخندی

 میگن نزن سفید سیاه به دست جان آهو بگن بهم اینکه جای به االن زیبایی، پذیرایی

 !کن آشپزی برو پاشو

 خودش با داشت انگار و بود کرده اخم اژین نشستم، صندلی روی و شدم آشپزخانه وارد

 کنممی اعتراف دلم توی و کردم نگاه اژین ستبر بازوهای به پشت از رفت؛می کلنجار

 انداخت بهم ترسناکی نگاه دید خودش روی رو نگاهم وقتی! استایله خوش واقعا که

 .کردم عوض رو نگاهم مسیر ناخودآگاه که

 پیاز گفت من به رو و کرد خورد رو ایدلمه فلفل ماهرانه و گرفت دستش توی رو چاقو

 دیدم خودم روی رو جدیش نگاه وقتی ولی کنه،می شوخی کردم فکر اول. بکنم پوست

 چشمام پیاز بوی ولی شدم کندنشون پوست مشغول و برداشتم پیاز دوتا و شدم بلند

 .ریختنمی پایین هامچشم از سریک طور همان هاماشک و سوزاند رو

 پیازها کردن خرد ادامه مشغول خودش رف،ح بدون و گرفت دستم از رو چاقو اژین

 .نشستم صندلی روی هم باز و شستم رو صورتم. شد

 ماکارونی داره که فهمیدم ریخت جوش آب توی رو ماکارونی هایرشته وقتی اژین

 خوابم حتما بودم نشسته صندلی روی بیشتر هم دقیقه پنج اگر. کنهمی درست

 .گرفتمی



 من اعصاب و کرد باز رو موهام کش سادیسمی اژین ینا دوباره که شوم بلند خواستم

 :گفت ضعیفی صدای تن با و ریخت بهم رو

 !بمونن باز بذار که گفتم -

 حرکت یک با کردم نگاه بود اژین دست در که مویم کش به و انداختم بهش بدی نگاه

 و ردب باال را دستش باشد فهمیده را قصدم که انگار اژین که بقاپم دستش از خواستم

 :گفتم حرص با من

 !من به بدش -

 پرممی باال هی انداخت؛می باال نه معنی به رو ابروهاش و زد داری حرص لبخند اژین و

 بهم را اجازه این و بردمی باالتر را دستش که بگیرم دستش از را کش که خواهممی و

 وقتی تگرف درد بیشتر خودم دست که کردم بازویش حواله مشتی حرص با. دادنمی

 محکم را دستش بار این خندد،می من خوردن حرص بخاطر و نیامده دردش اژین دیدم

 :گفت کردمی نگاه رو دستش بهت با که طور همان و کشید داد اژین که گرفتم گاز

 گرفتی؟ گازم واقعا! وحشی یدختره -

 .کرد نگاه دستش روی دندانم جای به دوباره و

 آشپزخانه از عجله با و قاپیدم باراین دستش از را کشم و وردمآ بیرون پوزخند با را زبانم

 جایش از هم اژین داد صدای با که بود سنگین خوابش انقدر اژین مادر. رفتم بیرون

 هایانقباض. شد مگرسنه و رفت ضعف دلم فهمیدم وقتی را غذا بوی. بود نخورده تکان

 شکمم شرمنده رو من داشت بود انداخته راه به شکمم که صدایی و سر و گرسنگی

 .کردممی یکی را شامم و ناهار ساعت چند بعد و بودم نخورده نهار. کردمی



 است درهم هایماخم و نشستم مبل روی که من دیدن با و آمد بیرون آشپزخانه از اژین

 به چشمم یگوشه با گرفت، سمتم رو بود گرفته دستش در که ظرفی و آمد سمتم به

 .باشم خیال بی نتوانستم هندی بادام دیدن با و دمکر  نگاه ظرف

 خوری؟نمی -

 اژین دیدم که برگرداندم ایدیگه سمت را سرم دوباره ولی کردم، نگاه ظرف به دوباره

 .خورد ولع با و ریخت دهانش در را بادام مشتی خودش

 دوار  دیدم که کردم نگاهش پشت از و شدم خم یواشکی رفت و شد بلند که کنارم از

 دهنم بجوم را آن خواستممی که همان و ریختم دهانم در بادام مشتی. شد آشپزخانه

 .زد بیرون آتش دهانم از اژدها مثل و گرفت آتش

 :خندید بلند من شده قرمز صورت دیدن با و آورد بیرون آشپزخانه از را سرش اژین

 به عجله اب و گذشتم دهنم روی رو دستم!خانوم وحشی گرفتن گاز عوض در اینم -

 .دویدم بهداشتی سرویس سمت

 .کردم اژین نثار بلدم را فحش و بد الفاظ هرچی و شستم آب با رو زبانم بار چند

 !بود؟ زهرماری چه دیگه این! سادیسمی مریض چرخ،ده ماشین زیر بری الهی -

 .شستم آب با را دهانم دوباره و

 !شخصیتبی آزار مردم بکنم، دونه دونه ریشه از رو اژین موهای و برم داشتم دوست

 .کنه بخیر عاقبت اژین با رو من عاقبت آخر خدا باشه روزش اولین از این

 :گفت لبخند با من دیدن با و شد بیدار هم مادرشوهرم شد، آماده که شام

 !تو گردن افتاد غذا زحمت، به انداختم اول روز رو عروسم -



 .خندیدم دلم توی

 دوست رو پختمدست شاید خوردین رو غذا کهاین بعد حاال زحمتی، چه بابا نه -

 !نداشتین

 .شنیدم را گردنش هایاستخوان شکستن صدای که چرخید سمتم به جوری اژین

 :گفت ب**ل زیر و کرد نگاه من پرویی به پوزخند و تعجب با

 !دختر این کرده سفید رو پا سنگ روی خدا به -

 :گفتممی و نبود مادرش االن کاش من و

 !تو چشم کوری به -

 :گفت اژین به رو زد، لبخند شوهرم مادر

 اینقدر هم مرد دیگه، کن کاری یه هم تو پخته رو شام گلم عروس بچین، رو میز پاشو -

 !تنبل

 :گفت من به رو بعدم و بود کجی دهن شبیه که زد کجی لبخند اژین

 کمک؟ میای عزیزم -

 !بشه الل عزیزم گفتن تو زبونت الهی

 !کن کار تنهایی خودت است؟ خسته بینینمی آهو، یادب کجا -

 !بده کجاش باشه، پیشم نامزدم خواممی من مادر خب -

 :گفت و کرد نگاهم شوهرم مادر

 .نیست بردار دست نبره خودش با رو تو تا پسر این! پاشو جان، آهو پاشو -



 .رفتم آشپزخانه به و شدم بلند جایم از

 !دروغگو طور ینهم پرویی، خیلی دونستیمی -

 !گفتی که شد خوب چه دونستم،نمی اصال نه -

 .کرد نگاهم خشم با اژین

 فهمیدی؟ باشه سرکاری و شوخی واسه حتی متنفرم، دروغ از من -

 بازی فیلم داریم ما رفته یادتون انگار! نقش؟ تو نرفتین زیاد رمضانی، آقای میگم -

 !فیلم... کنیممی

 .چشم بگی میگم من که چیزی باید منی خونه تا که گفتم منم -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !باشی گفته چیزی همچین نمیاد یادم من -

 نشان و خط برایم ابرو و چشم با که طورهمان و شد متورم کمی گردنش رگ اژین

 :گفت کشدمی

 !نکنی فراموش بعد به این از که کنممی کاری یه -

 .نزدیم حرفی چکداممانهی دیگه و شد آشپزخانه وارد شوهرم مادر

 گوش دقت با من و گفتمی هایشعروس و اژین برادرهای از مادرشوهرم شام سر

 .دادممی

 اژین مادر دیدن فیلم ساعت یک بعد و بشورم را هاظرف تا نگذاشت اژین شام بعد

 .بخوابد که خواست و خورد را هایشقرص



 :گفت و کرد من به رو

 !خودته خونه چون نکن غریبگی بخواب، امزدتن پیش برو هم تو جان آهو خب -

 :گفتم و کشیدم خجالت کمی حرف این با

 .بزنم حرف باهاتون صبح تا و بخوابم شما با خواممی من ولی -

 .بمونم بیدار تونمنمی و نیست خودم دست بخورم رو هامقرص من مادر نه -

 .بندازم رو جاتون اتاق تو بریم پاشین پس خب -

 .خوابممی هال همین تو نم پسرم نه -

 .شد دستپاچه اژین

 !کنهمی درد کمرتون خوابید نمیشه راحت جااین نمیشه، که اینجوری من مادر نه -

 .خوابممی جااین بیار، رختخواب برام دست یه -

 .کرد پهن را مادرش جای شد بلند جایش از اژین

 !بخواب بگیر پاشو هم تو دخترم خب -

 .گفتم ایاشهب و خاروندم را سرم

 .بخوابم کجا باید اصال دانستمنمی و شدم بلند جایم از

 .دیگر اتاق ماندمی و بود قفل همچنان بود قفل درش قبال که اتاقی

 :گفت اممانده تکلیف بی همینجوری من دید وقتی اژین

 .اتاق اون تو برو آهو، -

 .آمد سرم پشت اژین و رفتم جاآن به حرف بدون من و



 :گفتم حرص با اتاق تو اژین دیدن با

 !بخوابی؟ جااین قراره هم تو مگه -

 !بخوابه مادرم کنیم صبر باید فقط خوابی،می جااین شما. خودم اتاق میرم من نخیر، -

 :گفت و زد پوزخندی اژین که کشیدم راحتی نفس

 !گیریمی تحویل رو خودت میاد خوشم -

 با و کردم حمله سمتش حرص با همیدم،ف را منظورش وقتی و کردم نگاهش واج و هاج

 بیشتر رو من که نیشخندی با. گرفت رو دستم هردو که افتادم جانش به مشت

 :گفت سوزاندمی

 گوشت تو رو این! هیچوقت بخوابم، تخت یه روی کنارت که نکن فکرشم هیچوقت -

 !کن فرو

 بود بسته رو بالم و دست اژین مادر ولی بکشم جیغ خواهممی عصبانیت و حرص از

 .شدنمی و

 پس... قالبی هستی، قالبی شوهر یه فقط تو! خان رمضان آقای کن فرو گوشت تو تو -

 .بندازم دستم هم رو حلقه این که نداره لزومی

 :گفتم و کردم پرتاب سمتش و آوردم بیرون دستم از رو حلقه و کردم آزاد رو دستم

 ندازممی دستم رو ازدواج حلقه صطالحا به شئ اون مخانواده و تخانواده جلوی فقط -

 .ندارم نامزد که بفهمند باید هاغریبه و

 :گفت آمدمی سمتم به که طورهمان و بود شده برافروخته خشم از صورتش اژین

 !بفهم کنم،نمی ولت مادرم جان به بازیه هااین همه که بفهمه نفر یه فقط اگه آهو -



 حواله را خشنش نگاه کشیدمی که نفسی هر با و افتاد نفس نفس به عصبانیت از

 .کردمی من

 :گفت و داد تکان صورتم جلوی رو انگشتش

 گفتم؟ چی فهمیدی -

 که نگذشت دقیقه پنج ولی رفت، بیرون اتاق از اژین و دادم تکان آره معنی به را سرم

 .کرد نگاه رو من کالفگی با و برگشت دوباره

 جااین یکم منم بخواب، برو تو... بخورم آب رفتم گفتم الکی و نخوابیده فعال مادرم -

 !خودم اتاق میرم بعد یکم و شینممی

 .خزیدم پتو زیر سپس و زدم کنار را پتو و رفتم تخت سمت به

 !کنهمی اذیت رو چشم نورش کنی؟ خاموش رو چراغ میشه -

 .کردم روشن رو چراغشب من و کرد خاموش رو چراغ اژین

 .شد ترجذاب نور این میان در اژین صورت و برگرفت در رو اتاق قرمز نور از ایهاله

 بپرسم؟ سوال یه ازت میشه -

 :گفتم و پیچیدم خودم دور به بیشتر رو پتو کرد، نگاه منو و آورد باال را سرش اژین

 بود؟ چی کنیم ازدواج صوری خواستی کهاین از دلیلت -

 اومدندمی اونا که موقعی شهرستانن تخانواده چون و بدی پول یکی به تونستیمی تو

 !کردی ازدواج کنند فکر و نکنن شک اونا و تو پیش اینجا بیاد

 .کرد نگاهم کوله و کج قیافه با اژین



 خانوم؟ آهو کردی پیدا رو حل راه این تا کردی فکر چقدر اونوقت -

 میگم؟ دروغ مگه -

 زن از دوما کنم، ازدواج ستمتوننمی مخانواده حضور بدون من اوال متفکر، مغز آخه -

 وسط اومدمی پولم قضیه درثانی کنم، تحملشم بخوام برسه چه نمیاد خوشم جماعت

 بکنه خواست غلطی هر تونهمی گذشت پل از خرش کهاین بعد که کردمی فکر زنی هر

 !کن بار باقالی بیار خر حاال و داشتبرنمی سرم از دست دیدیمی یهو و

 .خندیدم بلند

 هر و دارن دوست رو تو همه کنیمی فکر چرا! باالست خیلی نفست به اعتماد دابخ -

 و نمیاد خوشت زنا از میگی که پرویی خیلی واقعا. کنهنمی ولت زندگیت تو اومد کی

 بزنم؟ تیغت تونمنمی من که کنیمی فکر یعنی اینجام، من

 .نشست تخت روی کنارم و امد سمتم به اژین

 !ببینم ور اون وبر ! کجا؟... هوی -

 .گرفت جا لبش گوشه کمرنگی لبخند و کرد نگاهم تخس هایچشم با اژین

 :گفت و انداخت انگشتم در رو ازدواجمون حلقه

 .نیار درش منه شناسنامه تو اسمت که زمانی تا نیار، درش -

 :گفت خنده با بعد و

 !نداری مغز میاد خوشم دونیمی -

 .افتاد زمین به تخت روی از که میدم هلش حرص با

 ببینم؟ بیرون برو شو بلند داد، رو نباید جماعت مرد به میگن -



 واقعا بعدشم،! مرد نه داد رو جماعت زن به نباید گفتن قدیم از چون گفتی اشتباه -

 داری؟ دیپلم ببینم اصال خوندی،می درس تو چطوری هوش و مغز این با میگم

 .نشستم تخت ویر  و شدم بلند و گرفت حرصم اشپرویی از

 !خان رمضان آقای دارم که بله -

 .خندید اژین

 !کنیمی کیف باهاش قدر این که میاد خوشت زیاد من فامیلی از انگار -

 .بده صبر بهم خدایا کردم زمزمه ب**ل زیر

 چون ولی! تلخه همیشه راست حرف بشنوم، منم تا بگو خودت؟ واسه میگی چی -

 بخوای باج ازم تونینمی هیچوقت تو. میگم خودم هچی به چی بفهمی تونینمی خودت

 این اصلی زن نقش کردی قبول که بود خاطرم همون به و منه دست هاتسفته چون

 پی میره کس هر و شیممی جدا هم از سالم یک بعد بشی، انداختم راه که فیلمی

 .میشه تموم شده شایعه منم مورد در که هاییحدیث و حرف این و خودش زندگی

 شایعه؟ کدوم -

 .کرد باریک رو هاشچشم اژین

 !آخه فضولی چقدر تو دختر -

 بهش توجه بدون و نیاوردم خودم روی به ولی بیانش نوع از گرفت حرصم دوباره باز

 .بستم رو هامچشم و چرخیدم او نشستن جهت برخالف

 آهو؟ -

 .فشردم هم روی بیشتر رو چشمام کرد صدا رو اسمم کهاین به توجهبی



 نخواه و نکن فکر منم به ذره یه اصال سال یک این تو و کنی تحملم سال یه مجبوری -

 ندارم قلبی من چون نلرزه من برای که باش دلت مواظب بیاری، در سر من زندگی از که

 .خوریمی ضربه خودت و بدم بهت که

 .بست نقش صورتم روی پورخندی

 تو به اصال و دارم قلبم تو رو یکی خودم من! داری کاذب نفس به اعتماد که گفتم -

 انجام داشتم دوست که کاری هر و باشم آزاد خواستممی فقط من نترس. کنمنمی فکر

 .رسممی هم آرزوم اون به دارم که بدم

 :گفت خنده با اژین

 چون که دونیمی خوب خودت چون کنم تایید من باید اول رو، همش نه متاسفانه -

 هرکاری سال یک این تو واست نباش نگران ولی باشی، کاراتم مواظب باید پس منی زن

 .باشی نداشته بدی خاطره من از که کنممی

 :گفت دوباره ولی شد بلند جایش از

 فیلم الکی من برای پس نبوده زندگیت تو مردی هیچ بدونم که فهمیدم قدریاون ازت -

 !نیا

 .کند باز رو اتاق در خواست

 .کنم ازدواج اون با تو از طالق بعد و بشم عاشق منم شاید ،معلوم کجا از هست شاید -

 .زندمی نیشخندی اژین

 کنی؟ کارا این از تونینمی منی خونه هروقت تا که کنم گوشزد بهت باید ولی خوبه، -



 به قدراین.رفت بیرون و شد اعتنابی چرخیدم سمتش به بهت با که منی به بعد و

 خوادمی هم و مهربونه هم. ترکیدمی داشت سرم که کردم فکر اژین بعدی دو شخصیت

 .کنه مخفی سنگدل آدم نقاب یه پشت رو مهربونی این

 !چنده چند خودش با نیست معلوم اصال

 نداشت قصد و بود پریده چشام از خواب ولی بخوابم که کردم سعی و بستم چشمامو

 .بیاد سراغم به که

 .ودمب سردرگم هنوز من و بود گذشته سه از ساعت

 ایخنده بالکن دیدن با. کردم باز را پنجره و رفتم اتاق پنجره سمت و شدم بلند جایم از

 .شد مهمان لبم روی

 پیش که دری سمت به و انداختم دوشم روی رو اون که بود جالباسی در کلفت بافت یه

 .رفتم بالکن روی اون کردن باز بعد و رفتم بود اتاق پنجره

 کهاین بدون و بود بالکن در هم اون که دیدم رو اژین خوندمچر  دیگه سمت که رو سرم

 .کردمی دود داشت و بود گذاشته لبش گوشه سیگاری کنه حس رو من حضور

 .شد هم طورهمان و نبینه رو من اصال که نشستم زمین روی

 .زدمی حرف خودش با داشت انگار و بود شده خیره نقطه یک به فقط اژین

 ککتم و کنیمی رد یکی به یکی داری رو قرمزات خط پسر، نیکمی داری کارچی -

 کنی؟می چیکار اژین گزه،نمی



 هادیوانه مثل خودش با و بریزد بهم گونهاین اژین که بود شده باعث چی دونمنمی

 کنجکاو خودش به نسبت رو من که داشت عجیبی غم یه صدایش ولی بزند حرف

 .کردمی

 .شنیدم رو اژین صدای و کردم عطسه استهناخو وزید آرامی نسیم وقتی

 جاست؟اون کی -

 و انداختم اتاق تو خودمو و رفتم در سمت خیزسینه بودم نشسته که طور همان

 .زدم خواب به رو خودم چطور دانمنمی

 باد که اتاقی پرده دیدن با. بستممی قندیل سرما از داشتم کردم باز که رو هامچشم

 سرجایم سیخ بود کرده، ایجاد ترسناکی صحنه اتاق توی و بود هواداشت رقص به رو اون

 .نشستم

 االن و ببندم رو بالکن در بود رفته یادم که بودم اومده اتاقم توی عجله با قدراون شب

 .شدن خشک چوب مثل هاماستخوان تموم کردممی حس

 چشمام و دمکشی ایخفه جیغ اژین وضع سرو دیدن با که شد اتاقم وارد عجله با اژین

 .بستم رو

 :گفت و کرد آرامی خنده اژین

 !تنمه حوله خوبه تو؟ چته -

 :گفتم حرص با و کردم باز چشامو

 خانومه؟ یه اتاق به شدن وارد طرز چه این -

 :پرسید و کرد باریک رو چشماش اژین



 گرفته؟ چرا صدات -

 .بشه بازتر صدام که کردم سرفه هم سرم پشت بار چند

 !میشه جوریاین صدام صبحا لاو من هیچی، -

 .رفت باال ابروهایش و کرد نگاه بود مونده در الی نصفش که ایپرده به اژین

 بودی؟ بالکن تو دیشب تو -

 .دادم تکان نفی حالت به رو دستم

 داره؟ بالکن جااین مگه نه، -

 کرد قفل و بست رو در و رفت در سمت به اژین

 :گفتم زدم که حرفی کردن یالپوشون برای. کرد نگاهم اخم با و

 من؟ اتاق تو پریدی جوریاین چرا تو -

 .کردمی شک گیرممی دوش اتاق یکی اون تو دیدمی اگه و شده بیدار مامانم -

 .زدم کمر به رو دستم

 بیرون؟ بری خوایمی هم حوله این با االن که داره حموم جااین مگه -

 .گرفتمی رو موهاش نم و بود ایستاده آیینه جلوی اژین

 ندیدی؟ رو حموم یعنی دیدی، رو بالکن که تو -

 :گفت و کرد اشاره دری به بعد

 !خانوم آهو حمومه در اون -



 رو موهام که طور همان و برداشتم میزو روی شانه و اومدم پایین تخت از سختی به

 :گفتم زدممی شانه

 !نشنیدم رو هاتحرف باشم دیده رو بالکن -

 .بود شده خیره بهم آیینه از که دیدم رو ژینا آلود حرص نگاه

 شده آوار یخونه عین داغونی؟ اینقدر چرا تو ببینم اصال... شنیدم شایدم خب -

 !مونیمی

 .نزنه لبخند نتوانست اژین

 خرابه؟ وضعم قدراین یعنی -

 :گفتم و بستم اسبی دم رو موهام

 !بدجور -

 :گفت و داد تکان تاسف با رو سرش اژین

 !نباش من زندگی از سردرآوردن و بازی کارآگاه دنبال گفتم بهت دیروز هخوب -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 به تو زندگی! تو زندگی فهمیدن دنبال افتممی و کنممی ول رو زندگیم و کار من که نه -

 چه؟ من

 باهاش قراره که افتممی پسری اون زندگی دنبال باشم، هم کسی زندگی دنبال من

 !تو نه کنم زندگی

 .صورتم روی بود زده زل برافروخته کمی صورت و اخم با و بود لبش گوشه پوزخندی اژین



 این ندارم دوست اصال و ایستادم روت روبه االن نامزدت مثال من پرویی، واقعا خیلی -

 !کنم گوش پرتاتم و چرت

 .رفت بیرون اتاق از حرص با بعد و

! خورهبرمی آقا به زودم چه چه، من به تو دگیزن دیگه میگم راست! خواینمی که درک به

 !چه تو به پس نیستی، من یکاره هیچ که تو

 که شوهرم مادر دیدن با و رفتم بیرون منم کردم مرتب رو وضعم و سر که این بعد

 دستش از رو چایی سینی و رفتم سمتش لبخند با چیدمی رو صبحانه میز داشت

 .گرفتم

 !من به دینب کشین؟می زحمت چرا شما -

 .خوردمی رو شصبحانه آرامش با داشت و بود نشسته میز پشت هم اژین

 شده؟ چی صدات مادر آهو بده، مرگم خدا -

 .کشیدم گلوم زیر رو دستم ناخودآگاه

 !میشه باز صدام بخورم گرم چایی االن هیچی، -

 :گفت آهسته که شنیدم رو اژین صدای

 .میاد سرش هم بال این باشه، فضولی دنبال که آدمی -

 .آوردم در رو اداش دلم توی و کردم نگاه بهش چشم گوشه از

 .شدم صبحانه خوردن مشغول و نشستم شوهرم مادر کنار میز پشت

 :گفت مادرش که شد بلند و خورد رو چاییش عجله با اژین



 مادر؟ کجا -

 .من مادر دارم بانکی کار -

 :گفتم اژین به رو و خوردم رو مصبحانه عجله با منم

 مون؟خونه بذاری منم کشیمی زحمت -

 :گفت من به رو شوهرم مادر

 خوشگلم؟ عروس کجا -

 .کاشتم شگونه روی ایه*س*بو و شدم بلند میز پشت از

 .برم باید که دارم کاری یه ولی زنم،می سر بهتون باز میام مادرجون -

 :اومد اژین صدای که

 داری؟ کاری چه مثال تو -

 .گفتم بهش «توروسننه» ب**ل زیر و رفتم ایغره چشم بهش رو

 !جان اژین دیگه دارم کاری یه خب -

 .بود بدتر فحش چی هر از که کشیدم جوری یه رو جان

 :گفت و کرد اشاره اتاق به درهم هایاخم با اژین

 .شو حاضر زود پس -

 شیهبق که نذاشت دیگه شوهرم مادر که کردم جمع رو یکمیش میز روی هایظرف از

 .شدم حاضر زود و رفتم من و کنم جمع رو



 هایاخم متوجه آسانسور توی و شدیم خارج خونه از شوهرم مادر از خداحافظی بعد

 .شدم اژین

 همه؟ تو چرا هاتاخم بپرسم میشه -

 .ذاشتیمی تنها رو مادرم نباید -

 .زدم پوزخندی و پریدند باال ناخوداگاه ابروهام

 !نداره کردن نگاه جوریاون خانوم، عروس گفتم رو وظایفت از یکی چته؟ -

 نداشتم کار بعدشم آخه؟ شمام واقعی عروس من مگه نداری؟ ثبات چرا تو میگم -

 نیستی خونه که تو و زنممی جون مادر به سر یه هم فردا البته که موندم،می حتما

 .خونمون برممی

 :گفت نیشخند با اژین

 !قالبی عروس نشه، زحمت یهو -

 .شد خارج خاصی ژست با آسانسور از و

 .گذشت جلوم از بوقیتک بعد و گذاشت خونمون جلوی هم رو من راهش سر

 سمت و گرفتم تاکسی عجله با و نرفتم مونخونه رفت، اژین کهاین بعد هم من البته که

 .رفتم شیرین خونه

 با در و مزد رو درشون زنگ کرایه کردن حساب بعد و شدم پیاده شیرین خونه جلوی

 .شد باز تیکی

 .شدم خونه وارد و کردم بغلش شیرین دیدن با

 .نشست کنارم میوه آوردن بعد شیرین



 شد؟ چی خب، -

 !کردیم عقد دیگه هیچی -

 .کرد نگاهم تعجب با شیرین

 نکردی؟ دعوت رو ما چرا پس بیشعوری، خیلی آهو -

 .چرخوند ایدیگه سمت قهر حالت به رو سرش بعد و

 .کنممی دعوتتون عروسی برای گفتم و بود محضری عقد یرینش بخدا -

 !میشه زحمت بابا، نه -

 جونم؟ شیرین -

 !نیار در بازی لوس حاال خب -

 :گفتم و خندیدم بلند

 شده؟چی شرکت، نمیری زیاد روزا این -

 .گذاشت میز روی رو کندمی پوست داشت که ایمیوه شیرین

 !مونممی خونه هاموقع بعضی تو شانس از میرم، بابا نه -

 !دیدم رو ساالر دیروز راستی -

 خب؟ -

 شده، پیرتر سال چند بگم بخدا. نیست سابق ساالر دیگه انگار ببینیش، باید آهو -

 کنی؟می باور



 چرا دونمنمی که وجدانی عذاب و بست نقش چشمام جلوی ساالر شده کبود قیافه

 خواستمی که کاری ولی شد ترپررنگ نگارا باز اومدمی سراغم کردممی فکر بهش وقتی

 .برانگیخت رو نفرتم که کردم یادآوری خودم به را بکنه

 اومد؟می سرم بالیی چه شب اون نبود دوستش و اژین اگه دونیمی اصال! درک به -

 !نیست خوب اوضاعش اصال بیچاره ولی حرفیه، اینم خب -

 !شه باز دلمون بدیم قر یکم کن باز رو آهنگ اون رو، راد ساالر شیرین کن ول -

 .کرد باز رو آهنگ و گفت ایباشه شیرین

*** 

 اژین

 

 میز پشت از دیدنم با سپهر و و زدم رستوران به سرم یه بانکی، کارهای انجام از بعد

 :گفت که بگذرم کنارش از خواستم بهش توجهبی من و شد بلند

 !اژین کردی رو خودت کار آخرش -

 .باشم مسلط اعصابم به تا مکشید عمیقی نفس

 !مادرت جون نکن خورد رو اعصابم صبحی اول سپهر -

 !سوزهمی آهو برای دلم االن از واقعا ولی من، برادر داغونه خودش تو اعصاب -

 .گرفتم یقشو حرص با

 !کنی دلسوزی آهو برای خوادنمی تو -



 .زد تلخی لبخند سپهر

 !بیا خودت به اژین، -

 دراز بیشتر گلیمت از رو پات ولی جاش، به رفاقتمون جاش، به دوستیمون سپهر -

 !خب؟. نکن

 .کرد باز شیقه دور از رو دستام سپهر

 دنبال واقعا میگم همه مثل منم کنیمی فکر و انداختی راه که بازی این تو پس -

 شدی؟ آدم و هستی خونواده تشکیل

 خودت به نبینی، خوش وزر  یه نذاره دختر این آه بعدا نکنی کاری که باشه یادت

 .نکن شوابسته

 .میشه توابسته مطمئنم من ولی

 :گفتم و زدم شسینه به

 .مربوطه خودم به اینش -

 :گفت شنیدم که شدممی رد داشتم کنارش از

 و ریزهمی رو زهرش باشی، خودت مواظب بگم بهت گفت بود، جااین راد ساالر -

 .کنی زندگی ذارهنمی

 .چرخیدم تشسم به عصبانیت با

 کردی؟ نگاهش و وایسادی هم تو -

 !رو آهو و تو زندگی نداره قبول ساالرم ولی اژین، دادم رو جوابش من نه -



 :غریدم عصبانیت با

 !عوضی یپسره! کنهمی غلط ساالر -

 .کرد نگاهم سپهر

 طریق از تونهمی ساالر... هست دونممی که باشه الکی ازدواجت اگه اژین دونیمی -

 بزنه؟ بهت رو ضربه بیشترین ببینه تو از نیست قرار آهو که محبتی و وآه

 خودشه ضرر به و میشه توابسته ببینه محبت تو از آهو میگم، چی که دونیمی خودت

 !تازونهمی تو زندگی تو رو اسبش ساالر نبینه محبتم ولی

 .داشتم قبول خودمم رو سپهر حرف این و شد مشت دستم

 .زدمنمی دوئل آبروم با رو خودم زندگی ولی

 زیر رو آبروم ساالر ذاشتمنمی شدمی تیکه هزار قلبش و شدمی موابسته آهو اگه حتی

 هایحرف شنیدن بعد و بود شده سخت برام کشیدن نفس.ذاشتمنمی ببره، سوال

 .بودم نکرده فکر قسمتش این به اصال که فهمیدم هم سپهر

 .بردمی باد به منم آبروی اون آبروی به خدشه ترینمک و بود من آبروی االن آهو آبروی

 .دادنمی جواب و خوردمی بوق ولی گرفتم رو آهو شماره و آوردم بیرون جیبم از رو موبایلم

 .کردمی تشدید رو اون هم سپهر نگاه و بود اومده سراغم به بد حس یه

 .برداشت را تلفن خواهرش و گرفتم رو شونخونه شماره

 بزنید؟ صدا رو آهو میشه خانوم، اصب سالم -

 :پرسید نگرانی با و کرد سکوت دقیقه چند صبا



 نیست؟ شما پیش آهو مگه اژین آقا -

 .میشم خفه دارم من و اومد سرم ترسیدممی که چیزی همان از کردم حس

 .دادمی عذابم ناشناخته حس یه

 نیومده؟ خونه مگه -

 .نیومده نه -

 مامانم پیش برگرده بزنه بهتون سر یه شاید گفت آخه ان،آپارتم برگشته حتما باشه -

 .اومده جااون شاید گفتم

 .بزنه زنگ یه من به بگین لطفا برنداشت، زدم زنگ موبایلش به پیش یکم اژین آقا نه -

 .چشم باشه -

 .کردم قطع رو تماس و

 و شدم نمماشی سوار سپهر هایکردن صدا به توجهبی و زدم بیرون رستوران از عجله با

 .چرخیدم هاخیابان در

 .گشتممی دنباش به کجا باید االن من

 .دادنمی جواب آهو ولی شنیدممی رو بوق صدای خط پشت و گرفتممی رو ششماره هی

 باشه، متنفر ساالر از باید اون نداره امکان این ساالر؟ پیش رفت و حرفش زیر زد یعنی

 !نمیره آره نمیره، پس

 سرم پشت هایماشین که گرفتم ترمزی چنان آهو شماره دیدن و شیمگو خوردن زنگ با

 :گفتم آهو به داد با هاآن هایفحش و بوق به توجه بدون من و گرفتن فحشم به



 کجایی؟ هستی؟ ایشده خراب کدوم -

 شده؟ چی افتاده؟ اتفاقی کسی واسه پرسیدمی هی و بود ترسیده انگار آهو

 هست؟ ایشده خراب کدوم که شدممی دیوونه داشتم من و

 دیگه کردم حس قلبم ضربان من و زدمی صدا رو آهو که شنیدم رو مردی صدای

 ...آهو یعنی زنه،نمی

 !نداره امکان این ولی

 :پرسید من به رو گریه با آهو

 افتاده؟ اتفاقی کی برای بگو بهم شده؟ چیزی اژین -

 :گفتم خشم با

 !کشمتمی بخدا چون تو، برای آهو، تو برای -

*** 

 آهو

 

 .شدم خشک بارهیک من که زد رو حرف این خشمی چنان با اژین

 کردم؟ اشتباهی کار چه من و شده چی مگه

 را کردمی صدایم داشت و بود اومده جااین به بود ساعتی نیم که شیرین برادر دوباره

 حرصش تمام و شدمی تردیوونه هم اژین زدمی صدایم رامین که هربار انگار و شنیدم

 .کرد آوار من سر رو رو



 هستی؟ ایشده خراب کدوم بگو -

 و زدم چنگ کیفم به عجله با من و کردمی نگاهم نگرانی با که کردم نگاه شیرین به

 :گفتم

 !مخونه -

 :گفت که اژین داد صدای باز و

 !نگو دروغ نگو، دروغ من به -

 .شدم تاکسی سوار و زدم بیرون ساختمون از عجله با

 مادرش پیش دونستممی و رفتم اژین خونه سمت که بود افتاده تنم به ترسی چنان و

 !بگه تونهنمی هیچی

 رسیدم واحدشون جلوی به که بود انداخته راه بیداد و داد موبایل پشت همچنان اژین

 :گفتم و

 !آپارتمانتم تو االن من -

 .کرد قطع رو تماس اژین که

 :گفت نگرانی و ترس با دید که رو من پریده رنگ   و کرد باز رو در مادرجون

 آهو؟ شدهچی -

 .شدم خونه وارد و آوردم در رو هامکفش عجله با

 :گفت و گرفت دستاش توی رو مزده یخ دست مادرجون

 دخترم؟ شدهچی -



 :گفتم هم سر پشت و چرخید دروغ به زبونم

 !خورهمی بهم حالم ونخ از منم بود، خون پر خیابون و بود شده تصادف خیابون تو -

 :گفت و زد لبخندی مادرجون

 .بیارم آب برات لیوان یه بذار دختر، ترسیدم -

 .شدم آروم کمی من و برگشت آب لیوان یک با

 من و بود عصبی قدراین اژین. کردن یخ دستام شنیدم، قفل توی که رو کلید صدای

 .نداشت حد که بودم ترسیده قدراین

 کردم فکر من و کرد پرسی احوال مادرش با و شد خونه وارد شآرام و لبخند با اژین

 چنان برام رو هاشچشم چرخید سمتم که همین ولی کرده فروکش عصبانیتش

 بود نشونده صورتش روی زور به که لبخندی با بعد و نداشت حد که کرد ترسناک

 :گفت

 میای؟ لحظه یه آهو -

 .رفت اتاق سمت خودش و

 سمت و شدم بلند اجبار به دیدم خودم روی رو مادرشوهرم نگاه وقتی ولی نروم خواستم

 .رفتمنمی کاش که رفتم اتاق

 دیوار به ترس از من و آورد یورش سمتم به اژین گذاشتم، اتاق توی رو پام که همان

 .چسبیدم

 :غرید ششده قفل هایدندان الی از

 بودی؟ رفته یاشده خراب کدوم پس نکردم، پیاده خونتون دم رو تو من مگه -



 :داد ادامه که کردم نگاه خونش از پر هایچشم به

 نگفتم؟ مگه بکنی؟ تونینمی غلطی هیچ منی خونه تو تا نگفتم مگه -

 .خورد دیوار روی صورتم کنار مشتش که دادم تکون رو سرم

 بودی؟ کرده غلطی چه ساالر با تو آهو -

 .بودم شیرین خونه نبودم ساالر با من اژین بخدا... به -

 !نه بود شیرین حتما هم کردمی صدات که یارو اون آهو، نگو دروغ من به -

 بودم کرده پیدا اژین هایتهمت بخاطر که جسارتی با و کشیدم صورتم روی رو دستم

 :گفتم

 دونینمی اگه سالشه، هفده برادر صدای اونم و بودم شیرین خونه من مریضی، یه تو -

 !رمضانی آقای بدون

 .نداشت باور هم باز ولی بود شده آروم کمی انگار و کرد نگاه هامچشم ویت اژین

 .گرفت سمتم رو موبایلش

 !شیرین به برن زنگ -

 :گفتم و زدم نیشخندی

 چی؟ -

 !بزن زنگ گفتم -

 جواب بوق اولین با که گرفتم رو شیرین شماره و گرفتم دستش از رو موبایل حرص با

 :داد



 !شده؟ چیزی عجله، ناو با رفتی کجا آهو الو -

 :گفتم و خندیدم الکی

 جاست؟اون رامین نیست، چیزی نه -

 بحثش جرو مامانم با هرموقع. کنهمی کالفه رو من آخرش پسر این جاست،این آره -

 !جااین میاد میشه

 :گفتم و کردم نگاه اژین به

 !نکردم کامل رو طراحیت که شرمنده گفت آهو بگو بهش من طرف از پس باشه -

 .خندید شیرین

 !بگو بهم شده چیزی اگه ولی! سرت فدا بابا، کن ولش -

 .خدافظ دیگه برم من نیست، چیزی نه -

 .عزیزم خدافظ -

 .کشید آغوشش در رو من بارهیک و کشید راحتی نفس اژین

 رو کمرم ترمحکم و نداد بهم رو اجازه این که بیام بیرون بغلش از خواستم ترس با

 .چسبید

 !کن ولم اژین -

 !بمون جوریهمین... هیس -



 کاراش این با و نداره نسبتی منم با قضا از که شکاک آدم یه بغل تو خوامنمی من -

 پروتر گمنمی هیچی کردم غلطی چه بفهمن خانوادم کهاین ترس از منم و کنهمی اذیتم

 !کن ولم. باشم میشه

 .شدم الل بارهیک که گذاشت مشانه روی رو سرش و نکرد ولم اژین ولی

 دیوار و در به رو خودش قلبم و کنم جدا اژین آغوش از رو خودم کردمی التماس عقلم

 !نامزدته اون نیست، که گناه گفتمی و زدمی

 که چیه ادکلنش بوی اصال کنی؟ استشمام بیشتر رو ادکلنش بوی اگه میشه چی

 کنه؟می خودش اسیر رو آدم جوریاین

 .نشستم زمین روی جاهمان من و رفت بیرون اتاق از و شد جدا من از آهسته اژین

 و حاضر که دیدم رو مادرشوهرم که رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جام از ربع یه بعد

 .بود آماده

 :پرسیدم تعجب با

 مادرجون؟ بری خوایمی جایی -

 .مبذار  تنهاش نمیاد دلم و خونه تو مونده تنها پدرشوهرت خوشگلم، عروس آره -

 که شما بمونید دیگه یکم پس نیست، ساختمون یه توی شما با عروستون مگه خب -

 !هنوز نگشتین رو تهران

 .بعد دفعه بمونه -

 :اومد اژین صدای

 .برو بعد بمون روزی چند میگه، راست آهو دایه -



 .برم باید االن ولی میام بازم پسرم، نه -

 .آمد من سمت و کرد نگاه اژین اتاق سمت به بعد و

 .گرفت چروکیدش هایدست بین رو دستام و زد گونم روی ایه*س*بو

 .نذاری تنهاش و باشی اژین مواظب که خواممی مادر یه عنوان به ازت -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .چشم -

 یا داره دوست واقعا اژین دونمنمی. خواممی واقعی چشم خوام،نمی الکی چشم من -

 یا خوادتمی واقعا دونمنمی داره که ایگذشته با و ردمک بزرگ رو پسرم من چون، نه

 .عزیزی براش که دونممی خوب رو این ولی نه،

 بلکه نیستی عزیز دیگه ببینم اومدم که بعد دفعه که بساز رو زندگیت جوری پس

 !شدی پسرم استخوان و پوست

 گیریممی هم عروسیتون دیگه ماه چند بمونید نامزد زیاد ذاریمنمی گفتم، پدرتم به

 ول وقتهیچ رو پسرم تو که دونممی من و میشی پسرم خونه ستون بخدا توکل

 .کنینمی

 رو اژین هایقدم صدای که ایگذشته چه بپرسم خواستم و انداختم پایین رو سرم

 :گفت که شنیدم

 کنید؟می پچ پچ شوهر مادر عروس چیه -

 .کردممی خداحافظی عروسم با داشتم مادر هیچی -



 تا همراهشون منم که نذاشت و رفت خروج در سمت به و بوسید رو من دوباره بعد و

 خونه هایسنبه سوراخ به اونا رفتن بعد.کردم خداحافظی ازشون جاهمون و برم ترمینال

 کسی خوادنمی که اتاقش تو داره چی یعنی بود، قفل اژین اتاق هم باز و کشیدم سرک

 ببینه؟

 با پلوسبزی پختن مشغول آوردم بیرون رو ماهی گوشت فریزر از و رفتم آشپزخونه به

 .برگشت اژینم که بودم سرگرم ساعتی یک و شدم ماهی

 :گفتم که کرد نگاهم تعجب با

 .مونخونه برگردم باید من که بخوریم رو ناهارمون بیا بشور رو دستات -

 .کردمی نگاه غذام به سنجی ریز با و اومد میز سر لباسش تعویض بعد اژین

 .بلدیم هم ما خب ولی سرآشپز، نمیشه شما غذاهای مثل -

 !کنه درست غذا من مثل تونهنمی کسهیچ که بله -

 :گفت اژین یهو که شدیم غذا خوردن مشغول و دادم تکون رو سرم خنده با

 مغزم به خون میشم، عصبانی وقتی من امروز، قضیه برای خواممی معذرت ازت آهو، -

 .رسهنمی

 :خوردم منوشابه از ایعهجر 

 !بخشیدمت پس بزرگانه از بخشش -

 .خورد زنگ منم موبایل و خندید اژین

 :رسید گوشم به صبا صدای که زدم رو اتصال دکمه

 آهو؟ کجایی معلومه -



 !دیگه اژین خونه دوما سالم، اوال -

 .برگرد کن لطف دوساعته یکی شاکیه یکم بابا ولی دونم،می بله -

 .میام اصب باشه -

 .کردم قطع و

 !بزنی زنگ بهش بگم بود گفته خواهرت بگم رفت یادم راستی -

 .شدیمی بهرهبی پختم دست خوردن از وقتاون چون رفت یادت که شد خوب -

 :گفتم بهش رو که کرد نگاهم لبخند با اژین

 دشمن مثل خوامنمی مونجدایی زمان تا پس دعوایی نه و جنجالیم آدم نه من -

 .بهتره باشیم دوست یم،باش

 صلح جورایی یه و دادم دست باهاش و گرفت سمتم به رو دستش و گفت ایباشه اژین

 .کردیم

 :گفتم اژین به رو و شدم بلند جام از سپس

 مون؟خونه برسونی رو من میشه -

 .بریم شو حاضر باشه -

 .رفتیم مونخونه سمت به و برداشتم رو کیفم و پوشیدم رو مانتوم

 دیدم رو صبا و مامانم که شدم واحدمون وارد من و گذشت کنارم از بوقیتک با اژین

 .دیدنمی فیلم و شکوندنمی تخمه تلویزیون جلوی که

 کو؟ بابا -



 :گفت و کرد اشاره دستش کنار به صبا

 .بشین جااین بیا -

 :گفت مادرم که رفتم کنارش

 بهت؟ تگف چیا بود چطور شوهرت مادر اخالق ببینم بگو خب -

 :بودن من هایکردن تعریف مشتاق که کردم نگاه مامانم و صبا به

 !هیچی -

 :پرسید من به رو صبا و شد خالی هردوشون باد

 هیچی؟ چی یعنی -

 صبا؟ کو بابا -

 شده؟ چی بگو تو بیرونه، صبح از -

 :گفتم و فرستادم بیرون حرص با رو نفسم

 نبوده؟ من دنبال بابا پس -

 :خندید مامانم

 پرسهنمی کردی ازدواج که همین ولی گیره نکردی ازدواج تا شناسیمی که رو بابات -

 !کجایی

 چنده؟ متراژش ست؟خوابه چند کجاست؟ اژین ساختمون ببینیم که بیای گفتم من -

 :بردم باال رو دستام

 .صبا بگیر نفس یه استپ، -



 .جهاز خرید دنبال ما و چیه دونمنمی و وام دنبال بابا دیگه، میگم راست خب -

 :کردم باریک رو چشام

 اید؟جهیزیه دنبال شما روز یه تو -

 !دیگه آره پس، کردی فکر چی -

 .بشه آماده چیهمه باید و عروسیته زودی چون

 .باشه آها -

 :گفتم و شدم بلند جام از

 .میگم بهتون شدم بلند بخوابم، یکم میرم من -

 .رفتم اتاقم به مامانم و صبا اعتراض به توجه بدون و

 و خونه از تعریف مشتاق جوری یه هم صبا و مامانم نمیشه، آدم خود اتاق جاهیچ

 .شده چی صدات نپرسیدن و نشدن من گرفته صدای متوجه اصال که مادرشوهرمم

 گرم چشام و خزیدم پتوم زیر بعدشم و گرفتم گرم آب دوش یه و کندم تنم از رو لباسام

 .شد

 .کردمی بیدارم داشت صبا و بود شده شام وقعم کردم باز چشم وقتی

 !خواب ساعت خابالو، پاشو -

 .کشیدم ایخمیازه

 مگه؟ چنده ساعت -

 .شب یازده -



 .ترسید صبا که نشستم سیخ جام روی

 تو؟ چته -

 نکردین؟ بیدارم چرا پس -

 بذارم گفت بابا دوست عیادت رفتنمی داشتن خب نکنم بیدارت گفت مامان -

 !نیک استراحت

 .سوخت بدجور گلوم و کردم سرفه چند

 :گفت و گذاشت پیشونیم روی رو دستش صبا

 !دختر داغه سرت شده؟ چت تو آهو وا، -

 !خوبم نیست، چیزی -

 :گفتم صبا به رو و شستم رو صورتم و دست و شدم بلند جام از

 خوردی؟ شام -

 .بخوریم دوتایی کنم گرم بریم نداشتم میل بودم خورده میوه و تخمه نه -

 .رفتیم آشپزخونه به هم با بعد و

 حس ایمزه چون بخورم نتونستم بیشتر لقمه چند ولی گشنه، منم و بود کوکو غذا

 .سوختمی هم گلوم و کردمنمی

 کرده دانلود که رو جدیدی فیلم صبا و نشستم تلویزیون جلوی خوردم که قرصی بعد

 .ببینیم تا گذاشت رو بود

 !کرده عادت انگار یکم دحام آقا صبا، میگم -



 چی؟ به -

 :کندم پوست خیاری

 .بمونی که ذاشتنمی و بود زیادی دادنش گیر اوایل دیگه اینجا موندنت به

 .بود شده یادآوری براش کبودش صورت هایخاطره انگار و کرد نگاه من به صبا

 !مشکوکم حامد به چرا دونمنمی آهو ولی شده، بهتر اخالقش یکم آره -

 :گذاشتم دهانم توی رو شتکه یه و زدم نمک رو خیار

 ازش؟ دیدی چیزی چرا -

 !مشکوکه نمیده، گیر تو قول به و جا،این ذارهمی میاره رو من زیاد که همین ولی نه -

 :خندیدم بلند

 !عجبا شده؟ چیزیش یه میگی هست، تو کام به زندگی و نمیده گیر بارم یه دیوونه، -

 .هست یشچیز  یه آهو، بخدا نه -

 .بعیده حامد از روزی؟ چند بمونی ببرمت خوایمی میگه خودش

 !صبا بخدا ایدیوونه -

 .دارم دلهره جوری یه ترسیدمنمی قدراین داشتم بچه یه اگه آهو، ترسممی -

 :کردم پرتاب سمتش و برداشتم رو سیبی

 .نگو چرت -

 :گرفت رو دستم صبا

 .مکن اصالح رو صورتت بریم شو بلند آهو -



 :شد گرد چشام

 اصالحی؟ چه -

 .شدی شامپانزه عین زنه،می برق و توئه از موتربی صورتش نامزدت عزیزم، -

 شدی؟ خوب زود چه بودی شده افسرده پیش یکم صبا -

 .پاشو یاال آهو پاشو -

 ندیدیم رو فیلم و دارم درد گفتممی و گرفتممی رو سرم الکی و شدم بلند جام از زور به

 .شنیدنمی انگار صبا ولی

 .شد انداختن بند مشغول صبا و نشستم صندلی روی صلوات تا هزار با

 به وقتی ابروهام کردن مرتب بعد بود، شده دیوونه صبا که بودم کرده بیداد و داد انقدر

 .شد خوشی از پر دلم ته کردم نگاه خودم

 هم خونه صاحب. بردارم ابرو تونستممی منم باراین و بود خوب ازدواج این حداقل

 .شد پرداخت بدهیمم. آزاد دولتم هفت از و شدممی

 بهتر؟ این از چی

 خجالت واقعا چون خوابم بگه بابام و مامان به گفتم صبا به رو شنیدم که رو در صدای

 .ببینه جوریاین رو من بابام کشیدممی

 خوابیدم زور به و کشیدم سرم روی رو پتو

 :خوابید تخت روی کنارم و کرد خاموش رو چراغ صبا

 .بخواب زمین رو برو پاشو من، خواهر ستنفره یک تخت این صبا -



 .بخوابم جااین خواممی نمیشه، -

 .گریه زیر زدمی پ خ گفتیمی اگه که کردم نگاه صبا به و کردم روشن رو چراغ شب

 شده؟ چیزی صبا -

 .داد تکون نفی معنی به را سرش صبا

 .نخوابید اینا مامان -

 .آره -

 بودن؟ رفته کی عیادت راستی -

 .اون پیش بودن رفته کرده عمل و داشته کلیه سنگ حمید آقا بابا دوست -

 :پرسیدم و گرفتم بغلم توی رو بالش

 دست داده رو من گذشته رو شبرادرزاده بابا نشده ناراحت حمید آقا این صبا راستی -

 غریبه؟

 و نگرفتن رو شپی که دیدن چیزی یه بابا هم ،خودش هم پسره از کنم فکر بابا، نه -

 دنبال و چرا فهمیده خودش دیگه یکی به میدم رو بله جواب من گفته بابا هم وقتی

 .نگرفت رو قضیه

 افتاد اتاق در مامانم سایه شد باز که اتاق در

 نخوابیدی؟ مامان وا، -

 .نیومد خوابم نه -

 .نشست ما ارکن و اومد بود دستش توی که هاییمیوه با و



 :گفت مادرم به رو صبا

 نپرسیدم، چیزی اینخسته دیدم گفتمی سفر مورد در داشت بابا پیش یکم مامان، -

 برین؟ خواینمی سالمتی به کجا

 .شد باز خنده به صورتش من دیدن با که بگه چیزی خواست مامانم

 آرایشگاه؟ رفتی کی آهو وا، -

 .یدمکش خجالت ذره یه انداختم زیر رو سرم

 .گردهمی اششامپانزه قیافه با که باشه این به مامان، کردم اصالح رو صورتش من -

 .زد تخته به مامانم

 خریداتون؟ دنبال ریدمی کی باشه، مبارکت شدی ماه قرص مثل مادر -

 خرید؟ کدوم -

 .کند پوست و برداشت پرتقالی مامانم

 بگیره اجازه بابات از که گفت و زد نگز  بودیم حمید آقا خونه تو وقتی اژین، آقا مادر -

 .باشین عروسی خریدهای دنبال که

 :شد گرد چشام

 نداریم؟ هم رو شناختی که ما زود، قدراین چرا مامان -

 :خندید ریز صبا

 همون( داد ادامه انداختن ابرو با) دیگه کردی پیدا ازش هاپیش خیلی رو شناخت -

 ... .و دوستی قضیه



 !صبا عه، -

 :گفت و زد لبخندی مامانم

 حاال میری فردا چه امروز چه مایی خونه مهمون االن تو مادر نکن، اذیت رو مبچه -

 .ماه چند چه باشه، سال یک چه نامزدی این

 ایهفته چند هم ما نیست، خوب باباش حال گفتن بابات به و زدن زنگ شهرستان از

 .شهرستان ریممی

 :پرسید تعجب با صبا

 گه؟م شده چی وا، -

 جااون اصال دونمنمی منم وخیمه، حالش گفت زد زنگ عموت مادر، دونمنمی -

 !شونخونه رفتیم پیش سال شش بارآخرین نه، یا گیرنمی تحویلمون

 :گفتم و گرفتم مامانم دست از را پیشدستی

 یکم فقط نکردین دعوا باهاشون که شما گیرنمی تحویل حتما ندید، راه دلتون به بد -

 میشه، چی صبا و من تکلیف مامان ولی شده، فراموش االن تا که اومده پیش ریدلخو

 خونه؟ تو بمونیم تنها ما یعنی

 پیش مونیمی هم تو بره،می رو صبا باز فردا پس فردا حامد آقا تنهایی چه مادر، خب -

 .اژین آقا

 :گفتم بلندی صدای با

 چی؟ -

 !یواش یکم آهو، خوابیده بابات -



 نگذشته، روز دو نشده خشک ازدواجم سند مهر من اژین، خونه بمونم که چی یعنی -

 !خونش بمونم برم حاال

 :گفت دلخوری با هم صبا

 .دنبالم میاد نگفته که حامد مامان، ها کنیمی بیرون رسما منم -

 :کرد نگاه رو صبا مشکوک مامانم

 .صبا ها زنهمی مشکوک حامد این -

 شد بلند جاش از باشه افتاده شور به دلش انگار صبا

 کجا؟ -

 کجاست؟ ببینم برم زنهنمی زنگ که حامد کنه،می تایید رو من حرف مامانم آهو دیدی

 .رفت بیرون اتاق از و

 .شد بلند جاش از هم مامانم

 باید صبح فردا بزنیم، حرف مادرشوهرت و خونه مورد در بشینم نیست قسمت انگار -

 :کردم صداش که بشه خارج اتاق از خواست و بخوابم، میرم منم پس کنیم حرکت

 !مامان -

 جانم -

 کاریه؟ چه دیگه خونه تو بمونم تنها من -

 .رفت هم در مامانم هایاخم

 !دونیمی خوب خودتم نمیده بهت رو اجازه این بابات آهو، -



 .شیرین پیش برم خب -

 !اون پیش میری نداری؟ نامزد تو مگه نه، -

 بیرون حرص با رو نفسم.رفت بیرون اتاق از بده بهم بتصح اجازه اینکه بدون و

 .گرفتم مشت زیر رو پتو و فرستادم

 .نداره امکان این بمونم؟ اژین خونه برم چی یعنی

 :شد اتاق وارد گرفته قیافه با صبا بعد ساعت نیم

 آویزونه؟ قیافت چرا شده؟چی -

 :کرد گریه بهار ابر مثل صبا

 شده، جوری یه بخدا اصال کنه،می پنهون من از رو زیچی یه داره حامد این بخدا -

 !عروسی میگه کجایی میگم میاد آواز و ساز صدای زدم زنگ االنم

 داره؟ گریه این! خب -

 بدون حامد بعدشم بشیم، دعوت که نبود عروسی هیچ روزا این چون داره، گریه آره -

 .رفتنمی جاها جوراین من

 !خواهری بخواب بگیر بیا چی، یعنی حرفا این هستی؟ کی دیگه تو صبا، وای -

 من فهمینمی که، نیستی من جای جوشه،می داره سرکه و سیر مثل دلم آهو بخدا -

 ... .بده طالقم بخواد حامدم اگه و بشم مادر تونمنمی هیچوقت

 :اومدم پایین تخت روی از اخم با



 نداره، هاعرضه این زا تو شوهر این چیه؟ طالق دادی، دست از رو عقلت تو صبا -

 نشدنتون، داربچه موضوع این هست اونم مشکل که نیست تو از مشکل تنها بعدشم

 .نکن ناراحت رو خودت الکی پس

 :کرد پاک رو اشکاش صبا

 تونیمی روز یه فقط گفتمی بهم که حامدی دارم، بدی حس یه ولی چرا دونمنمی -

 اینجا بیام کنهمی زور االن گرفت،می ور  مدنباله زدممی زنگ دیر ساعت یه بمونی،

 .زنهمی زنگ ترکم بمونم،

 نباید و مونده گشنه حامد گفتمی نشده ساعت یه که هم امزره فوالد مادرشوهر

 .شده ترمهربون و نیست خبری اونم از پدرت، خونه رفتیمی

 .کردم نوازش رو سرش و کردم بغلش

 و محبت یکم که کردی عادت سخت شرایط هب قدراون تو حامده، همون حامد صبا، -

 .بابا کن ول میشی، شکاک بینیمی آزادی

 .زدم صورتش روی ایه*س*بو بعد و

 .کنممی پهن خواب رخت خودم برای من بخواب، تو تخت روی -

 .بخوابه تخت روی کردم مجبور رو صبا بعد و

 گوشیم صفحه که کردممی عادت بودم انداخته خودم واسه که جایی به داشتم تازه

 .شد خاموش روشن

 :فرستاده پیام برام اژین دیدم که برداشتم رو گوشیم و کردم دراز رو دستم

 خوابیدی؟ -



 رو پیام کهاین بدون زود که اومدن در حرکت به گوشیم صفحه روی انگشتام ناخواسته

 .نفرستادم و کردم پاکش بفرستم

 .ندادم رو جوابش و خوابم کنه فکر که بود بهتر همون

 .برد خوابم که بود شده سنگین سرم قدراین و بستم رو هامچشم

 تب داشتم که جوری بود، گرفته اوج مریضیم من و کردیم راهی رو بابام و مامان صبح

 .کردممی لرزه و

 چشم هی من و اژین پیش برم شونخونه رفت صبا کهاین بعد که گفت من به مادرم

 .گفتممی

 زندگی کرج تو صبا صبا، دنبال میاد که گفت و زد زنگ صبا شوهر هم روز اون شب

 اخالق این کنم فکر و اومدمی دیدنمون به ترکم حامد گند هایاخالق با ولی کرد،می

 !اومده دوبار ماه این که شدنمی بهتر داشتن گندها

 .کردمی جمع رو وسایلش داشت و بود شده باز خنده به لبش صبا

 که رفتن و بیرون رفت صبا. نیومد هم خونه و دنبالش اومد حامد هم ده ساعت شب

 اژین گفتم الکی که اژین خونه بذارن ببرن منم و بردارم لباس منم گفتمی صبا البته

 .دنبالم میاد

 .بمونم خونه خواستممی و نداشتم رو اژین خونه به رفتن قصد اصال ولی

 .دادم لم یزیونتلو جلوی و خونه برگشتم و کردم روبوسی خواهرم با

 .کردنمی درد هاماستخوان تمام و بود گرفته رو گریبانم شدیدی لرز و تب ولی

 .شه بهتر حالم تا بزنم آمپولی یه و دکتر برم تونستممی کاش



 بیمارستان؟ برم چطور شب نیم و ده ساعت ولی

 مگفت بزنم، زنگ اژین به خواستمنمی شرایطی هیچ تحت و گرفتمی امگریه داشت

 .زنممی زنگ بهش زرت و زرت دیگه که نگفتم ولی باشیم دوست

 :داد رو جوابم بوق اولین با و گرفتم رو شیرین شماره

 شیرین؟ الو -

 آهو؟ جانم -

 .خورد بهم سرما از هامدندون

 شدی؟ مریض آهو -

 برسونی منو میای خاموشه گوشیش هم اژین و نیستن خونه اینا مامانم شیرین -

 .برم آژانس با ترسممی شبه بیمارستان؟

 :گفت هل با شیرین

 .میام االن باشه -

 هم شقایق دیدم که کردم باز شیرین برای رو در و زدم رو آیفون بعد دقیقه چهل

 .شد خونه وارد شیرین سر پشت سراسیمه

 .بشم ماشین سوار و برم پایین هاپله از کردن کمکم و کردن تنم لباس عجله با

 هردو که بود پریده زیادی رویم و رنگ انگار و کردمی رانندگی اشتد سرعت با شیرین

 .بودن ترسیده

 قرص پر نایلون یه و خوردن آمپول دوتا و معاینه بعد و بشم بیمارستان وارد کردن کمکم

 .برگشتیم خونه به شربت و



 توی کرد ریز هم تست نون و کرد درست سوپ برام بود خوب آشپزیش ذاتا   که شیرین

 .بخورم رو سوپ کرد مجبورم و سوپ

 :گفت بهم و داد رو داروهام هم بعدش

 .گردمبرمی خونشون بذارم رو شقایق من آهو، -

 .بستم باشه معنی به رو چشام

 هم اون گفتم و ببوسه رو من هم شقایق تا نذاشتم و برداشت هم رو در کلید شیرین

 .گیرهمی خوردگی سرما من از

 .خوابیدم و شد سنگین سرم هم نم و رفتن بیرون هم با بعد

 حاضر داشت صبحانه برام عجله با که دیدم رو شیرین کردم باز چشم وقتی زود صبح

 .بستمی رو مانتوش هایدکمه سرعت به و کردمی

 .بدم هم رو داروهات و بخور رو صبحونه این بیا شدی؟ بلند آهو عه، -

 میری؟ کجا تو -

 :کرد سرش رو شمقنعه

 گردمبرمی شب ولی میرم من ندادن، بهم بگیرم مرخصی کردم سعی خیلی شرکت، -

 .پیشت

 .گذاشت من جلوی رو صبحانه سینی و

 :گفت گرفتمی لقمه که طورهمان

 رفتن؟ روزه چند اینا مامانت راستی، -



 .هفته یه کنم فکر -

 :گفت و داد دستم به رو لقمه

 ورود ساعت دونیمی بهتر که خودت منم بمونی، تنها جااین خواینمی که تو خب، -

 برم یهو دیدی و بدم پس جواب باید نرم کال یا برم دیر و میدن مامانم به رو من خروج و

 .شده خراب این تو گردوندن

 :دادم قورت رو لقمه

 !شیرین عه -

 قضا از باشه، توش ناپدری که بمونم خوامنمی ایخونه تو من آهو، دیگه میگم راست -

 وقتی میشه خون دلم بخدا ناپاک، چشم و باشه ترکوچیک سال پونزده نمماما از هم

 و جوونی به هم مامانم و کنهمی هاپولی مردک اون داره رو بابام دارایی بینممی

 .میشم عاصی خدا به نازه،می شوهرش خوشتیپی

 .نشو عصبی حاال خب، -

 .خوردم هم رو داروهام و کشیدم سر رو چاییم

 :گذاشت میز روی رو سینی شیرین

 فعال نامزدت، یا من پیش ریممی یا کنممی جمع رو وسایلت میام شب رفتم، من آهو -

 .بای

 .بست رو در بعد و

 .بود شده بازتر هم گلوم و نداشتم لرز و تب دیگه و بودم شده بهتر وراین به دیشب از

 .بگذره وقت تا شدم جری و تام دیدن مشغول و کردم باز رو تلویزیون



 :زدم زنگ شیرین به برم اژین خونه خواستمنمی من چون و شد شب

 !میام دارم آهو الو، -

 عزیز دادم زحمتت ببخش نکش، زحمت شخونه رفتم اژین با من عزیزم شیرین، الو -

 .دلم

 دختر؟ چیه حرفا این آهو، زحمتی چه -

 .شیرین ممنون بازم -

 .خدافظ دختر عزیزی -

 .خدافظ -

 .شدم بلند تخت روی از و مکشید راحتی نفس

 میوهآب لیوان یک و رفتم آشپزخونه سمت بود، تحمل قابل ولی رفتمی گیج سرم کمی

 .خوردم رو قرصام هم باز و خوردم

 ولی رفتم تلفن سمت نداشت رفتن راه توان که پاهایی با زد زنگ که خونه تلفن

 .برنداشتم

 :دادم جواب ممامان اسم دیدن با و خورد زنگ موبایلم بار این

 رسیدین؟ مامان سالم الو، -

 رفت؟ صبا رسیدیم، عزیزم آره -

 .رفت دیشب آره -

 اژینی؟ آقا پیش چی؟ تو پس باشه -



 :کردم تر زبانم با رو لبم

 .اژینم پیش... آره... آ -

 .بکنم باهاش علیکی و سالم یه بده رو گوشی مادر، پس باشه -

 .بزنه زنگ گممی بیرون یادب حمومه، اژین مامان... چیز... عه -

 .برسون سالم عزیزم پس باشه -

 .خدافظ برسون سالم هم تو -

 .گفتم آخیشی و کردم رها رو مشده حبس نفس

 .گذشت گوشم بیخ از خطر

 رو غذا پختن حال هم خودم و بود مگشنه ولی نشستم کاناپه روی و برگشتم دوباره

 .نداشتم

 هم پرستی شکم بیمار چه نشستم، سرجایم هم باز و دادم سفارش پیتزا خودم برای

 !من هستم

 و زمین روی نشستم پیتزا کردن حساب بعد و اومد در صدا به ربع یه بعد واحد زنگ

 .شدم خوردن مشغول

 ترسیدممی هم خودم غذای جویدن صدای از حتی که بود سکوت غرق قدراون خونه ولی

 .داشتمی برم خوف و

 را چیزی ترینکوچک صدای و بودن ریخته بهم رو ممغز  ساعت هایعقربه صدای

 .شدممی متوجه

 .صداها این شدمی هم بیشتر رفته رفته



 ترکم تا گذاشتم روشن هم تلویزیون و کردم پهن خوابرخت خودم برای کاناپه جلوی

 .بشنوم رو صداها

 .چرخید قفل تو کلید کردم حس که بود نگذشته شب نیمه از ساعت ولی

 کردم فکر و کردم خاموش هم رو تلویزیون و بودم پیچیده خودم دور رو وپت ترس از

 .شنیدممی رو بود خونه تو که کسی هاینفس من و شد باز خونه در ولی توهمه،

 ترسم تشدید باعت شدمی ترنزدیک من که پاهاش صدای و دادم قورت رو دهنم آب

 .شد

 .کشیدم جیغ فقط رسید قدمیم چند به وقتی ولی

 :گفتمی که صدایی و ادکلنش بوی فهمیدن با لحظه یک ولی

 !منم آهو -

 جلوی اژین بود رفته یادم که کردم سکوتی چنان اژین صدای شنیدن با!اژینه فهمیدم

 .کنهمی نگاهم داره و ایستاده من

 طرفن؟ کدوم هاتونبرق پریز -

 روشن کمی رو تاریک فضای این خواستم و کردم روشن رو تلویزیون و اومدم خودم به

 .کنم

 نره، باد به آبروم نکرده خدایی تا کردم ترمحکم خودم دور رو پتو و شدم بلند جام از

 باید اژین دیدن با االن و بودم پوشیده تاب کردممی گرما حس و داشتم تب چون

 .کردممی حفظ رو پوششم

 کشیدم جیغ که کنه باز رو پتو تا کرد دراز رو دستش اژین



 تو؟ بابا چته -

 .نزن دست بهم -

 .شد ترنزدیک من به بود کرده باریک که هاییچشم با اژین

 کردی؟ قایم زیر اون چی -

 .زدم داری صدا پوزخند

 !نیا نزدیک جناب نیست مناسب لباسم ببینم، وراون برو -

 .رفتم برق پریز سمت اخم با من و کرد نگاهم لبخند با و ایستاد بارهیک اژین

 :گفتم بود نشسته مبل روی صمیمیت حس با که اژینی و ونهخ شدن روشن با

 ما؟ خونه تو اومدی چطوری شب وقت این دزدا مثل بگی میشه -

 :گفت و گرفت باال را کلید اژین

 .کردم باز رو در خونه خود کلید با نه، دزدا مثل -

 :گفتم تعجب با و کردم نگاه اشکلیدی جا به

 کنه؟می کارچی تو دست منه، کلیدای که این -

 :گفت و انداخت باال رو هاششونه اژین

 !من خونه تو گذاشتی جا حتما -

 برگشت موقع بیمارستان به رفتن بعد دیروز هااون با که کلیدهایی و رفتم اتاقم سمت به

 .کردم نگاه رو بودم کرده باز رو در

 !بودن صبا کلیدهای که اینا ولی



 .کردم نگاه آینه تو خودم به و کوبیدم زمین روی رو پاهام حرص با

 .برگشتم پذیرایی به و پوشوندم شال با هم رو موهام و پوشیدم راحتی بلوز شلوار

 :گفت و انداخت باال رو ابروش تای یه من دیدن با اژین

 میگه؟ چی شال این االن دیدمت، حجاب بدون که من -

 !ببینی خوامنمی االن من و قبال ینی دیدی، میگی خودت -

 .گذشتم کردمی نگاهم حرص با که اژین هایچشم جلوی از و

 .رفتممی روقدم رو آشپزخونه تا اتاق از و رفتممی وراون و وراین الکی

 نگفتی؟ بهم چرا -

 :داد ادامه که کردم نگاهش و ایستادم زد اژین که حرفی با

 بمونم؟ پیشت بیام یا دنبالت؟ بیام نگفتی بهم چرا -

 :نمنک نگاهش کردم سعی

 .ندیدم الزم حتما -

 :اومد سمتم حرص با و شد بلند جاش از اژین

 به من پیش میای تو و شهرستان میرن که گفتنمی بهم رفتن قبل بابات اگه یعنی -

 گفتی؟نمی من

 ترسممی تاریکی از نه من آخه؟ تو پیش بیام داشت لزومی چه گفتم،نمی بله، خب -

 .دزد از نه و تنهایی از نه

 :زد نیشخندی اژین



 !دیدم پیش یکم -

 .بیانش لحن از خوردم حرص من و

 رفته؟ یادت باشیم دوست که کردیم توافق تو و من آهو ببین -

 :گفتم بهش رو کمر به دست

 !سومی اولویت پس دارم هم شقایق و شیرین تو از قبل من چی؟ که خب -

 .بردم ترعقب رو سرم من و شد متمایل سمتم به کمی اژین

 و اولم الویت تو کارها بعضی دادن انجام تو و چیزها بعضی تو من ولی صحیح، ه،بل -

 .تونننمی اصال اونا

 .شد خیره بهم شیطنت با بعد و

 :گفتم و زدم شسینه روی حرص با

 .ببینم بیرون برو پرو، -

 :خندید بلندی صدای با اژین

 !مسمومه؟ تو ذهن چه من به کنی،می رم یهو تو چته -

 :دادم تکون صورتش جلوی هشدارگونه رو دستم

 لخت دختر اون اصال شاید بذاری هست دختر یه که ایخونه تو رو پات نداشتی حق -

 .بود

 :گفت شیطنت و خنده با اژین

 !دیگه حاللی هم بودی اگه خب -



 روی رو دستش که کنم نثارش رو بلدم فحش هرچی خواستم و بستم را هایمچشم

 :کرد خفه درجا رو من و گذاشت پیشونیم

 !هست شیرین دوستت خوبه پایین، اومده هم تبت نه -

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ؟...دونیمی کجا از تو -

 :پرید حرفم میون که

 .خوب دختر ها نشناختی هنوز رو نامزدت تو انگار -

 پیچونیمی داری فهمیدم و نیومدی دیدم من و من پیش میای که بود گفته بهم پدرت

 که ببرمت اومدم و شدی مریض دیدم که بیای ترس از و بمونی تنها خواستم. رو هاونا

 زد زنگ مادرزنم که هم بعدش بیمارستان، برنمی رو تجنازه دارن دوستات دیدمت

 گفت و بزنه حرف باهام که نشده و بودم حموم و زده زنگ پیش یکم که گفت و خونه

 منم و منی خونه که بگی دروغ به خوایمی انگار دیدم من و باشه بهت حواسم که

 داشتم کلید هم رو در و اومدم پاشدم خودم. نیومدی هنوز نگفتم و خریدم رو آبروت

 ... .که بعدشم و کردم باز

 .خوبه بازیت کارگاه تو هم چقدر -

 :گفت پوزخند با و کرد نگاهم عمیق اژین

 ... .ساالر شب اون که نبودم کارگاه اگه -

 .خورد رو رفشح ادامه و

 :داد ادامه



 بخوابیم؟ باید کجا بگذریم، -

 .کردم نگاهش تعجب با

 بخوابیم؟ -

 ساعته یه چون دونممی بعید البته که رفت باال تبت دیدی یهو نکرده خدایی دیگه آره -

 !زنیمی فک کامل سالمتی با داری

 :کردم اشاره در به و آوردم بیرون براش رو زبونم

 .بیرون برو -

 :خندید و انداخت گذرایی نگاه در به سپس و من به ناژی

 !بمونم جااین من قراره که نفهمیدی انگار -

 :گفتم و کردم اشاره در به دوباره

 .بیرون -

 :گفت من به رو و خاروند رو سرش اژین

 .خواستی خودت خب، -

 من، هایجیغ صدای به توجه بدون و انداخت دوشش روی حرکت یک با رو من بعد و

 .کشید دراز کنارم خودش و انداخت تختم روی رو من

 :گفتم و زدم بازویش به مشتی حرص با

 .باشه خیر دیدی خواب ببینم، وراون برو شو بلند اژین -

 .کردم نگاهش ترس با که زد زل چشمام تو صاف و کشید ایکالفه پوف اژین ولی



 شیرفهم بدم انجام زنمه شرعا و رسما که دختری با تونممی بخواد دلم هرکاری من آهو -

 شد؟

 .زدمی موج پریشونی و کالفگی توش که کردم نگاه هاشچشم مردمک درون

 به توجه بدون و کرد بغلم بیشتری قدرت با که کنم جدا خودم از رو اژین کردم سعی

 .خوابید من داد و جیغ

 .هستم شدن له درحال نفر یه دست توی ایگوجه مثل کردممی حس

 .وراون برو خدا رو وت اژین -

 .میشد مورمور تنم تمام و خوردمی گردنم به نفسش زدمی حرف وقتی اژین

 نداری؟ رو شجنبه چیه، -

 .بخوابی پیشم ندارم دوست من تو؟ میگی چی خدا، -

 .نیاد در صدات پس راضیم کامال که من -

 هیچ محبت گرمای که منی نکرد فکر و گرفت آغوش در رو من تمام خودخواهی با و

 و روز از که چیزی. میشم آشنا عجیب چیز یه با دارم نکردم حس رو پدرم جز مردی

 .ریزهمی بهم رو ساختارم داره گفتم بله که ساعتی

 پایین و باال منظمش هاینفس بخاطر اشسینه و بود خواب غرق اژین بعد، ساعت یک

 .میشد

 این بود ممکن یعنی شد،می یدهد ترمهربون خواب در که کردممی نگاه را صورتش من

 کنم؟ زندگی مرد این کنار من و بشه واقعی ازدواج

 .بیدارم که نفهمه اژین تا بستم رو هامچشم زد اژین که جستی با



 .برد خوابم که کردم ته و سربی فکرهای بسته هایچشم با قدرآن و

 متوجه و کردمی عوض رو تیشرتش داشت که دیدم رو اژین کردم باز چشم وقتی صبح

 .کردممی نگاش داشتم پتو زیر از که نبود من

 رو تیشرتش یهو که کنم نگاهش که بود شده باعث ورزشکاریش و ایعضله بازوهای

 :کرد پرتاب سمتم و کرد مچاله

 !خانوم آهو درویش هاچشم -

 .خندید سرخوشانه اژین که کشیدم سرم روی رو پتو خجالت با

 !بریم حاضرشو شو بلند آهو، -

 روم از قدرت با رو پتو اژین بعد دقیقه چند. بدم رو جوابش خواستنمی دلم من ولی

 .کرد نگاهم خنده با و کرد باز

 .میشه دیرم من شو بلند مگه؟ بلدی خجالتم بابا، نه -

 :گفتم و کشیدم ایخمیازه

 .نمیام من -

 :گفت دستوری لحن با و کرد اخم اژین

 !شو بلند زود -

 کردم نگاه کردش ماخ صورت به

 .راحتم خودمون خونه تو نمیام، من ولی -

 .ببینم شو بلند شهر، وراین بیام بکنم جون باید شهر وراون از ناراحتم، من ولی -



 :گفتم و کشیدم خودم روی دوباره رو پتو سماجت با من و

 .نباش من نگران پس ترسمنمی هم هیچی از نمیام، فهمی؟می یام،... می... ن   -

 :زد پوزخند اژین

 اینجام، باشم مواظبت دادم قول مادرت به چون فقط من چی؟ دیگه بابا نه! نگران -

 .شو بلند پس کنی، درست مشکلی نکرده خدایی خوادنمی دلمم

 :گفتم عصبانیت و حرص با

 .بیرون برو -

 .ندارم رو تو هایبازی بچه وقت آهو، شو بلند گفتم منم -

 .مداودرمی امگریه داشت

 .شم حاضر بیرون برو باشه -

 :انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه اژین

 شی؟ حاضر خوایمی واقعا -

 :کردم لوچ رو چشام

 خوای؟نمی رو این مگه چیه، -

 .بابا باشه -

 .رفت بیرون بعد و

 مشت چند حرص با اژین که کردم قفل رو اتاقم در سرعت با و شدم بلند تختم روی از

 :ریدغ و زد در به



 !زود کن، باز رو در آهو، -

 .خوردمی بهم دستوریش لحن از داشت حالم

 .بیرون برو کنم،می بخوام هرکاری اصال خواد،نمی دلم کنم،نمی باز -

 !سوخت مسینه که کردم سرفه چند و

 امان و امن خونه و بشه کوبیده در به که نبود اژین هایمشت از خبری بعد دقیقه چند

 .بود

 و بود اومده سراغم به حالیبی هم باز بود، کرده مکالفه هم خواب و کردمی ددر  سرم

 .دادنمی بهم رو کاری هیچ مجال

 .رسوندم آشپزخونه به رو خودم و رفتم بیرون اتاق از کندن جون با

 میوهآب لیوان یه با صبحانه بدون رو هامقرص و نداشتم هم صبحانه خوردن حوصله

 دیوار روی ساعت به نگاهم گذشت که ساعت چند.نشستم یونتلویز  جلوی و خوردم

 .نبود اژین از هم خبری و بود گذشته نه از که شد کشیده

 .نریزه بهم رو من آرامش و جااین نیاد که بهتره اصال

 مسرگیجه خاطربه بود نزدیک که برم آشپزخونه سمت خواستم و شدم بلند جام از

 .بشم زمین پخش

 هم االن و بودم خورده خالی شکم با هم رو هامقرص و بودم دهنخور  چیزی صبح از

 .بود وخیم وضعیتم

 دیدن با که برگردم عقب به خواستم و درآوردم کالباس یخچال از و رسیدم آشپزخونه به

 .کردم وحشت خودم جیغ از که کشیدم جیغی چنان سرم پشت اژین یهویی



 .کردمی نگام درهم افهقی با و بود گذاشته هاشگوش روی رو دستش اژین

 :کردم گریه بهار ابر مثل و شکستن اشکام سد و شدن سست پاهام من

 !آخه؟ میشی ظاهر جن مثل چرا ترکه،می مزهره نمیگی شعوربی اژین -

 :شد منصرف کشیدم که دادی با که بگیره رو دستم خواست اژین

 .نزن بهم دست -

 .بخور رو آب لیوان این شده سفید گچ عینهو صورتت آهو -

 قلوپ چند زور به خودش که بگیرم دستش از رو لیوان خواستمنمی سماجت با من ولی

 :داد خوردم به

 بهتری؟ -

 :گفتم و کردم نگاهش اشکم از پر هایچشم با

 چه؟ تو به -

 زمین پخش بودتم نگرفته اژین اگه و دادم دست از رو تعادلم که بشم بلند خواستم و

 .شدممی

 .دیگه میشه همین میاری در بازیبچه وقتی -

 .بشینم مبل روی کرد کمکم بعد و

 :گفت و ریخت رو گرمی سوپ بشقاب توی

 .بدم رو داروهات بخور اینا از یکم آوردم غذا برات رستوران از -

 .بودم مجبور و مردممی ضعف از داشتم ولی بخورم خواستنمی دلم اینکه با



 داروهام خوردن بعد و خوردم برنج از هم قاشق چند و بخورم تا کرد کمک اژین رو سوپم

 .کشیدم دراز مبل روی

 :گفت من به رو گذشت، که یکم

 بهتره؟ حالت -

 :گفت دوباره که ندادم رو جوابش

 .من خونه بریم شی حاضر تونیمی -

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد و کرد تلفن کسی به انگار اژین که کردم سکوت بازم و

 خودت بدونم چه من. نمیام رستوران فردا من کن کنسل رو کاری قرار فردا سپهر، الو -

 .خدافظ باشه مریضه، آهو نه کن، کاریش یه

 .نشست رویمروبه و درآورد رو کتش و

 بود معلوم ولی کنهمی نگاهم عمیق و کرده زوم من روی دیدم کردم باز که رو هامچشم

 .ستدیگه جای یه فکرش

 :پرسید من به رو و ومدا خودش به زود ولی

 دکتر؟ ببرمت یا بهتری -

 .بهترم خوادنمی -

 :برگشت لیوان یک با هایشلباس تعویض بعد و شد بلند جایش از و گفت ایباشه اژین

 .خوبه واست لیمو ،وآب عسل مخلوط بخور اینم بیا آهو، -

 :گفت تاکید با اژین که خوردم جرعه چند و گرفتم دستش از



 .کن خالی رو لیوان -

 .کشیدم دراز مبل روی دوباره و دادم دستش و کردم خالی رو لیوان من

 :نشست من کنار و برگشت گذاشت سینک توی رو لیوان کهاین بعد هم اژین

 بازی؟ لج زیادی دونیمی -

 :گفتم و کردم نگاه اژین صورت به

 سننه؟ رو تو مربوطه، خودم به لجبازم چی؟ که خب -

 رو و بوده برنده زبونت یا میشه، برنده اینقدر زبونتم میشی، مریض وقت هر تو -

 کردی؟نمی

 .دیگه کن ولم میگی، قصه برام داری هم تو و ترکهمی داره سرم اژین -

 :گفت عصبانیت با و شد بلند جاش از حرص با اژین

 .بنویسم یادگاری کی دیوار رو خواممی باش رو من -

 :پرسیدم تعجب با

 منظور؟ -

 .نداشتم منظوری یهیچ -

 روی جاهمان هم من و بست رو درش و رفت من اتاق به و شد بلند جاش از سپس و

 .برد خوابم مبل

 مقابل رو دستم و کردم باز چشم خوردمی چشمم توی اتاق از که نوری هاله با صبح

 .گرفتم هامچشم



 .بود اعصابم روی دادمی صدا داشت استکان توی که قاشقی صدای

 نکنی؟ صدا و سر دقیقه یه میشه -

 .خیر -

 .کوبید رو هاظرف باراین

 :کردم نگاه اژین شیطون چهره به و شدم خیزنیم جام توی

 خورده؟ سرت به چیزی تو -

 چطور؟ نه، -

 .شدی جوری یه وراین به عقد روز از آخه -

 :اومد سمتم به بود دستش توی که شچایی لیوان با اژین

 شدم؟ چطوری -

 .کرده گل زیادی مهربانیت نم،بدو چه -

 :گفت من به رو و خندید اژین

 .بینهنمی رو مهربونیم هرکسی ولی بودم، مهربون من -

 :پرید باال تعجب با ابروم تای یه

 چی؟ دیگه بابا، نه -

 .داد تکون رو سرش خنده با و فرستاد باال شیطنت با رو ابروهاش هم اژین

 سرویس سمت و شدم بلند بدم نشون اژین به نداشتم دوست که ایخنده با من

 .رفتم بهداشتی



 :گفت اژین یهو که کردممی خشک رو صورتم اومدممی بیرون داشتم که طور همان

 .مبارکه بگم بود رفته یادم که بودی ریخته بهم رو محوصله اونقدر آهو، راستی -

 :گفتم کردم نگاهش تعجب به

 ها؟ -

 :گفت و کرد اشاره ابروهام به انگشتش با

 .میگم رو اونا -

 .شدم زیر به سر و گرفتم گاز را لبم و دوید پوستم زیر فشار با خون یهو

 :خندید بلند اژین

 شدی؟ لبو چرا چیه، -

 :گفتم حرص با ب**ل زیر من و

 !اژین پرویی خیلی -

 .گرفت رو دستم که گذشتم کنارش از و

 سرفه اینقدر خونه این تو ه،بخور  صورتت به هوایی یه بیرون، بریم شو حاضر برو -

 .پاشو ویروسه، پر کردی

 :گرفت دوباره که آوردم بیرون دستش از رو دستم

 !بجنب زود آهو، -

 به که هم اژین و شدم حاضر همین بخاطر بود سررفته محوصله خونه این تو خودمم

 .شد حاضر هم اون بود راضی و بودم کرده گوش حرفش



 به تمسخر با و بود بیرون معمول طبق فضولمان همسایه رفتیم بیرون که آپارتمان از

 :گفت و کرد نگاه من

 .انگار دیدی دور رو مادرت و پدر چشم خانوم، آهو روشن ما چشم -

 :گفتم و کنم کنترل رو خودم نتونستم ولی خاموشیه ابلهان جواب اینکه با

 !نامزدمه -

 :گفت پته تته با و پرید رویش از رنگ

 کردی؟ دنامز  کی... ها -

 .شدیم آسانسور سوار و گرفت رو دستم ببخشید یه با اژین که

 .میشه پیدا فضول آدم چقدر -

 :زدم لبخندی

 دونمنمی من فعاله، راداراش که قدراون ساختمونه سیبیبی فضول از بیشتر فضول؟ -

 .نفهمیده رو من عقد ماجرای چطور

 .کرد حرکت به شروع و کرد روشن رو ماشین اژین

 .بود گرم جاهمه و بود کرده پهن جاهمه رو نورش لطافت با رشیدخو

 :گفتم اژین به که گذشتیممی داشتیم پارک جلوی از

 .دارنگه -

 .کرد ترمز تعجب با اژین و

 :پرسید اژین که بشم پیاده ماشین از خواستم و کردم باز رو کمربندم



 کجا؟ -

 :برگشتم سمتش لبخند با

 بازی تاب دلم که کرده پرنور و گرم رو جاهمه خوشگل قدرناو خانوم خورشید این -

 .خوادمی

 :کرد اشاره تاب به و کرد نگاه من به اژین

 بشی؟ تاب سوار تونیمی وزن و قد این با مطمئنی -

 :گفتم و کردم جمع رو م*با*ل

 !مزهبی -

 هم سر پشت هی و رفتمی گیج سرم.شدم پیاده ماشین از اژین خنده به توجه بدون و

 نفس شدنمی اصال و گرفته که بینی با داشتم دوست حال این با ولی کردم،می سرفه

 !چطور دونستمنمی دقیقا و بفرستم هامریه به رو خوب هوای این کشید

 .گرفتم خودم به رو سرعت اولین و نشستم تاب روی

 جوریاین بچگی از بستم،می رو چشمام که بود وجودم توی هم ترسی و خوردممی تاب

 .بستممی رو چشام و کردمنمی نگاه رو زمین شدممی تاب سوار هروقت و بودم

 هلم دوباره خنده با اژین که کشیدم جیغ و کردم باز رو چشام داد هلم که دستی با ولی

 :داد

 !توروخدا اژین، نکن، -

 خواستی؟نمی بازی تاب مگه چیه، -

 !نده هلم نه، سرعت این با -



 .آوردمی در رو من جیغ و دادمی هلم و نبود برداردست ولی اژین

 .کنم رو بازیم تاب که گذاشت و برداشت من سر از دست دادن هل بار چند از بعد

 .برگشتم اژین سمت و کردم رها رو تاب شدن زنده بچگیم هایحس تموم وقتی

 گذشت؟ خوش -

 :گفتم تامل کمی از وبعد کردم جمع رو ملوچه و ب**ل

 !خیلی اونم بله، -

 :گفت برخاست جاش از اژین

 .بریم پس خب -

 .دادمی ویراژ الکی و گشتمی هاخیابون تو اژین. شدیم ماشین سوار دو، هر سپس و

 .دیدم رو تهران مناطق تمام بود شده خوب من برای ولی

 :پرسید من به رو اژین ظهر، از بعد سه شد ساعت وقتی ساعت، پنج از بعد

 نیست؟ تگشنه -

 .پرسیدی شد خوب بده خیرت خدا -

 پیتزا جعبه دو با فودی فست مغازه جلوی توقف از بعد و کرد جذابی خندهتک اژین

 !کنم ماچش بپرم داشتم دوست که برگشت

 تو؟ کردی ذوقیم چه -

 :خندیدم

 .دارم دوست پیتزا خب -



 .نگفت چیزی و کرد نگام دستم به پیتزا دادن بعد اژین

 ساعت یک ولی شهر سطح توی زدیم چرخ الکی هم باز و خوردیم رو غذامون آرامش در

 :گفت من به رو و کرد پارک پارکینگ تو رو ماشین اژین بعدش

 !شو پیاده -

 .هستیم لباس پاساژ توی دیدم دوم، طبقه به رفتن با و شدم پیاده همراهش به

 کنیم؟می چیکار جااین -

 !دیگه خرید اومدیم خب -

 .برد ویترین سمت و کشید رو من دست بعد و

 چطوره؟ اون -

 کدوم؟ -

 .داره طرح و قرمزه رنگش که همون -

 !دیدم صورتی دارطرح شال یه من کردم نگاه ویترین به هرچقدر

 میگی؟ رو اون اژین -

 .دیگه آره -

 :گفتم اژین به تاسف حس با و کردم نگاه شال به دوباره

 !صورتیه اون اژین -

 !قرمزه خانواده از داره، فرقی چه -

 .قرمزه نخیر گفتمی هی صورتیه، آره بگه و بره رو از کردممی نگاش هرچقدر



 :گفت فروشنده به رو و برد مغازه داخل و کشید رو من دست

 .ببینیم بدید میشه اگه قرمزتون هایشال از سالم -

 :گفت لبخند با و کرد کپ هم فروشنده بیچاره

 !داریمن قرمز شال که ویترین تو ولی -

 :گفتم ازش زودتر که بزنه حرفی خواست اژین

 !نظره مد صورتی همون، -

 ولی گذاشت ما جلوی رو شال بندیرنگ تمام و زد لبخندی اجبار با بیچاره فروشنده

 .بود شده تموم حتما داشت هم اگه و نداشت قرمز رنگ اصال شال هم باز

 .کنم سرم که گفت و کرد انتخاب رو صورتی همون و آبی و فسفری رنگ اژین

 .رفت هاروسری سراغ اژین و کردم پسند رو فسفری رنگ کردم سرم یکییکی

 .اومدیم بیرون مغازه از و گرفتم روسری هم دوتا

 خرج به وسواس اینقدر کفش و کیف روی اژین چرا دونمنمی و خریدیم شلوارم_مانتو

 .کشوندمی مغازه اون به مغازه این از رو من و دادمی

 خیلی که گفتمی اژین ولی بود، زیادی من نظر به که طال تکه چند خرید بعد سر خرآ

 و شدیم ماشین سوار کرده سفارش حسابی مادرش و رسمشونه چون بگیره بیشتر

 .رفتیم خونه سمت

 .کردم نگاه اژین به و شدم شوکه در کردن باز با

 کرده؟ تمیز کی رو خونه این -



 :گفت و کرد رها گوشه یه رو بود دستش توی که هاییکیسه

 .کنه تمیز بیاد بودم گفته کارگر به -

 چرا؟ -

 .بود شده ریخته هم به جاهمه روز دو یکی این تو چون خب -

 .گذشت من جلوی از و

 :برداشتم و دیدم رو صبا شماره خورد زنگ که موبایلم

 چطوری؟ صبا، سالم -

 :تگف نگرانی صدای با شنید رو صدام که همین صبا

 خوردی؟ سرما شده،چی -

 !کوچولو یه آره، -

 رفتی؟ دکتر برات، بمیرم الهی -

 خوبی؟ چطوری خب تخت، خیالت آره نکنه، خدا -

 .ممنون خوبم آره -

 کجایی؟ -

 .نه بگو زنهمی مشکوک حامد این میگم من هیچی -

 :خندیدم

 کرده؟ چیکار باز بیچاره مگه -

 کرد ترآروم رو صداش تن صبا



 !بخرم النگو باید کردمی اصرار و فروشی طال بود برده رو من -

 خب؟ -

 .زهرمار و خب -

 .کرد نگام تعجب با اژین که خندیدم بلندتر باراین

 .شده چش دونمنمی کرد،نمی کارا این از حامد خب، میگی هی -

 :گفت داریبغض صدای با بعد و

 کنه؟ جبران خوادمی و ستزنده زرو چند و گرفته چیزی بیماری الل زبونم نکنه آهو، -

 کارش تو بایدی کنهمی که هرکاری آدم شوهر مگه آخه، زنیمی حرفیه چه این صبا، -

 باشه؟ هدفی

 داره؟ شکاکیت این باشه، مبارکت خریده خب

 .گممی چی من اصال گیرینمی تو آهو -

 :گفت و کرد سکوت ثانیه چند

 .خدافظ اومد حامد زنممی زنگ بهت بعدا -

 .کرد قطع بعد و

 .دادم تکون سر لبخند با و کردم نگاه گوشیم صفحه به

 کارا این از قبال دارم قبول شوهرش کردم،نمی درک رو صبا حساسیت همه این واقعا

 کردنمی

 .کاراش به داشت شک صبا چرا دونمنمی و کنه جبران خواستهمی شاید ولی



 .ودب شیرین باراین و خورد زنگ دوباره موبایلم

 خوبی؟ چطوری دختر سالم -

 :زدم لبخندی

 چطوری؟ خودت خوبم، -

 سوپ برات فردا بگم زدم زنگ نیستم بد منم خوبه، حالت چقدر معلومه صدات از -

 میارم و ذارممی مرغ پای و

 .نکنه درد دستت خواد،نمی -

 میام فردا من میشی، بدترم داری هیچ نشده خوب که حالت خواد،نمی رو چی چی -

 باشه؟

 !بیا باشه، -

 .خدافظ پس باشه -

 کجا؟ شیرین عه، -

 :خندید بلند

 .زنگممی بعدا خونه، نیومدم شرکت از هنوز بخدا -

 .خدافظ باشه، -

 .شدم پکر کمی و

 .کرد خودنمایی گوشیم صفحه روی اسم بدون شماره که بود نگذشته ربع یه ولی

 .زدم رو سبز دکمه تعلل کمی با



 و گفتنمی ایدیگه چیز و شنیدممی رو هاشنفس صدای الو، فتمگمی هرچقدر ولی

 .کرد قطع سر آخر

 :گفت من به رو کنایه با اژین

 !مگه؟ مخابراتی -

 :گفتم و آوردم در براش رو زبونم

 مگه؟ چطور بله، -

 .بهتره برات کن، خلوت رو سرت یکم هیچی، -

 !دارم دوست جوریهمین من -

 .میشه چی مببینی باش، داشته دوست -

 .گذشت کنارم از سپس و

 طورهمین که کردممی کج براش هی رو دهنم و آوردم در شکلک براش سرش پشت از

 :گفت بود من به پشتش که

 مادرت و پدر هیچی من مونه،می کج جوریهمین دهنت و ب**ل خوب، دختر نکن -

 .کشنمی عذاب

 .نشستم سینه به دست و گفتم حرص با یی «بابا برو» زیرلب

 :داد جواب من به نگاهی نیم بعد اژین و خورد زنگ اژین موبایل

 .جانم -

 :کرد سکوت دقیقه چند



 !مریضه آهو سپهر، تونمنمی بکن، کاریش یه خودت رستوران نمیام امروز گفتم که من -

 :داد ادامه و کرد نگاه من به تلخی لبخند با

 آخه؟ چه تو به تره، هیزمش گفت جهنم بردن رو فضول -

 :داد ادامه کالفگی با و خندید بلند و

 .میام باشه، -

 .کرد قطع بعد و

 که چه من به آخه گرفتم، گاز رو زبونم آهسته که کجا بپرسم خواستم و رفت در سمت

 میره؟ کجا

 :چرخید سمتم اژین

 .فعال میرم، دارم من -

 .بست رو در و

*** 

 اژین

 

 .بیا اژین میگن نگذشته ساعت چند ون،بیر  بیام تونمنمی رستوران از دقیقه یه

 .کردم حرکت رستوران سمت و شدم ماشین سوار حرص با

 مقابلم رو احمدی که شدم رستوران وارد ماشین، کردن پارک و رستوران به رسیدن با

 .دیدم



 احمدی که نگفت بهم تلفن پشت چرا سپهر بیارم، در شاخ تعجب از بود مونده کم

 جاست؟این

 .ایستادم احمدی روی به رو و کردم طی رو هموند قدم چند

 !موفق مرد سالم به، -

 .دادم رو جوابش لبخند با

 هستین؟ خوب احمدی، جناب سالم -

 .خوب پسر خوبم -

 :گفتم و کردم اشاره رستوران به دستم با

 شده؟ چیزی جا،این شما، -

 و دخترمه یدونه یکی تولد بعد هفته چهارشنبه مزاحمت از غرض جان، اژین نه -

 .بگیری عهده به رو مجلس این آشپزی شخصا خودت کنم خواهش ازت که اومدم

 .اومدمی ما سمت داشت که خورد سپهر به چشمم

 چقدره؟ مهمونا تعداد خب، -

 .نفر هشتصد حدود نیست چیزی کمه، -

 !مگه؟ کمه نفر هشتصد کم، میگه خوبه زدم، پوزخندی دلم توی

 :گفت دادمی احمدی یهویی دیدن از نشان که کجی دلبخن با و رسید ما به سپهر

 هستین؟ خوب احمدی، آقای سالم -

 چیه؟ نظرت جان اژین شد چی خب ممنون، خیلی -



 .کردمی نگاهم کنجکاوی با که کردم نگاه سپهر به

 .کنممی قبول باشه، -

 .زد بخشی رضایت لبخند

 فعال من کنه هماهنگ ودتخ با رو کارها بقیه گممی نجال خود به من پس، خوبه -

 .میرم

 .گذشت کنارمون از و

 :گفت و خاروند رو سرش سپهر

 کرد؟می کارچی جااین این، -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 مهمون نفر هشتصد تولدی کدوم واسه بگه نیست یکیم گرفته، تولد دخترش واسه -

 آخه؟ کننمی دعوت

 :شد گرد هم سپهر هایچشم

 نفر؟ هشتصد -

 .آره -

 :انداخت باال رو ابروهاش شیطنت با پهرس

 .بستمی اسمت ته به جان که داره گیری یه این خودم جان به -

 .خندید و

 منظور؟ -



 دیگه جااین اومده کباب بوی هوای به احمدی یارو این من، عزیز روشنه منظورم -

 کردی؟ نامزد نشنیده یعنی طرف بابا کنن،می داغ خر جااین دونهنمی

 !دونمب چه -

 گردن؟می شوهر دنبال که بدبخته قدراون دخترش یعنی -

 !سپهر بدونم چه من -

 .افتاد بینمون گذرایی سکوت بعد و

 چطوره؟ آهو حال اژین، میگم -

 .کردم نگاه بود هویدا اون توی فضولی که سپهری صورت به

 .خوبه -

 اژین؟ میگم -

 چیه؟ -

 !شدی ترعاقل انگار شدی مهربون -

 کنارش از جواب دادن بدون من ولی داشت خاصی منظور که کردم نگاه سپهر به

 .رفتم اتاقم سمت به و گذشتم

 بازیچه یه خواستممی رو آهو چون گرفتم،می وجدان عذاب داشتم هم خودم کمکم ولی

 بستممی رو پاش و دست خودم به کردن وابسته با طوری رو آهو.همین فقط بدم، قرار

 .کنه حفظمون خطر از تونستمی همین و نکنه فکر کسی به من جز که

 رو آهو تونمنمی و گیره هاستسال ایدیگه جای که من دل ولی بود خوبی دختر آهو

 .کنم جایگزینش



 :گذاشت من روی جلوی کاغذ چند و شد اتاق وارد سپهر،

 .کن امضا رو اینا -

 جوریهمین سپهر دمدی که کردم امضاشون هاکاغذ متن خوندن بدون دست به خودکار

 :کرده استپ من روی

 شده؟ چیزی -

 :گفت داشتبرمی میز روی از رو کاغذها که طور همان

 .رفیق پکری ولی نه، -

 .نیست چیزی -

 :چرخید سمتم لبخند با شدمی خارج اتاق از داشت که طورهمان سپهر

 اژین؟ میگم -

 ها؟ -

 .نشی غرق خودت بپا ولی برهمی رو آهو دل مهربونیت این -

 .رفت بیرون اتاق از بشنوه رو من داد صدای کهاین بدون و

 .دادم بهش فحشی ب**ل زیر و کردم نگاه خالیش جای به حرص با

 بعد و بشه باز صدام تا کردم سرفه چند آهو مادر اسم دیدن با. خورد زنگ موبایلم

 :دادم جواب

 .رویان خانم سالم الو، -

 ما؟ هایمتزح با خوبی؟ جان اژین سالم -



 .رحمتین شما زحمتی، چه -

 پسرم؟ چطوره آهو -

 .زنهمی زنگ بهتون میگم بهش خونه رفتم رستورانم من داره، سالم خوبه، -

 توعه؟ خونه آهو یا مونین؟می ما خونه شما فقط پسرم، باشه -

 چطور؟ -

 ... .بود زده زنگ همسایمون آخه -

 :شدم بلند جام از

 .دارن تشریف فضول هم زیادی ماشالله بله،... آها -

 :خندید آهو مادر

 .هستین کی شما کرده فکر بیچاره دیگه ببخشید -

 موندگار شما یخونه و نکرد قبول متاسفانه که من یخونه بریم گفتم آهو به من -

 .شدیم

 کشه،می طول شهرستان تو کارمون ما نیست زحمتی اگه فقط پسرم، خودته یخونه -

 و نداریم وقت زیاد بگیرین، رو جهاز وسایل از یکم بریزه کارتت به رو مبلغی مجید آقا

 .شدیم موندگار جااین که هم ما

 و پسره اسم به که ایخونه واسه باید دختر مگه چیه؟ دیگه جهاز حرفیه، چه این -

 بیاره؟ جهیزیه آخه دوتاشون خونه میشه

 .پسرم دیگه رسمه -



 .بیاد شخو رو خدا که نیست هم رسمی بخدا -

 :خندید آهو مادر

 میاد شما با هم صبا و باشه تو کارت تو پول خواممی چون بفرست، کارت شماره -

 .شماست گردن زحمت خونه، وسایل خرید

 آخه؟ زحمتی چه -

 .برم باید کننمی صدا رو من شرمنده، -

 .هستم آهو مواظب تخت، خیالتون شما -

 .خدافظ -

 کردم؟می چیکار باید آهو با من حاال کشیدم، عمیقی نفس و کردم قطع رو گوشی

 .دادممی انجام داشتم اجبار به که کارهایی از شدمی شرمم خودمم

*** 

 آهو

 

 .بودم منتظرش من و میاد پیشم که گفت و زد زنگ شیرین

 .ما خونه رسیدن دستش بغل هم شقایق و دست به قابلمه با کمی از بعد

 :تمگف و کردم نگاه تیپش به خنده با

 من؟ خوب مامان چطوری -

 نکنته؟ درد دستت اینم زهرمار -



 .میاد بهت بودن مامان اصال بخدا -

 :گفت و زد چشمکی و انداخت باال ابرو من به رو شقایق

 بشه؟ مامان بعدم بگیره رو این بیاد که مردی اون کجاست -

 .کرد نگاهمون تاسف با شیرین که خندیدیم شقایق و من

 :گفت و رفت خونهآشپز  سمت شیرین

 بیام دادی پیام دیدم که ازت بگیرم آدرس خواستممی و نامزدتی خونه کردم فکر -

 نرفتی؟ چرا پس خونتون،

 .دیگه مونهمی پیشم جااین میاد اژین خب، جااون نیستم راحت زیاد شیرین -

 :پرسید خوشحالی با شقایق

 نامزدت؟ میاد کی -

 :دادم جواب خنده با

 .نهخو میاد شب -

 :گفت و اومد سمتم سوپ کاسه با شیرین

 .باال میره بدن ویتامین که بخور رو سوپ این -

 :کردن مزه به کردم شروع قاشق با و برداشتم رو کاسه بهش قدرانی نگاه و لبخند با

 فهمم،می فعال رو هامزه و ندادم دست از رو چشاییم حس خداروشکر شیرین، -

 .خوش دست ستخوشمزه

 .نتجو نوش -



 :گفت و کرد جمع رو ظرف شیرین شد خالی مکاسه وقتی و خوردم رو غذام آرامش با

 بیرون؟ بریم داری رو حالش میگم آهو، -

 :گفتم زار حالت با و کردم دراز خستگی با رو پاهام

 .نه امروز -

 :پرسید و شد پکر شقایق

 وقت؟اون چرا -

 .ندارم رفتن راه نای شقایق بخدا -

 .گردیمبرمی شینیم،می سینما، ریممی آخه؟ ریممی راه گفت کی خب -

 :وگفتم زدم لبخندی

 .هستم رو این -

 .شدم حاضر و شدم بلند مبل روی از سپس و

 .شدیم شیرین پراید سوار و رفتیم بیرون خونه از دخترا همراه به

 .شدیم وارد انتظار کمی از بعد و گرفت رو هابلیط شیرین و رسیدیم سینما به

 بود گذشته ایدقیقه بیست و گذاشتم صندلی روی رو سرم و نشستیم صندلی ویر 

 :شنیدم آشنایی صدای یهو که

 آهو؟ -

 .دادم تشخیص کم نور از ایهاله در رو شقیافه که چرخیدم سمتش ترس و استرس با

 کنی؟می کارچی جااین تو -



 .نیستن دیدم که ببینم رو شیرین و شقایق تا برگردوندم سر

 .بزنم حرف باهات خواممی -

 .ندارم حرفی باهات من ولی -

 :کشید رو دستم که شم بلند خواستم و

 .گیرممی رو وقتت فقط ساعت نیم آخه؟ میاری در بازی بچه چرا -

 :گفت داد با پشت از پسری که شدم بلند حرص با دوباره

 !اَه دیگه، بشین خانم -

 :گفت شمگو دم ساالر که بشینم دوباره شدم مجبور

 .دارم کارت بریم شو بلند -

 که دادم نشونش رو محلقه و آوردم باال رو چپم دست و کردم نگاه سمتش اخم با

 :زد زهرخندی

 .بخورمت که خوامنمی شو بلند خانم، سرکار کردی نامزد دونممی -

 :گفت حرص با دوباره سری پشت پسر همون باز

 !اَه هدیگ بزنید حرف بیرون برید شما، چتونه -

 :گفت حرص با ساالر

 .نیست جاش که جااین دستشویی، برو داری اَه -

 .برد بیرون و کشید رو من دست سپس و



 ازشون ولی برسم، رو حسابشون و ببینم رو شقایق و شیرین تا گردوندممی چشم هی

 .نبود خبری

 .شدم شماشین سوار که کرد التماس قدراون ساالر و شدم خارج در از ساالر، سر پشت

 .ترسیدممی و داشتم استرس ولی

 شکسته صورت به و آورد هجوم صورتم به تلخی عطر بوی ماشین، به شدن سوار با

 .کردم نگاه ساالر

 کرد نگاه رو صورتم دلتنگی با ساالر

 .بود شده تنگ برات دلم -

 .انداختم پایین رو سرم کالفه من و

 .بزن بهم رو نامزدی این آهو، -

 .آوردم باال رو سرم خندپوز  و بهت با

 بزنم؟ بهم باید چرا خورده؟ جایی به سرت -

 :کشید موهاش به دستی کالفه ساالر

 این هاسفته بخاطر نبود نیاز بخدا الکیه، ازدواج و نامزدی این که دونممی من ببین، -

 .بکنی رو کار

 :شد ترپررنگ پوزخندم

 داده؟ تو به کی رو غلط اطالعات این وقتاون -



 میگم، چی من فهمیدیمی شناختیمی اگه و شناسینمی اصال رو اژین تو آهو، ببین -

 به و کنه حفظ رو خودش موقعیت که کنهمی استفاده تو از که فقط سنگه تکه یه اون

 .نداره توجهی هم تو احساس و حس

 :زدم نیشخندی

 تو؟ میگی چی -

 .ردینک شروع که بازی این کن تمومش زودتر هرچه کن، گوش -

 :زد رو مرکزی قفل ساالر که بردم در دستگیره به رو دستم

 .بکن رو کار این قسم، مقدساتت به رو تو شو جدا ازش آهو، -

 :کشیدم فریاد عصبانیت با

 اژین من شم، باید جدا چرا راد؟ ساالر میگی چی تو -

 ... .و دارم دوست رو

 :گفت فریاد با و گذاشت دهانم روی رو دستش ساالر

 !شو خفه -

 :گفت که بردارم دهانم روی از رو دستش خواستم

ر دروغ به که زمانی تا -  .بمونه بسته دهنت کنی ور و ش 

 :گفتم حرص با من و کشید داد ساالر که گرفتم گاز رو دستش حرص با باراین

 .رو تشده خراب در این کن باز -

 :زد ب**ل غم از پر صدای با ساالر



 .دارم دوست حالیته؟ -

 :شد مشت دستم

 .کردم عقد باهاش رمضانی، اژین با اونم کردم، ازدواج من میگی؟ چی فهمیمی -

 .کرد اشاره در به و کشید ایکالفه نفس ساالر

 .پایین برو -

 سرعت با ساالر و شدم پیاده ماشین از سرعت با و کردم نگاه ششده سرخ صورت به

 .گذشت کنارم از

 عصبانیتم خواستم تا که زدم زنگ شیرین به و گرفتم ستمد توی رو موبایلم عصبانیت با

 :گفت زود کنم خالی سرش رو

 و رئیسه اون که دونیمی خودت داداشم، جون به نداشتیم، تقصیری ما آهو، بخدا -

 .شدیم مجبور ما کرد، تهدید یکمم و کنهمی اخراجمون گفت بخدا. کارمند ما

 .فرستادم بیرون کالفگی با رو نفسم

 کجایین؟ ناال -

 :زد ب**ل آهسته شیرین

 !سرت پشت -

 رو چشمام جلوی خون یهو و دیدم رو شقایق و شیرین و کردم نگاه عقب به سرعت با

 .گذاشتن فرار به پا من دیدن با هم شیرین و آهو که دویدم سمتشون به و گرفت

 .بود سخت برام کشیدن نفس دیگه و بودم آورده کم نفس که دویدم دنبالشون اونقدر



 .زدممی نفسنفس و بود زانوهام روی دستام و بودم شده خم

 .بودن افتاده نفس نفس به هم اونا و نبود من از بهتر وضعشون هم شقایق و شیرین

 :گفت و کرد بغلم و دوید سمتم به زود شقایق

 .ببخش رو ما آهو، شرمنده بخدا -

 .شد بارونی هاشچشم و

 کنترل رو اشگریه موقعیت این تو تونستنمی و دبو اشگریه همین شقایق ضعف تنها

 .کنه

 :گفتم زود دیدم رو بغضش وقتی چکید، صورتش روی که اشک قطره اولین

 !کردم شوخی شقایق، خیالبی -

 اومد سمتم دید آرامش تو رو من وقتی هم شیرین گرفت، رو من بغلش توی شقایق و

 .کردمی نگاهمون تعجب اب شدمی رد خیابون از هرکس. کرد بغلم هم اون و

*** 

 اژین

 

 سر سرصبحی همسایه زن که کنم باز کلید با رو در خواستم و خونه رفتم رستوران بعد

 :رسید

 .آقا سالم -

 .دادم رو جوابش سر با و کردم نگاه سمتش



 .نداشتم توهین قصد خوام،می معذرت واقعا صبح قضیه واسه بگم خواستم -

 .شدم خونه وارد و ندادم بهش زدن حرف جازها نداره عیبی گفتن با من و

 :زدم صداش آهو، ندیدن با و درآوردم رو کتم خسته

 آهو؟ آهو، -

 .نشنیدم صدایی ولی

 هم خالی دستشویی دیدن با ولی زدم در به ضربه چند و وایسادم دستشویی در پشت

 .چرخیدم خونه دور کالفگی با

 :کردم زمزمه خودم با

 رفته؟ کجا دختر این -

 هرجا بودم گفته و بودم گذاشته بپا آهو برای مدتیه چند که کسی زدم زنگ ساسان به

 .بگه من به میره

 :داد جواب بوق اولین با

 .آقا سالم -

 .سالم -

 رفتن هاشدوست با خانوم آهو بگم خواستم برنداشتین، ولی زدم، زنگ بهتون من آقا -

 .بیرونن هم فعال و بیرون

 .پس باشه -

 ... .آقا فقط -



 ساسان؟ چیه -

 .کردن مالقات ماشین توی رو راد ساالر سینما بعد خانوم، آهو -

 .زدم چنگ رو موهام حرص با

 بودن؟ نشسته ماشین توی دقیقه چند -

 .دقیقه چهل حدود -

 .کردم طی رو خونه عرض و طول عصبانیت با و کردم قطع حرص با رو موبایل

 .نبود آهو از خبری و بود گذاشته بودم هاومد بیرون از من که موقعی از دوساعت

 دنبال کورکورانه آهو و دادم تشخیص چارچوب توی رو آهو در توی کلید چرخیدن با ولی

 .بود برق کلید

 :گفتم عصبانیت با که کشید جیغ من یهویی دیدن و برق کلید زدن با

 !منم... هیس -

 :گفت اخم با و گذاشت قلبش روی رو دستش

 نشستی؟ تاریکی تو چرا مگه، داری مرض -

 :رفتم سمتش و شدم بلند جام از که بره اتاقش سمت به خواست و

 .آهو -

 :گفت سرش دادن تکان با و چرخید سمتم

 چیه؟ -



 دیوار به سر آخر که طوری به رفتمی ترعقب هی هم آهو و رفتم سمتش به قدم چند

 .خورد

 هایچشم توی دوباره ولی مکنمی غلطی چه دارم دونستمنمی و بود شده مشت دستم

 .کردمی نگاهم تعجب با که کردم نگاه آهو

 اژین؟ شده چیزی -

 که کاری کالفگی با و کردم پر رو بینمون فاصله و کردم خفه جا در رو حرفش من ولی

 .دادم انجام رو بود ممنوعه

 من ولی کنه، جدا خودش از رو من کردمی تالش هی و بود صد روی آهو قلب ضربان

 تا زدمی مسینه به هی پریشانی، با آهو و آوردمدرمی آهو روی رو حرصم تمام اشتمد

 .نواخت صورتم چپ سمت به محکمی سیلی و کرد جدا من از رو خودش آهو.کنم ولش

 .کوبیدمی مسینه روی مشت با و بود شده جاری چشماش از اشک و زدمی نفس نفس

 !بیزارم ازت اژین؛ میاد بدم ازت -

 .برد پناه اتاقش به گریه اب و

 .زدم دیوار به محکمی مشت و کردم مشت رو دستم

 فقط مشخصی هدف داشتن بدون و زدم بیرون خونه از سرعت با کتم برداشتن از بعد

 .روندممی رو ماشین سرعت با

*** 

 آهو

 



 .زنممی فریاد دلم ته از و کردم کز تختم روی

 .کردم اعتماد بهش که من به لعنت اصال نبود، جوراین ما قرار

 .ریختممی اشک هقهق با و کردممی صدا رو خدا

 اگه و بود حقم اومدمی سرم بالیی هر که خودمی به کردم، نگاه خودم به آیینه توی

 .بود خودم هایسری سبک بخاطر هم باز اومدمی سرم هم این از بیشتر

 .زد چشمک موبایلم صفحه روی صبا اسم و خورد زنگ موبایلم

 که بود بد حالم قدراون ولی بدم رو جوابش و کنم کنترل رو مگریه کردم سعی خیلی

 .شد قطع خوردن زنگ بار چند از بعد موبایلم و نتونستم

 با و دیدم سرم باال رو اژین و کردم باز رو چشمام وایساده سرم باالی که کسی حس با

 .کردم نگاهش ترس با و شدم بلند سرعت

 !باش آروم آهو، -

 توی ترس بخاطر که قلبی ضربان تونستممی نه و باشم آروم تونستممی نه من ولی

 .کنم آروم رو کوبیدمی مسینه

 .ریختم چشمام توی داشتم التماس چی هر و بود شده خشک زبانم

 کالفه هاشنفس و کشیدمی سرش موهای توی دست هی. عصبی و بود کالفه اژین

 .بود

 ... .اصال واستمخنمی من آهو، ببین -

 :کشیدم جیغ

 !بیرون گمشو بیرون، برو -



 :گفت من به رو اخطارگونه انگشتش با و شد برافروخته من آخر جمله با اژین

 !میگم چی ببین شو ساکت -

 .نداشتم شدن آروم قصد و ریختممی اشک من ولی

 .لرزیدم ترس از من و گرفت آغوشش توی رو من عصبانیت با

 !آهو.. .آهو باش آروم -

*** 

 اژین

 

 آهو. کردمی پیدا معنی داشت برام سپهر حرف االن و بودم گرفته بغلم توی رو آهو

 اون به رو ضربه بیشترین من نمایش این که بود ایندیده مهتاب آفتاب و پاک دختر

 .زدمی

 شده ساکت کنم،نمی بهش توجهی من دید وقتی و کرد داد و جیغ اول بغلم توی آهو

 .لرزهمی فقط ترسیده جوجه ثلم االن و

 !شد چی نفهمیدم اصال رو، من ببخش آهو

 :گفت گرفته صدای با آهو

 .نبود این رمضانی، اژین نبود این ما قرار -

 .دادممی حق آهو به و کردم غلطی چه دونستممی من و



 رو بارونیش چشمای آهو دیدم که کردم نوازش رو موهاش و گرفتمش آغوشم تو اونقدر

 .بسته

 بودم کالفه. کردم نگاه رویمروبه معصوم دختر به و گذاشتم بالش روی رو سرش آهسته

 .تکلیفیبی و درد این از شم رها و کنم خفه خودم دستای با رو خودم داشتم دوست و

 :داد جواب بوق اولین با که زدم زنگ آهو خواهر به و رفتم بیرون آهو اتاق از

 کردین؟ پیدا رو آهو اژین، آقا سالم -

 هم االن بوده؛ خوابیده و بوده صدابی رو گوشیش بوده نرفته جایی که آهو خانوم صبا -

 .نباشید نگران شما خوابه

 .گیرمنمی آروم نشنوم رو صداش تا و دارم دلشوره صبح از خدا به -

 .بزنه زنگ میگم بهتون شد بلند باشه، خب -

 !ها بگین بهش خدا رو تو اژین آقا -

 .چشم خانوم اصب میگم -

 .کشید راحتی نفس صبا

 شروع کی بازار، برم باهاتون جهاز خرید برای که گفت و زد زنگ مامانم اژین آقا -

 رو؟ خریداتون کنیدمی

 میشم ممنون کنه، عوض رو خونه دیزاین بیاد میگم دیزاینر یه به فردا پس. فردا از -

 .کنید کمک هم شما

 .اینا مامانم خونه بیاره رو من فردا میگم حامد به من حتما، -

 .خانوم صبا کنیدمی لطف خیلی -



 ندارید؟ کاری. کنممی خواهش -

 .ممنون خیلی نه -

 .خداحافظ پس -

 .کردم قطع رو تماس و

 شد پیداش کجا از راد ساالر آخه. بیاد راه باهام و نیاره در بازی دیوونه آهو فردا کاش

 دونستمنمی و رسیدممی جنون مرز به نیدمشمی رو راد ساالر اسم وقت هر دوباره؟

 چرا؟

 سه از که ساعت هایعقربه دیدن با سر آخر ولی بودم ایستاده آهو در پشت بالتکلیف

 و شدم بلند زود صبح.برد خوابم و کردم پرت کاناپه روی رو خودم بود گذشته شب

 .بزنم حرف آهو با خواستممی

 .بود ترمعصوم خواب توی شچهره که شدم آهو اتاق وارد و زدم در به تقه چند

 .نداد نشون واکنشی که زدم صداش آهسته

 .کرد باز رو هاشچشم که دادم تکونش کمی باراین

 .دارم کار باهات شو بلند خانوم، آهو -

 .کرد نگاهم اخم با آهو

 .رمضانی اژین بیرون برو -

 .کن گوش هامحرف به اول ولی میرم، باشه خب -

 :گفت و شد خیره سقف به ببینه، رو من کال نداشت دوست کهاین رغمعلی



 چیه؟ خب، -

 بیدار شب سه تا دیشب بیچاره بزن صبا به زنگ یه شدی، تراخالق خوش کهاین بعد -

 که جااین بیاد امروز قراره دوما شده، نگران ندادی جواب و زده زنگ باری چند چون بود

 .باشیم جهازیه دنبال

 .کرد گاهمن پوزخند با آهو

 !زنممی هم به رو نامزدی این من جهاز؟ کدوم جهاز، -

 .پریدن باال ناخوداگاه ابروهام

 چطوری؟ وقتاون -

 !میدی طالقم خوب پسر یه مثل هم تو منتفیه، نامزدی این. هرجوری -

 .شدم بلند عصبانیت با

 وقت؟ یه نچایی -

 .خندیدم حرص با و

 !آهو نگو جوک! من اونم... طالق -

 تموم خواممی و بوده عقلیبی روی از و بیجا خیلی تصمیمم بینممی من چیه؟ جوک -

 .شه

 .نمیشه ولی ببخشید -

 ... .اژین ولی -



. میری هم شبقیه اومدی، اینجاش تا! نمیشه میگم میگم؟ چی شنویمی درد، و اژین -

 طالق از رفیح سال یک تا تو و! گذرهمی هم سال یه عقد، روز از گذشت روز پنج_چهار

 شدی؟ ملتفت زنی،نمی زهرماری و کوفت جور این و

 :گفت عصبانیت با آهو که رفتم در سمت و

 !زدینمی قولت زیر که بزنم طالق از حرفی نداشتم حق من -

 :داد ادامه شده کلفت صدای و نیشخند با بعد و

 بودی؟ بیزار جوریاین بیزارم؛ مونث جنس از من -

 .برگشتم سمتش برزخی صورت با

 !دیگه بود ه*س*بو یه! کرده غلطی چه کنهمی فکر آدم که قرمز، خط میگی جوری یه -

 :غرید و شد تربرافروخته آهو

 ... .من واسه ولی... بوده ه*س*بو یه تو واسه دیگه؟ بود ه*س*بو یه -

 .نداد بهش زدن حرف اجازه ریخت صورتش روی که هاییاشک و

 بیرون اتاق از داشتم که طورهمان همین بخاطر شتم،ندا رو هاشحرف شنیدن حوصله

 :گفتم رفتممی

 .کن آبروداری خواهرت پیش پس نکنم، اشتباهی هیچ دیگه میدم قول -

 .رفتم بیرون سپس و

*** 

 آهو



 

 .درآوردم رو اداش و کردم کج رو دهنم

 !کن آبروداری میدم، قول -

 قلم با رو من بخت خدا یعنی. شدن سرازیر هایماشک دوباره و! کنیمی بیجا خیلی تو

 .کشهنمی دست زندگیم از منفور سیاه رنگ این کنممی کاری هر که نوشته سیاه

 تنهایی زندگی و آزادی نداشتم؛ که خیاالتی چه

 بالم و پر و افتادم گیر قفس توی خودمون خونه از بیشتر کنممی حس حاال ولی

 .شکسته

 .اندازممی حموم یتو رو خودم و میشم بلند تخت روی از

 تا شورممی انقدر را هایمب**ل روی کشممی لیف را صورتم و کنممی باز رو آب شیر

 .دارمبرمی کشیدن لیف از دست و کنممی حس رو سوزش حس که زمانی

 صحنه خواممی چقدر هر و کنممی گریه آب زیر و شینممی حمام هایکاشی روی

 و میشه ترپررنگ برام تصاویر هیچ، نمیشه که فراموش ولی کنم، فراموش رو دیشب

 .کنهمی ترمدیوونه

 رو موهام و میرم بیرون حمام از و کنممی تنم رو حوله شدم ترآروم یکم کهاین از بعد

 .کشممی سشوار

 .گیرممی رو صبا شماره و گیرممی دستم توی رو موبایلم و کنممی دراز رو دستم

 !خواهری سالم -

 آخه؟ تو کجایی میفتم، پس نگرانی از من نمیگی د،در  و سالم -



 ... .که گفت صبح اژین زدی، زنگ نفهمیدم ببخشید -

 :پرید حرفم میون

 !زدی زنگ من به ظهر لنگ تو گفته، صبح -

 .بودم حموم خب صبا -

 .ترسیدم سکوتش از من که کرد سکوتی چنان صبا

 رفتی؟ کجا صبا، -

 خوبه؟ حالت ...جامهمین... جاهیچ... هیچ -

 .خوبه حالم آره -

 نداری؟ مشکلی -

 .کردم نگاه خودم به تعجب با آیینه توی

 مشکلی؟ چه نه، -

 :گفت کوتاهی مکث از بعد دوباره صبا

 شده؟ چیزی دیشب... خب -

 :گفتم خنگی با

 ؟...بشه چی باید صبا -

 .فرستادم لعنت خودم به و کشیدم دندون زیر رو لبم و افتاد دوهزاریم تازه یهو که

 تو؟ میگی چی صبا، -

 :گفت بود داده تشخیص رو مزده خجالت صدای انگار که صبا



 ... .چیزی مگه خب، -

 :گفتم داد با

 !خیر -

 :گفت اششده کنترل خنده با صبا

 !دیگه بگو اخالق با اونم بابا، باشه -

 !نمیگی که چیزهایی چه سرصبحی من، خواهر آخه بمونه اخالقی ذاریمی مگه -

 یهو ذهنم خودت، امروزم زد حرف جوری یه نامزدت دیشب کنم چیکار من خب -

 !دیگه کرد اتصالی

 .گرفتی رو حالم صبحی سر -

 باید. جاماون صبح فردا ولی نه، شاید امروز من برداری، قهر تریپ خوادنمی حاال -

 .کنیم ریست و راست رو کارها

 :گفتم و نشستم تخت روی و بستم سرم کش با رو موهام

 !اخه عجله همه این با چرا صبا، -

 عروسی چی هر فامیل تو داره اصرار خودش و نیست خوب پدربزرگ حال عزیزم خب -

 !نباشن سال یک معطل همه دیگه کنه فوت اگه نکرده خدایی که بندازن راه

 !مونیممی منتظر داره، عیبی چه خب-

 ونی؟ممی منتظرم نمرده... بگو اللی زبونم یه اوال -

 .خندیدم خودم خنگی به



 !ببخشید خب، -

 چیه؟ واکنشش ببین مونیممی منتظر سال یک بگو خان شاهرخ به برو هم بعدش -

 .فرستادم بیرون حرص با رو نفسم

 !بابا خب -

 .عزیزم دیگه تلخه حق حرف -

 .خواهری فعال گازه، اجاق رو غذام برم باید من -

 .فعال -

 در که کنم عوض رو لباسم خواستم و رفتم لباسم کمد سمت و شدم بلند تخت روی از

 .شد باز سرعت با اتاق

 ... .آهو میگم -

 .رفت بیرون ببخشید یه با و بست رو در اژین کشیدم من که جیغی با ولی

 رفتم بیرون عصبانیت با و کردم تنم رو لباسام حرص با

 .کنهمی نگاه من به و نشسته کاناپه روی اژین دیدم که

 .کردم اشاره اتاقم در به

 گرفتی؟ اشتباه طویله با رو من اتاق تو احیانا -

 ... .ببخش که گفتم -

 پریدم حرفش میون



 و میاد امشب خواهرم چون ت،خونه گردیبرمی کنیمی لطف. کوفت و ببخشید -

 فهمیدی؟ نیست، الزم تو حضور

 :گفت داشتبرمی رو کتش که طور همان و شد بلند جاش از اژین

 گیری؟می خودتم چه! باشه چی پاچش کله که چیه خودش گنجشک هم، تو بابا بخ -

 دهنم خواستم که همین ولی انفجارم حال در و میشه بلند بخار سرم روی از کردم حس

 .رفت بیرون و کوبید رو خونه در قدرت با اژین کنم باز رو

 دراز تختم روی دوباره سپس و بشم مسلط اعصابم به تا کشیدم عمیق نفس چندتا

 .شدم گم هامخیال و فکر توی و پیچیدم خودم دور رو پتو و کشیدم

 کردممی خدا خدا و بیفته اتفاقی یه قراره کردممی حس که زدمی جوری یه قلبم ضربان

 !نباشه بدی اتفاق

 و پرسیدم ازش رو بابابزررگم حال و زدم حرف یکم مامانم با و زدم زنگ هم بعد یکم

 خوردم حرص چقدر من خرید، برای اژین حساب به ریخته رو پول ابامب که گفت بهم

 !دونهمی بودن زن از باالتر رو بودن مرد همیشه بابام که

 .بود شده تاریک هوا و دادممی گوش و بودم گذاشته آرامی آهنگ

 دیدم رو صبا خندون چهره و کردم باز رو در و اومدم بیرون پتو زیر از در زنگ صدای با

 .کرد بغلم خوشحالی اب که

 .کشیدم راحتی نفس باشم دراومده تنهایی از که انگار من و

 خداروشکر که گفتمی هی و کرد تحسینم تمیز خونه دیدن با و شد خونه وارد صبا

 .کرده تمیز کارگر دونستنمی و داشتی نگه تمیز رو خونه



 صبا و بیرونه و داشت کار گفتم که گرفت رو اژین سراغ هاشلباس کردن عوض بعد

 .نپرسید ایدیگه چیز

 :گفت من به رو و پخت سبزی قرمه شام برای و شد کار به دست صبا

 .منتظریم شام برای بگو اژین آقا به بزن زنگ آهو، -

 خلوت ساعت چند خواهرم با خواممی من اخه؟ چیکار خوایمی رو اژین من خواهر -

 .کنم

 !یگهد میره مونهنمی که نامزدت باشه، خب -

 :زدم غر ب**ل زیر

 !اه -

 گفتی؟ چیزی -

 .زنممی زنگ بهش االن نه، -

 دوست کارش این بخاطر من و داد تماس رد که زدم زنگ بهش و رفتم موبایلم سمت

 .کنم خفه رو خودم داشتم

 زدی؟ زنگ آهو، شد چی -

 !نمیاد گفت آره -

 !بد چه وا، -

 .نگفتم ایدیگه چیز من و

 :گفت و رفت کیفش سمت ذوق با شد تموم شآشپزی کار وقتی صبا



 !آوردم چی بزن حدس -

 :گفتم که بود کرده تحریک رو من کنجکاوی جمله همین با انگار و

 !خوشمزه چیز یه -

 .داد تکون دستش توی رو فلش و خندید بلند

 !آوردم رو عروسیم فیلم خیر، -

 :گفتم شده گرد هایچشم با

 !نه -

 .آره -

 بذاریم نداریم رسم ما که گفتمی تسلیطه شوهر مادر اون ده،ندی چیزای حق به -

 !ببینه عروس فامیل رو عروسی فیلم

 سنگ به سرشون همشون انگار داد، خودم به شد چی دونمنمی روز اون رو فلش -

 .شدن ترمهربون خورده،

 .خداروشکر -

 هردو و ردک پلی رو ببینم خواستممی سال چند بعد که عروسی فیلم ذوق با صبا و

 .شدیم فیلم دیدن مشغول و نشستیم تلویزیون جلوی

 سال چند از بهتر قیافم خداروشکر واقعا سال، چند توی بودم کرده فرق چقدر من

 .من بودم بد چقدر بود، شده پیش

 و آوردمدرمی رو اداش که رقصیدمی عشوه با چنان صبا مادرشوهر فیلم توی

 .بودیم خوش الکی و خندیدممی



 خوردیم تلویزیون جلوی و ریختیم بشقاب توی کنیم پهن سفره کهاین بدون رو ممونشا

 در برم که شدم بلند وقتی.اومد در صدا به واحد زنگ که بودیم عروسی فیلم انتهای و

 .کرد عوض فیلمم و کرد سرش رو شالش سرعت به صبا کنم باز رو

 .شد صبا با پرسیاحوال ولمشغ و شد خونه وارد که دیدم رو اژین در کردن باز با

 گذاشت میز روی رو دستش توی که هاییبرگ باشه داشته توجهی من به کهاین بدون

 :گفت صبا به رو و

 .بمونه تنها آهو شاید گفتم دونستمنمی رو اومدنت ساعت شدم، مزاحم که ببخشید -

 :مگفت پیشم یکم حرف کردن مالیماست برای که کرد نگاه من به تعجب با صبا

 کجاست؟ حواست شام، واسه بیا اومده صبا گفتم زدم زنگ بهت که من وا، -

 بود کرده ریلکسش زور به که صدایی و وحشتناکی اخم با و چرخید من سمت اژین

 :گفت

 .اومده خانوم صبا نگفتی بیام، شام برای گفتی عزیزم -

 :تمگف و زدم کردمی نگاهم مشکوک که صبایی به رو ایکوله و کج لبخند

 !میگی راست آره، -

 :گفت و کرد اژین و من به رو صبا

 خوردین؟ شام اژین آقا رو، هاحرف این کنید ولش حاال -

 .نکنه درد دستتون بله، -

 :گفت و گرفت من و صبا به رو رو گوشیش و نشست مبل روی بعد و



 بهتره؟ کدومش نظرتون به دیزاین مدل این از -

 مدل برسی ساعت یک بعد و گرفت اژین دست از ور  موبایل ملیحی لبخند با صبا

 اژین و گفتیم اژین به رو بود اومده خوشمون ازش صبا هم من هم که خاصی و شیک

 .کرد قبول لبخند با

 .شد بلند جاش از سپس

 .دنبالتون میام ده ساعت ولی میرم، دارم من خب -

 :گفت ضعیفی صدای با که رفتم در دم تا اجبار به منم و

 !هست؟ یادت میاد، بدم دروغ از گفتم قبال -

 !ببینمت نداشتم دوست چی؟ که خب -

 .گذشت کنارم از و زد پوزخندی و کرد نگاه صورتم به اژین

 :گفت من به رو و داد بدنش به قوسی و کش که چرخیدم صبا سمت و بستم رو در

 !میاد خوابم زیادی -

 .خوابیدیم و رفتم اتاقم سمت حرف بدون منم و

 اون با و بود درآورده لیست یه صبا و بیرون رفتیم اژین همراه به و شدم حاضر صبح

 برامون بعد روز چند که کردمی سفارش اژین و خریدممی رو نیاز مورد وسایل لیست

 .بفرستن

 .ستآماده دوهفته یکی تا جدیدش دیزاین و خونه که گفتمی اژین و

 شاپکافی به اژین همراه به سپس و موند ازشون کمی و شد خریده هاظروف و ظرف اکثر

 .کنیم در خستگی تا رفتیم



 داد سفارش بستنی صبا پاییز سرمای این توی و آورد رو منو گارسون گذشت که کمی

 من. من خواهر این نبود شگرسنه کنم فکر. نکرد توجهی من اومدن ابرو و چشم به و

 میل جااین رو ناهار خوایممی میدفه صبا که دادم سفارش پیتزا بودم شکمم فکر به که

 :گفت ایزده سکته قیافه یه با کنیم

 .بیارن بگو من برای هم یدونه آهو... چیزه عه، -

 .نگفتم چیزی و کردم خبیثی خنده

 :گفت و رفت ایغره چشم که بود من به حواسش اژین انگار ولی

 .نوشابه تا سه و سزار ساالد تا سه عالوه به کنید اضافه هم گوشت پیتزا دوتا -

 .زدمی ارغوانی به رنگش خجالت از یکم صبا و کرد داشت یاد رو چیز همه

 بده سفارش بستنی خنده با و نکنه توجهی خواهرش اومدن ابرو و چشم به آدم وقتی

 !میشه همین بخوریم ناهار اومدیم ما بفهمه هم بعدا و

 صبا پیتزا خوردن بعد. شدیم خوردن مشغول و آوردن رو سفارشمون دقیقه چند بعد

 دنبال دوباره و کرد میل اونم آخرش خجالت با البته که بخوره بستنیشم بود مجبور

 .شدیم بازار روانه خریدها

 جهاز دیدن مشتاق و بودن اومده شهرستان از هم بابام و مامانم و بود گذشته هفته دو

 .من

 فقط اونا و باشم خریده ازجه مادرم و پدر حضور بدون که باشم دختری اولین کنم فکر

 .باشن داده رو پولش

 .بود محشر و بود شده عالی واقعا اژین آپارتمان دیزاین



 برای که من و کنیم خرج دوتامونم باید و دوتامونه خونه که بود معتقد این به اژین

 .بهش کردمی اضافه اون میلیونم هشت بدم، خواستممی تومن هشت مبل خرید

 خوشحالم برعکس کشه،می رخم به رو پولش کنم حس که کردمین رفتار جوریم یه

 .شدممی

 و بود قفل هنوزم بود قفل درش که اتاقی ولی بود شده چیده آپارتمان توی چی همه

 .دادنمی رو جوابم هم اژین و بود آورتعجب و عجیب برایم کمی این

 هم اژین بود قرار و منوشتیمی رو هامهمون دعوت کارت امشب و بودیم گرفته هم تاالر

 لیست داشتم و بودم نشسته دست به خودکار مبل روی.باشه مهمونمون شام

 .شد خونه وارد هم اژین در کردن باز با و دراومد صدا به در که نوشتممی رو هامهمون

 !دیدن رو هم اژین و حامد آقا یعنی باجناق، دو هامدت از بعد

 .کرد نگاه لیست به و نشست من کنار و کرد پرسیاحوال و سالم همه با اژین

 کرده غالب یکی به رو شترشیده دختر که انگار و زدمی برق خوشحالی از بابام صورت

 .بود خوشحال بود

 :گفت مامانم که رفتم آشپزخونه به زدمی صدام که صبا صدای با

 .بنداز ببر رو سفره آهو، -

 به من سر پشت داشت دست ویت که هاییبشقاب با صبا و برداشتم رو سفره من

 .اومد پذیرایی

 همراه به آورد سفره به هم رو برنج و مرغ ظروف مامانم و چیدیم ایسلیقه با سفره

 .گذاشت سفره توی زدمی چشمک من به زیادی که نونی دیگته



 و اژین کنار من و خودش شوهر کنار صبا و بودن نشسته هم رویروبه اژین و حامد

 .هم کنار هم بابام و مامان

 .بفرمائید نکنید تعارف خدا رو تو -

 به و آوردممی باال رو سرم هی من ولی کردیم غذا خوردن به شروع جمله این گفتن بعد

 تمومش کسی ببینم خواستممی هی و کردممی نگاه بود سفره وسط که دیگیته ظرف

 .نکنه

 گذاشت من جلوی رو ظرف اژین کنم نگاه ظرف به خواستم وقتی دقیقه چند بعد ولی

 :گفت ضعیفی صدای با و

 !دیگ؟ته به زنیمی زل دروازه دم سربازای عین چته، -

 اژین صدای مثل ضعیفی صدای با و دادم انتقال خودم بشقاب به رو دیگته حرص با

 :گفتم

 !آخه؟ چه تو به -

 عالقه مهمونا اسامی نوشتن به که جاییاون از و کردیم جمع رو سفره غذا اتمام بعد

 گرفتم، اژین دست از رو خودکار و برگشتم پذیرایی به عجله با داشتم خاصی

 :گفت لبخند با پدرم که

 !ها نوشتمی رو خودشون طرف از دعوتی مهمونای داشت اژین آهو -

 .نویسممی من بگه بابا خب -

 و بود نشسته آروم و ساکت که خورد صبا شوهر حامد به چشمم ویری هیری این در

 .رفتمی ور گوشیش با



 :گفت که اژین صدای با

 .بنویسه آهو بذارین پدرجون، نداره عیبی -

 :گفتم دلم توی و کردم نگاه سمتش به

 !بخدا نوشتممی هم گفتینمی -

 .شدم نوشتن مشغول سپس و

 که هم جاییاون از. نوشتممی لیست توی من و گفتمی رو هاشدوست اسامی اژین

. بودن هم پرجمیعت ماشاهللا اومدن،می هم اونا بودیم کرده آشتی هم پدریم خانواده با

 پنجاه و صد و نداشت مهمون زیاد هم اژین و شد نفر سیصد حدود ما هایمهمون

 البته که تاالر، برای نفر پنجاه و صد چهار میشد جمعش که داشتن مهمون نفر

 .بودن نفر پنجاه و سیصد من حنای هایمهمون

 نگاهم چرا دونمنمی. نشست شوهرش کنار و چرخوند همه بین ور  میوه دیس صبا

 .چرخیدمی حامد شوهرش، سمت زیادی

. بود رسیده خودش به یکمم و بود کرده اصالح رو ریششته که بود دلیل این به شاید

 !نبود راضی هم زیادی تغییرات این از صبا انگار ولی

 حامد روی از رو بینیم ذره نگاه دوباره زد،می حرف داشت اژین به رو که بابام صدای با

 .دادم بابام به رو توجهم و برداشتم

 چند این تو که من دونمنمی! داره مردونه خصلت زیادی یکم من دختر جان، اژین -

 .بتونی تو امیدوارم کنم درستش نتونستم سال

 .کرد ریزی خنده بعد و



 :داد ادامه پدرم که خندید هم اون که کردم نگاه اژین به و کردم درشت رو چشمام

 گریه و التماس با نکن کار گفتممی بهش من هست، شکله این تو چی دونمنمی -

 تو کنه خدا نمیره، گفت روز یه هم بعدش بشه مستقل و بره سرکار که خواستمی

 .بیفته سرش از رفتن سرکار تو یخونه

 .برید رو نفسم و سوزاند رو روحم تلخیش که زدم لبخندی

 آخرش دونممی خودمم که باشم بازی این توی بود ممکن محال نبود رادی ساالر هاگ

 !ضررمه به

 :گفت پدرم به رو لبخند با مامانم

 مستقل داشت دوست مبچه فقط! خانومه هم خیلی من دختر حرفیه، چه این مرد -

 !همین بشه

 :گفت کندمی پوست که طور همان و برداشت پرتقالی اژین باراین

 .راحته خیالم و کنهنمی فکر کردن کار به آهو دیگه وقته خیلی که داروشکرخ -

 .بودم نگران هم جورایی یه و رفتمی سر حرفاشون از محوصله داشت

 نجوشیدن زیاد هم با اصال هم اژین و حامد و بود کننده نگران حامد با صبا هایپچ پچ

 .ساعت چند این تو بودن هاغریبه مثل و

 و کرد بدرقش صمیمیت و لبخند با پدرم که خواست رفتن اجازه اژین تساع یک بعد

 اصال و بود گرفته زیادی صبا یقیافه ولی رفت، هم او و شد بلند او سر پشت هم حامد

 .رفت اتاق به عجله با و کنه بدرقه رو حامد تا نشد بلند



 روی رو پتو کهاین دیدن با ولی بپرسم، رو ناراحتیش علت تا رفتم سرش پشت عجله با

 .هال به برگشتم و کنم دخالت کارش تو ندادم اجازه خودم به کشید سرش

 توی بودن، کرده ذوق چقدر هم شقایق و شیرین و شدن پخش عروسی هایکارت تمام

 .بگیرن لباس و بریم هم با بود شده قرار همین بخاطر و بودن هامساقدوش حنا

 بودن سفید هم گرفتیم شیرین و شقایق برای که هم لباسی و بود قرمز من حنای لباس

 !بودن خوشگل زیادی داشتن که براقی پارچه بخاطر البته که

 البته که بودن، من ساقدوش اینکه بخاطر کرد، حساب رو هاشونلباس پول اژین البته

 .رقصیدمی بندری داشت اژین لطف این بخاطر شیرین

 زیاد من البته که موندنمی هتل توی و دنبو اومده هم اژین خانواده حنام قبل روز دو

 .نکردن قبول ولی بمونن ما یخونه تو که کردم اصرار

 خوشحال و زدنمی هم سروکله به هم شقایق و شیرین و بودم نشسته آرایشگاه توی

 .بودن

 .زدمی رو هامناخون الک داشت ایقلمی دخترک و بود شده تموم شینیونم و آرایشم

 و بودن گرفته وقت بودن جااون ثابت مشتری قدیم از که آرایشگاهی زا مامانم و صبا

 .دیگه آرایشگاه یه از هم اژین هایداداش زن

 .چیه دلیلش دونستمنمی خودمم و بود ناشناخته ترس یه دلم ته

 .چرخیدم سمتش شقایق زبون از اسمم شنیدن با

 !ها پرتی زنم؟می صدات دارم ساعته یه آهو، تو کجایی -

 مگه؟ شده چی -



 .اومده داماد عزیزم هیچی -

 .برم در سمت و بپوشم رو شنلم کرد کمکم شیرین و شدم بلند صندلی روی از

 .پوشیدنمی رو مانتوهاشون داشتن و زد زنگ آژانس به عجله با شقایق

 اژین از آرایشگر و کشیدن کل دخترا آرایشگاه در کردن باز با و برداشتم گام در سمت

 .برم بیرون من تا داد اجازه بعدش و تگرف انعام

 کشداری «اَه» بردار فیلم که گرفت دستم از بزنه دست شنلم به کهاین بدون اژین

 :کشید

 !کنی مرتب رو شنلش باید دوماد آقا -

 :گفت بردار فیلم به رو کالفگی با اژین

 .کنممی رو کار این فردا شاللهان اومدن، مهمونا همه شده، دیر -

 همکف طبقه به و شدیم آسانسور سوار بردار فیلم هایزدن غر به توجه بدون سپس و

 .رفتیم

 .ببینم رو صورتش تا آوردم باال رو سرم

 توی هم گلی دست و بود نبسته رو شیقه دکمه و بود کرده تن به سیاهی شلوار کت

 .بده من دست نداشت قصد انگار که بود دستش

 :گفتم ضعیفی صدای با

 !منه برای اون -

 :گفت و کرد نگاه دستش توی گل دست به اژین



 !بگیرش آره، -

 هم قدرهااین اژین ولی بود، قالبی ما ازدواج کهاین با. لرزید دلم یهو سردش لحن از

 .نبود پکر و سرد هیچوقت دیگه

 شده؟ چیزی -

 :گفت ممکن حالت سردترین با و گرفت سمتم رو گل دست اژین

 !نه -

 .شد یکی آسانسور در شدن باز با اژین گفتن نه و

 :گفت بلندی صدای با بردارفیلم

 !وایسین همونجا دوماد آقا -

 :گفت ب**ل زیر حرص با اژین که

 !کردیما گیری عجب اه، -

 .نشاند صورتش روی لبخندی اژین و زدمی نفسنفس داشت بردار فیلم

 .کنید نگاه عروس به عشق با و بگیرین رو خانوم عروس دست هردو دوماد آقا -

 :گفتم خودم با و زدم پوزخندی دلم توی

 !واقعا میگی چی تو -

 .رفتیم تاالر سمت و دادیم انجام رو بود خواسته ازمون که کارهایی اجبار به

 رقصنده دختران از بود پر سن روی و شد بلند مهمونا جیغ و دست تاالر، به ما ورود با

 .ریختنمی گل طرف هر از ما سر یرو و شدن تقسیم قسمت دو به ما ورود با که



 فراموش رو ازدواج این بودن الکی و اژین سردی تموم رمانتیک صحنه این دیدن با و

 .بگذره خوش واقعا بهم که خواستم شب یک و کردم

 که بود قدریاون سالن جو. کردمی نگام داشت متعجب اژین و بود دل ته از هامخنده

 !بودم ت.س**م دهنخور  و اَبرهام روی کردممی حس

 .برقصم باهاش که خواست ازم و سالن وسط برد رو من و کشید رو دستم شقایق

 مریم. رقصیدنمی هم با داشتن و بود گرفته رو دستش شیرین هم اژین زنداداش مریم

 .خندیدنمی دو هر و چرخوندمی رد دستش هی شیرین و نبود بلد رقصیدن انگار زیاد

 اول ثانیه چند تو که باشه گرم خون قدراین تونهمی چطور شیرین این دونمنمی من

 چپ چپ اژین دیدم که برگشتم سرجام به رقصیدیم که یکمی! بگیره گرم همه با بتونه

 .انداختم باال خیالیبی با رو هامشونه من و کنهمی نگام

 تلطمخ آقا و خانوم نباید که بود معتقد بابام چون و چرخیدنمی دسته دسته مهمونا

 .بود اژین جمع محرم مرد تنها و بودن پایین سالن هم آقایون باشه

 حنا ظرف با شقایق و شیرین و شد خاموش هاچراغ طوالنی پایکوبی و رقص یک بعد

 و زدن حلقه من دور بود دستشون توی که هاییشمع با کدام هر صبا و هازنداداش و

 .کردن اجرا رو حنابندون مراسم

 موهای صبا. چرخیدنمی دورم و زدنمی دست دخترا و شدمی خشپ سالن توی آهنگ

 .بود شده بسته رز سرش پشت و بود کرده طالیی رو رنگش ایقهوه

 صورت و لبخند و بود افتاده صورتش تو نور رقص روشنایی که افتاد مامانم به نگاهم

 .بود کرده برقرار سالن نور با عجیبی انعکاس خوشحالیش از پر



 من روی نگاهش بودن انداخته سرم روی که توری زدن کنار بعد و زد زانو پام جلوی اژین

 .کرد سنگینی

 به که لبخندی با و کردمی نگاهم توخالی حس یه با که کردم نگاه هاشچشم توی

 .داشت یخیش نگاه این کردن الپوشانی در سعی داشت ب**ل

 :گفتنمی صدا یک هم با هم سر پشت هی داد و جیغ با دخترا همه

 !یاال یاال، یاال یاال، ببوس عروسو دوماد -

 زل سرماش از پر هایچشم همان با اژین که کردن تکرار آواز با رو هاحرف این قدراون

 پر قلبم ولی لرزید سرما از تنم که کاشت پیشونیم روی ایه*س*بو سپس و بهم زد

 !داشتنی دوست و گرم حس یه از شد

 گرفت رو دستم اژین و شدن روشن یهو هاچراغ همه و شد بلند جیغ و دست صدای

 .کرد بلندم و

 برقصه، من با اژین تا وایسادن کنار دخترا و شد پخش سالن توی شادی آهنگ دوباره

 .رقصیدممی من و زدمی دست فقط اژین ولی

 سالن از سرکنده مرغ مثل اژین و گذاشتیم هم حنا دستامون توی من تنهایی رقص بعد

 .شد شروع پایکوبی و رقص دوباره و شد خارج

 و کردن رفتن عزم کم کم مهمونا هم بعدش رقص، و بود رقص هم باز شام صرف بعد

 کردی داشتن و شدن سالن وارد فامیل یک درجه مردهای و اژین هایداداش

 .بود موندنی یاد به شب یه واقعا گفتم، دروغ بود نگذشته خوش بهم بگم. رقصیدنمی

 همه با ولی دادمی عذابم بودنش پکر و بود سرما از پر اژین نگاه ایدش که شبی یه

 .بود عجیبی خوشی یه دلم ته و زدمی نور سرعت با داشت قلبم هم باز هااین



 !بود زده تاول پاهام زیر کنم فکر که بودم رقصیده انقدر

 تعارف حتی اژین ولی برگشتیم خونه به هم ما ها،مهمون رفتن و حنا شدن تموم بعد

 .بود شده غیب یهو و برگردونه رو من که نکرد هم

 .برد خوابم چطور دونمنمی و رسیدیم خونه به

*** 

 اژین

 

 چرا دونمنمی و نداشتم توجهی خوردمی زنگ سرهم پشت هی که گوشیم زنگ به

 .شدنم خفه حال در کردممی حس

 !نداشت وجود طنازی که حالی در کردم، نت*یا**خ طناز به کردممی حس

 بود؟ چی از بالتکلیفی و درد همه این پس

 داری حرص صدای با که دادم جواب باراین افتاد موبایلم صفحه روی آوات اسم وقتی

 :گفت

 اژین؟ تو کجایی -

 چطور؟ خونه، میرم دارم -

 :گفت بود شده دورگه که صدایی با و کشید عمیقی نفس آوات

 !بود تو رمنتظ ساعت یه آهو یهو؟ زد غیبت کجا -

 .بزنم حرف تونستمنمی و بود شده دورگه کردمی سنگینی گلوم توی که بغضی از صدام



 رو؟ صدام شنویمی اژین الو -

 .برم باید االنم برام اومد پیش واجب کار یه. شنوممی من برادر آره، -

 ... .اژین -

 .مگرفت ترمز مقصد به رسیدن با و کردم قطع رو تلفن آوات به توجه بدون

 .بمونم زنده نداشتم دوست و دادممی فشار گلوم زیر دستمو و شدم پیاده ماشین از

 .زدم صدا رو خدا فقط و کردم سقوط زمین روی و دادن دست از رو طاقتشون زانوهام

*** 

 آهو

 

 که عروسی قسمت این از بشم، حاضر که گفتمی هی و کرد بلندم اجبار با صبا صبح

 .کرد میشه چه ولی بیزارم، برم آرایشگاه به و بزنم خوابم از باید

 ترسناک اونقدری صورتم و بود ریخته کال صورتم آرایش و هم به بودن چسبیده موهام

 .کردممی خوف خودم از خودم که بود شده

 .رفتیم آرایشگاه به صبا همراه به سپس شدم، حاضر و شستم رو موهام

 .شدممی عروس داشتم معروف قول به و پوشیدممی سفید لباس امروز

 افتخار با هم صبا و ببینه رو داماد عکس داشت دوست و بود هافضول این از آرایشگر

 چه به به اژین عکس دیدن با آرایشگر و گفتمی رو اژین زندگی تاریخچه داشت

 .بود برداشته رو سالن چهش



 !انگار نه انگار صبا که کردم نگاه صبا به عصبانیت و حرص با

 شروع رو کارش داشت که طور همان و اومد سمتم بود هایده اسمش که آرایشگره

 :گفت کردمی

 !ماهه پارچه یه نامزدت ماشالله هزار ماشالله! من دختر سر رو راستت دست -

 بیارم، در رو آرایشگره هایچشم هامناخون با داشتم دوست و موند وا حیرت از دهنم

 !شخصیت بی زنیکه

 که شدم هاایسکته این شبیه کنم فکر که بزنم لبخند شتعریف جواب در خواستم

 .کرد نگام سوال از پر هایچشم با آرایشگر

 شنیدم رو هایده صدای و بستم رو چشمام و خیالی بی به زدم رو خودم زود من ولی

 :گفت که

 !دوماد حیف اکبر، هللا -

 :گفتممی خودم به و کردم مچاله حرص با رو بودم نشسته اون روی که صندلی نایلون

 !آروم! باش آروم آهو -

 دوباره و کردم باز مصنوعی پلک گذاشتن برای رو چشمام که برد زمان چقدر دونمنمی

 .بستم

 .بودم آماده کامال موهام شینیون عروس، لباس پوشیدن با

 شدم بلند جام از اومده دوماد گفتمی که هایده شاگردهای از یکی صدای شنیدن با

 .تمرف در سمت و

 .زدن دست همه و کشید کل صبا در کردن باز با



 .کراوات بدون هم باز و بود پوشیده سیاه پیراهن با سفیدی شلوار کت امروز اژین

 بیچاره امروز بردارفیلم و کرد سرم رو شنلم و گرفت سمتم رو گل دست لبخند با باراین

 !ردکمی شکار عاشقانه صحنه داشت خودش خیال به و بود کرده ذوق

 رفته بین از کل به بود دیشب اژین دل توی که طوفانی انگار و اومدیم بیرون آرایشگاه از

 .خندیدمی بیشتر امروز و بود

 آهو؟ -

 .چرخیدم سمتش به

 .چیز همه بابت مرسی -

 .کردم نگاهش تعجب با و شدن گرد ناخوداگاه هامچشم

 ؟...بابت -

 :گفت لبخند با و گرفت دستش توی رو دستم

 !دیگه کردی کمکم که همین -

 روی شکستگی زخمی جای دنبال داشتم و کردم نگاه اژین به بیشتری تعجب با

 :گفت خنده با و شد متوجه انگار اژین که گشتم،می سرش و پیشونیش

 دختر؟ چته -

 زدی؟ میز چیز -

 .خندیدم که کرد نگاهم چپ چپ اژین باراین

 !استاد ها میاد بهت هم مهربونی بابا، باشه -



 :پرسیدم که درآورد حرکت به رو ماشین اژین

 بود؟ شده چیزی دیشب -

 اژین انگار ولی کردم، تکرار رو سوالم اجبار به من و نگفت چیزی و کرد سکوت اژین

 :گشود ب**ل از ب**ل اژین که شدم خیالبی که بگه چیزی نداشت دوست

 !خواممی معذرت کردم رد رو قرمزهات خط کهاین بابت آهو، -

 صدای با برگردم اژین سمت کهاین بدون و شد سخت سنگ مثل بارهیک مسینه قفسه

 :گفتم ضعیفی

 نزنی؟ حرف موردش در میشه -

 به پنجره از و نچرخیدم سمتش به ولی کردم حس خودم روی رو اژین سنگین نگاه

 .بودم شده خیره بیرون

 .شدیم تاالر راهی جاونا از سپس و انداختیم عکس چندتا و رسیدیم آتلیه به

 سن سمت و گرفتم بازوش از لبخند با من و کرد اشاره بازوش به اژین تاالر به رسیدن با

 .برداشتم قدم

 !فراتری حس یه داشتم، خوب حس یه اژین کنار چرا دونمنمی

 دونمنمی و دارمبرمی گام اژین مثل مردی کنار که خودم به کردممی افتخار جور یه

 !بود چی دلیلش

 هارقصنده تعداد از داشت تاالر و بود کردی هارقص اکثر و بود مختلط مجلس امروز

 .ترکیدمی

 .بودن کرده مشرمنده زیادی اژین خانواده و رسید کادوها دادن وقت



 .دادنمی طال کادو اکثرا هاشونمفامیل حتی و بود رسمشون توی گرفتن طال انگار

 سن روی بود شده بانمک زیادی و داشت تن به که واریشل کت با اژین برادرزاده ساالر

 اژین که بستمی کمرم به داشت رو بود شوهرم مادر دست توی که طالیی کمر و اومد

 !کرد کمکش هم

 .کشیدممی نقشه فروشش برای داشتم و کردم نگاه سکه از پر طالیی کمر به

 چرا دونمنمی و اختماند بابام آغوش توی رو خودم شد بسته کمرم به که قرمز کمر

 .ریختممی اشک داشتم

 !نکن گریه باباجان آهو، -

 .کنم هق هق تا بود کافی کلمه همین ولی

 .داشتم وجدان عذاب من و کرد خواهد خورد رو بابام کمر من دروغ این کردممی حس

 که هاییماشین سوت و بوق با و شدیم عروس ماشین سوار و اومدیم بیرون تاالر از

 .رسیدیم آپارتمانمان جلوی زدنندمی بوق ماسر  پشت

 داشت که هاییحرف به حواسم اصال من و کردمی وز وز چی دونمنمی گوشم زیر صبا

 .نبود زدمی

 .گریستم آغوششان در و گرفتم آغوشم حصار در محکم رو بابام و مامان بار دومین برای

 اژین به رو و زد پیشونیم یرو ایه*س*بو و کرد جدا خودش از رو من لبخند با بابام

 :گفت

 !جان پسر ها نکنی اذیتش. خدا به هم دوتاتون سپارم،می تو به رو آهو جان، اژین -

 :گفت و بوسید رو بابام دست و زد لبخندی اژین



 !داره جا من سر رو آهو حرفیه، چه این -

 که گفت صبا و مامانم به رو سپس و انداخت ما دوی هر به نگاهی خوشحالی با پدرم

 .بشن ماشین سوار

 و بودن زده حلقه اژین دور خنده با بود بینشون هم دختر چندتا که اژین هایدوست

 .گفتنمی چیزی یه هرکدام

 .شدیم آپارتمانمان وارد ما و شدن هاشونخونه راهی هم اونا باالخره ولی

 شده چیده خونه دور دورتا که سفیدی هایشمع روی چشمانم کردم باز که رو واحد در

 .شد متوقف بود

 .هاستشمع خیره هم اون من مثل خنده با دیدم که کردم نگاه اژین به تعجب با

 !خدایی ولی ستسلیقه با و رویایی خواهرت هم چقدر -

 سرم روی شده پرپر هایبرگ گل رفت دستگیره سمت دستم وقتی و رفتم اتاق سمت

 .کشیدم جیغ هیجان شدت از من و ریخت

 .کنیممی فکر چیا به ما و کننمی فکر چیا به ااون واقعا

 :پرسید ترس با و دوید من سمت سراسیمه من، جیغ صدای با اژین

 شد؟ چی -

 نگاه من به غضب با چنان اتاق رمانتیک زیادی فضای و شده پرپر هایگل دیدن با ولی

 .گرفت ترس از زبانم که کرد

 بود شمع چی هر و گذاشت دستش رو هم رو زباله سطل و کرد روشن رو اتاق چراغ

 .ریختمی زباله سطل توی و کردمی خاموش



 مخم روی زیادی هاشکردن غرغر و کردممی نگاه دادمی انجام که کارهایی به سکوت در

 .بود

 و رفتم پذیرایی توی حموم سمت و برداشتم رو هامراحتی لباس اژین به توجه بدون

 .کردم راحت بود ژل و فتتا چی هر شر از رو مزده چسب موهای

 دارم نم موهای روی رو حوله و پوشیدم هم رو هاملباس حموم توی گرفتن، دوش بعد

 .رفتم بیرون و انداختم

 خسته کاناپه روی اژین و بود گلی و شمعی هر از خالی که کردم نگاه خونه فضای به

 .بود نشسته

 :گفت نیشخند با که برم اتاق سمت خواستم

 میرم منم. باشی راحت اتاقت تو تونیمی و برداشتم مشترکمون اتاق از رو هاملباس -

 .خودم اتاق

 .برد خوابم و افتادم تختم روی کوفته و خسته و رفتم اتاقم به باشه بگم کهاین بدون

 و خوردمی زنگ داشت بار دهمین برای کنم فکر که موبایلم آزاردهنده صدای با صبح

 .زدم رو سبز دکمه عصبانیت با و شدم بلند کردممی خفه رو صداش دفعه هر من

 چیه؟ -

 .نزد حرفی و ترسید من ترسناک صدای از بیچاره که بود خط پشت کی دونمنمی

 :شنیدم رو صبا صدای سر آخر الو الو، گفتم بار چند برای وقتی ولی

 شده؟ چیزی آهو، -

 :گفتم و کرد فروکش عصبانیتم از کمی



 رو مرگشون کپه ساعت این تو هاآدم دونینمی مگه حی؟سرصب چیه خواهرم، صبا، -

 !ذارنمی

 :گفت و خندید آروم صبا

 !خوبی ببینم بزنم زنگ میگه هی صبح از مامان بخدا مشرمنده -

 بخوابم؟ ذاریمی حاال خوبم، خواهری بله -

 :گفت شرمندگی با صبا

 تو تا بده اژین آقا به در دم هم رو تصبحانه میگم مامان به آهو، شرمندم بخدا -

 .کنی استراحت

 :گفتم حرص با و فرستادم بیرون رو بازدمم

 ندازی؟می تیکه حاال چرا -

 !هم؟ تو آخه بود کجا متیکه وا، -

 .کرد قطع خداحافظ گفتن با سپس و

 هم باز و کشیدم سرم روی رو پتو دوباره و گذاشتم تختم کنار عسلی روی رو موبایلم

 با و شدم بیدار بیداد و داد با دادمی تکونم گونی عین که ژینا صدای با.برد خوابم

 :پرسیدم متعجب من به بود زده زل ترس با که اژین پریده رنگ دیدن

 شده؟ چی اژین، -

 .گفتنمی هیچی و چشمام مردمک توی بود زده زل و کشیدمی نفس سختی با اژین

 رو سکوت یکباره که زدم زل بهش خودش مثل و بردم صورتش نزدیک رو صورتم

 :گفت و شکست



 تخت؟ رو افتادی جنازه مثل چرا -

 !ها؟ -

 :گفت حرص با اژین که پریدن باال ناخداگاه ابروهام و شد گرد چشمام

 !مرض و ها -

 :پرسیدم طلبکارانم نگاه با طورهمان و خوردن گره درهم باراین مرفته باال ابروهای

 مثل که چیه مشکلت میرم؟می کنم،می کتهس خواب تو نمیگی تو چته مریض، آقای -

 دادی؟می تکونم گونی

 آهو؟ بگم چی تو به من آخه -

 جلوی رو شصفحه که طور همان و رفت موبایلم سمت و شد بلند تختم روی از اژین

 :داد ادامه بود گرفته صورتم

 !ببین -

 .بود افتاده روش پاسخبی تماس تا پنجاه که زدم زل موبایلم صفحه به

 :گفت و داد تکون سرشو تاسف با اژین

 !ترس از کردن سکته مامانت، و خواهر بیچاره -

 ده ساعت! کردی سفید هم قطبی خرس روی ماشاهللا که هم تو و بیرونم صبح از منم

 ... .که هم خداها بنده اون و خوابی هنوز تو و شبه

 .باشه شب ده ساعت نمیشد باورم و کردم نگاه ساعت به تعجب با

 :داد جواب بوق اولین با که گرفتم رو مامانم شماره سرعت اب



 تو؟ بودی کجا مامان، خوبی آهو! خداروشکر وای -

 .دادنمی من به زدن حرف اجازه و زدمی حرف نفس یک

 .خوبم عزیزم جان مامان -

 :گفت ترس با صدام شنیدن با مامانم

 گرفته؟ چرا صدات ابوالفضل یا -

 !بودم شده افتاده روغن به ماشین مثل که شدم خودم گرفته صدای متوجه تازه

 !اونه بخاطر بودم، خواب االن تا و بودم خسته مامان هیچی -

 :گفت باشه شده راحت خیالش که انگار و کشید عمیقی نفس مامانم

 !خداروشکر -

 .کردم ریزی خنده

 داره؟ خداروشکر گرفته صدام مامانی چی، خداروشکر -

 :گفت بود صدایش چاشنی که حرصی با باراین

 ساعت این تا و نخوردی صبحونه! داری طلب من از سیلی یه که آهو نیار در رو حرصم -

 !دختر دیگه کردی ضعف االن بودی، خوابم وضعت اون با

 .خوبه خوبه حالم من! من مادر نخور حرص -

 :دادم ادامه سپس و

 جاست؟اون صبا -

 .پیش ساعت یه شخونه رفت مادر نه -



 نداری؟ کاری مامانی، پس باشه -

 .برسون سالم اژین به عزیزم، نه -

 .خداحافظ مامانی رسونممی رو بزرگیت -

 .خداحافظ -

 که بردارم رو قدم اولین خواستم و شدم بلند تخت روی از موبایلم کردن قطع بعد

 .خوردممی زمین مخ با نبود اژین اگه و رفت سیاهی هامچشم

 !آهو؟ خوبه حالت -

 :گفتم اژین به رو و دادم تکون رو رمس

 .خوبم -

 آب لیوان یک با و زد بیرون اتاق از و گذاشت تخت روی رو من کالفگی با اژین ولی

 .اومد سمتم

 رو اطرافم سیاهی از کمی قندش از حاصل شیرینی کرد، نزدیک لبم به که رو آب لیوان

 اتاقم وارد غذا ظرف با و رفت ونبیر  دوباره اژین قندآب خوردن بعد و کرد ترواضح برام

 .شد

 بدون رفت ضعف دیدنشون بعد دلم و بود گرفته بیرون از که غذاهایی بوی فهمیدن با

 غذا هنگام اژین قیافه و خوردم رو برنج دونه آخر تا و افتادم غذا جون به صبر کمی

 .بود دیدنی من خوردن

 .بود کرده سنگینی ممعده باراین و خوردم کامل رو غذام بیارم خودم به کهاین بدون ولی

 :گفت و کرد نازک برام چشمی پشت اژین که بکشم دراز خواستم



 !برو راه یکم پاشو بکشی، دراز نباید پاشو، -

 .شدم بلند و دادم گوش حرفش به

 .شد بهتر یکم بعد ولی بود تار دیدم هم باز برداشتم که اولی قدم چند تو

 .کردم روشن رو تلویزیون و برداشتم تلویزیون کنترل و نشستم تلویزیون جلوی

 .بود ترتحمل قابل خونه فضای باراین و شکست درهم خانه سکوت

 :گفت من به رو رفتمی آشپزخونه سمت که طورهمان و اومد بیرون اتاق از اژین

 خوابیدی؟ چطور ساعت این تا دختر -

 :گفتم بگیرم تلویزیون از نگاهمو اینکه بدون

 خواب نه روز دو کن فکر تو حاال گیره،می بدنم تمام بگردم خیابون تو ساعت دو من -

 !استراحت نه داشتم

 .نشست کنارم و اومد سمتم میوه ظرف با اژین

 !واقعا کنه رحم بهت خدا -

 .خورد زنگ اژین موبایل که بودم تلویزیون دیدن مشغول حرفش، به توجه بدون

 من به رو و کرد قطع شوخی و خنده با که بود هرسپ انگار و داد رو تماس جواب اژین

 :گفت

 .بخواب برو تونستی اگه و بخور رو تمیوه هم تو بخوابم، میرم من -

 :گفتم گرفت رو گریبانم یهو چطور دونمنمی که ترس کمی با

 اژین؟ -



 :گفت بود من به پشتش و رفتمی اتاق سمت داشت طور همان اژین

 .بله -

 !نخوابی؟ میشه -

 :پرسید تعجب با و چرخید من سمت و ایستاد یهو ژینا

 !موقع؟ اون چرا -

 :گفتم و کردم اشاره خونه به

 کنم؟ چیکار تنهایی منم ساکته، زیادی -

 :گفت پوزخند با و شد کج اژین ب**ل

 ترسی؟می عه، -

 !خیر -

 :گفت و خندید اژین

 دل شده چی االن تون،نهخو بمونی خواستیمی تنهایی نبود اینا مامانت وقتی که تو -

 !دل ترسو شد یهو شیرت

 :گفتم حرص با و چرخیدم ایدیگه سمت حرص با و فرستادم خودم به لعنتی

 !رمضان بخیر، شبت -

 .رفت و کرد کج اتاقش در سمت رو راهش دوباره کنایم به توجه بدون اژین

 .کنم عادت خونه فضای به خواستممی و بودم کرده زیاد تلویزیون صدای



 یکم بمونم تنها خواستممی و رفتیممی جا یه به اوایل وقتی داشتم عادت همیشه

 .کردممی عادت مدتی بعد و ترسیدممی

 :گفت من به رو و شد خارج اتاق از حرص با اژین دیدم که گذشت ساعت یک

 .بخوابم تونمنمی! رفت سرم کن، کم یکم رو کوفتی اون صدای -

 :گفتم و انداختم االب رو هامشونه بیخیالی با

 .ببینم فیلم تونمنمی باشه کم تلویزیون صدای من خب؟ چه من به -

 .کشید دستم از رو کنترل و اومد سمتم و کشید نشان و خط برایم هاشچشم با اژین

 .نبین فیلم خب -

 .برد اتاق به خودش با رو کنترل و کرد خاموش رو تلویزیون و

 .کردم نگاه رفتنش به واج و هاج

 گذاشتم اتاقش توی رو پام که همان و رفتم اتاقش سمت حرص با و شدم بلند جایم از

 شدهخشک چوب مثل تاریکی تو و بزنم رو برق پریز ترسیدم که کشید دادی چنان

 .موندم

 از پر دیوار تابید اتاقش به که هال چراغ روشنی و داد هلم بیرون به حرص با اژین

 پردازش رو شخص بودن مذکر مونث خواست ذهنم کههمان ولی دیدم اتاقشو عکس

 به خشم با و گرفت درد کمرم.افتادم زمین روی که داد هلم بار دومین برای اژین کنه

 .شنیدم رو درش کردن قفل صدای و بست من روی رو اتاقش در که کردم نگاه اژین

 .شدم بلند جایم از و شدن اشک از پر ناخودآگاه هایمچشم

 !شد داغون کمرم بمیری، الهی -



 .رفتم اتاقم به عصبانیت با بعد و

 .کنم خفه رو اژین داشتم دوست و کوبیدم عصبانیت با رو اتاقم در

 .شدم اتاقم سقف خیره و کردم پرت تختم روی رو خودم

*** 

 اژین

 

 کردن کمک عوض و دادم هلش که فرستادم لعنت خودم به و بستم آهو روی رو اتاق در

 .تمبس روش هم درو بهش

 فکر طناز به قدراین دارم چرا. شدم طناز عکس خیره و کردم روشن رو اتاقم چراغ

 و خوش داره شوهرش کنار االن اون باشه؟ کنارم که نداره وجود طنازی وقتی کنممی

 ... .من و کنهمی زندگی خرم

 .بستم رو چشمام و کشیدم دراز تخت روی و کردم خاموش رو اتاق چراغ

 .کردم دراز موبایلم سمت رو دستم و کردم باز رو چشمام بایلممو صدای با صبح

 .الو -

 !جان دوماد سالم -

 سرصبحی؟ چیه سپهر، سالم -

 !رفیق گیریمی تحویلمون که مرسی -

 !بگو رو حرفت -



 تو برای دارن سوپرایز عروسیت کادوی برای رستوران هایبچه امروز که بگم زدم زنگ -

 .باش رستوران شب آهو، و

 !میگی االن از تو و شبه برنامه -

 .شه حاضر آهو که گفتم االن از میشن، حاضر دیر خانوما! ها نیومده خوبی هم تو به -

 .فعال پس باشه -

 .شدم بلند و زدم کنار رویم از رو پتو و کردم قطع رو گوشی و

 خواستم و کردم آماده مفصلی صبحانه و شدم آشپزخونه وارد صورتم و سر شستن بعد

 .بیارم در آهو دل از

 کرده آرایش آهو و شد باز یهو اتاقش در که کنم بیدارش خواستم و رفتم اتاقش سمت

 .ایستاد من جلوی آماده و

 سمت و گذشت کنارم از من به توجه بدون که کردم نگاه شقیافه و تیپ به تعجب با

 رفت در

 بری؟می تشریف کجا بپرسم میشه -

 :گفت پوشیدمی رو هاشنپوتی داشت که طورهمان آهو

 .خیر -

 .رفت بیرون سپس و

 .آوردممی در شاخ داشتم و شد کج تعجب بخاطر لبم گوشه

 سر و کشیدم عمیقی نفس. بود مونده رفته که مسیری توی هم هنوز آهو عطر بوی

 .بود زده که عطری از شد پر هامریه تمام صبحی



 :داد جواب بوق لیناو با که زدم زنگ ساسان به و رفتم موبایلم سمت

 آقا؟ جانم -

 !باشه بهش دورادور حواست بیرون، رفت خانم -

 .اژین آقا چشم روی به -

 .کردم نگاه بودم چیده روش رو صبحانه که میزی به و کردم قطع رو تماس

 و شدم فیلم دیدن مشغول و نشستم تلویزیون جلوی صبحانه ایلقمه خوردن بدون

 ساعت چند حرکت کهاین بعد ولی رستوران، برم آهو با یدبا امشب که افتاد یادم تازه

 .شدم فیلمم دیدن مشغول و کردم زمزمه جهنمی به حرص با افتاد یادم پیشش

*** 

 آهو

 

 داشتم دوست و بود چشمم جلوی هم هنوز اژین متعجب قیافه و زدم بیرون خونه از

 که اژینم و شدم رجخا بابام حکومت زیر از خداروشکر. بخندم هاساعت شقیافه به

 !نیست عددی

 و دادم تکیه صندلی به سرمو و دادم رو شیرین خونه آدرس و شدم تاکسی سوار

 .بستم رو چشمام

 و مخملی صداش چقدر گفتم خودم پیش و زدمی حرف داشت رادیویی برنامه مجری

 .دادمی آدم به خاصی آرامش جور یه! خاصه



 کردن حساب بعد و کردم باز رو چشمام م،رسیدی خانم گفتمی که راننده صدای با

 .شدم پیاده ماشین از کرایه

 :گفت که شنیدم رو شیرین آلودهخواب صدای و زدم درو آیفون زنگ

 کیه؟ -

 !آهو منم کن باز -

 .باال بیا عه، -

 .رفتم باال هاپله از ساختمون به شدن وارد بعد و شد باز تیکی با در

 تعجب با و کرد نگاه منو مالیدمی دستش با رو چشماش داشت که طورهمان شیرین

 :پرسید

 !صبحی سر باشه خیر -

 تو؟ بیام تونممی خیره، -

 تا رفت کنار در جلوی از زود و نشدم خونه وارد هنوز که شد من متوجه تازه شیرین

 .بشم خونه وارد

 .بلرزم خودم به یکم شد باعث خونه داخل سرد هوای و شدم خونه وارد

 سرده؟ قدراین چرا جااین شیرین، -

 اونجا؟ برو گرمه اتاق همونه، بخاطر شده خراب شوفاژ -

 چای با شیرین دیدم که نشستم صندلی روی پالتوم آوردن در بعد و رفتم اتاق سمت

 دراز تختش روی خودش و گذاشت عسلی میز روی رو اونا و اومد سمتم بیسکوییت و

 .کشید خودش روی رو پتو و کشید



 :گفت کنممی نگاهش تعجب با یدد وقتی

 بلند خواب از یهو که دونیمی شم، بلند بخوابم دیگه ساعت یه. مونده نصفه خوابم -

 .بکشم باید سردرد شب تا نخوابم بعدش و شم

 :گفت شیرین و بستم باشه معنی به رو چشمام

 .بخور بردار برو نخوردی اگه صبحونه هست چیز همه هم یخچال تو -

 .خوابید و کشید سرش روی رو پتو بعد و

 .کشیدم عمیقی یخمیازه و خوردم بیسکوییت با رو چایی

 منم همین بخاطر اومدمی خوابم که بودم شده بلند زود قدراون اژین با لجبازی بخاطر

 دیگه پتوی یه کشیدن و بالشت گذاشتن بعد و کردم پهن زمین روی و برداشتم پتو یه

 سقف به و کردم باز رو چشمام مالیمی موسیقی دایص با.رفتم خواب به خودم روی

 :شنیدم رو شیرین صدای که بچرخم پهلو به خواستم و شدم خیره

 .سررفت محوصله دیگه، شو بلند آهو -

 !بخوابه که کردمی وادار رو آدم اتاق گرمای

 .آورهخواب! گرمت اتاق به نه سردت، هال اون به نه -

 .کرد دراز متمس رو دستش و خندید آروم شیرین

 !ببینم من به بده رد دستت آهو؟ من خونه آوردی رو خوابت -

 :گفت و کرد بلندم که کردم دراز سمتش رو دستم

 .حاضره دیگه ساعت یه نهار که بخور نیمه و نصف صبحانه یه پاشو -



 .باشه -

 تابآف تابیدن بعد انگار و رفتم آشپزخونه به پتوها کردن جمع بعد و شدم بلند جام از

 .بود شده ترگرم خونه فضای یکم خونه توی

 پشت و کردم درست گردویی و پنیر ساندویج خودم برای و درآوردم رو پنیر یخچال از

 .شدم ملقمه خوردن مشغول و نشستم میز

 شده؟ چی خب، -

 نگاهم گرانه پرسش و صورتم روی بود زده زل منتظر که چرخیدم شیرین سمت به

 .کردمی

 .بزنم سر بهت دماوم هیچی، -

 صبحی؟ سر -

 .بیرون زدم منم رفت بیرون صبح سر اژین خب، -

 :گفت و نپرسید ایدیگه چیز ولی بود نشده قانع شیرین

 .اومدی خوش -

 .شدم املقمه خوردن مشغول و زدم رنگی کم لبخند

 .گذاشت میز روی و ریخت چایی فنجان دو سپس و چشید رو غذاش مزه شیرین

 شیرین؟ -

 ؟ها -

 من؟ واسه داری سراغ کاری -



 .کرد نگاهم شده گرد هایچشم با شیرین

 چی؟ -

 .کارم دنبال میگم -

 :گفت و خندید تعجب با شیرین

 شوهرت ببینم اصال چیکار؟ خوایمی کار خوبه، وضعش که خداروشکر شوهرت -

 کاری؟ دنبال روز دو بعد دونهمی

 .میگم بهش ولی نه، -

 انگار؟ خورده جایی به سرت واقعا... دیش دیوونه تو آهو بخدا -

 .جدیم کامال -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت برام شیرین

 شوهرتم بانکی کارت از و کن رو خانومیت تخونه تو بشین ها، شدی دیوونه هم تو بابا -

 .کن خرج

 !باشه جوری این ندارم دوست -

 !نزن گول خودتو خودی بی سرکار، بری نمیده اجازه شوهرت اصال آخه؟ توئه به مگه -

 :گفت رفتمی در سمت که طورهمان و شد بلند جاش از شیرین در زنگ صدای با

 .شقایقه -

 .رفت در سمت و

 .شد خونه وارد زنان نفس که طور همان شقایق و زد رو آیفون دکمه



 :گفت تحکیم با شیرین که دوید، من سمت جیغ با من دیدن با و کرد سالم بلند

 !شقایق -

 و کشید صورتش جلوی رو دستش که افتاد شیرین صاحبحونه یاد انگار که شقایق و

 .کشید نمادین را دهانش زیپ

 :گفت و گرفت بغلش توی رو من

 .عروس تازه اومدی خوش -

 :داد ادامه و کرد نگاهم تردقیق بعد و

 !ساخته بهت شوهر خونه انگار شدیا، هم ترخوشگل وای، -

 کرد نگاه شیرین سمت ترس با و کشید جیغ آهسته که گرفتم بازوش از ریزی نیشگون

 .زدمی حرف تلفن با داشت که

 انگار و آورد گوشم نزدیک رو سرش اشتیاق با و کشید دندان زیر رو لبش شقایق

 .بگه بهم چیزی خواستمی

 !جنتلمنه چقدر ماهه، چقدر سپهر آقا این آهو وای، -

 .خندید ریز و

 .شد تردرشت چشمام و رفت البا ناخوداگاه ابروهام

 چی؟ -

 !آقاست خیلی آهو وای میگم، رو آقاتون دوست -

 :پرسیدم و شدم خیزنیم سمتش به



 دیدی؟ کجا رو سپهر -

 شستمی رو هااون داشت که طورهمان و برداشت میوه یخچال از و شد بلند شقایق

 :گفت

 .دیگه عروسیتون تو -

 .کرد خطی خط رو اعصابم کردنش ردخ صدای که زد خیار به گازی بعد و

 حرف خودش با داشت که طورهمان و شد آشپزخونه وارد خراب اعصاب با شیرین

 :گفت زدمی

 سر برم کنید پیدا واسم مرد یه. نمیشه ولی بمیرم صدبار خواممی روزی دخترا، بخدا-

 .بکشه دست من از مامانم این زندگیم خونه

 :پرسید دمغی حالت با و گذاشت وهمی منم برای پیشدستی توی شقایق

 شده؟ چی باز -

 الو و جااون وایسم برم خوادمی منم از! شوهرشه تولد بشه، خواستیمی چی هیچی -

 .داره قباحت خدا به. ببینم رو ترکوندشون

 !بستونده جوون شوهر هاجوونه چقدر مادرتم دل ماشاهللا بگم و بپرونم مزه خواستم

 .گرفتم گاز رو زبونم و دیدم شیرین تصور  توی رو اشک رد که

 صدای با شیرین. نشاند صندلی روی من کنار و کرد بغلش و رفت شیرین سمت شقایق

 :گفت داریبغض

 !بود بابام کاش -

 .کرد گریه پاش به پا هم شقایق و کردم بغض هم من و گرفت اوج شگریه بعد و



 !آهو میشم دیوونه دارم -

 چقدر! بود کسبی کسی، با عین در چقدر شیرین و مکرد بغلش و ترکید منم بغض

 !بود زیاد دردهاش

 میره میشه خار و ترکونهمی هم الو باهاش دم به دم نیست، بس کوچیکه ازش پسره -

 !منه برای خوردناش حرص عموهام، و بزرگم مامان چشم تو

 !کنهیم تهدیدم آپارتمان پول و مماهیانه پول ندادن با هم ساعته چهار و بیست

 !باش آروم هیس، -

 ترآروم یکم تا کنه درست شیرین برای قندیآب کردم اشاره ابرو و چشم با شقایق به رو

 .بشه

 بدون شد آروم که یکم و بخوره قندش آب از قلوپ چند کردم مجبور زور به رو شیرین

 .چید میز روی و کشید رو نهارمون و شد بلند حرف

 .کردم ناراحت مه رو شما ها، ببخشید دخترا -

 آخه؟ حرفیه چه این -

 .نداشتیم خوردن به میل دیگه و خوردیم قاشق چند زور به کداممان هر سپس و

 پی هایمیسکال دیدن با من و خونه برگرده که خواست و زد زنگ بهش شقایق مامان

 مونهمی تنها شیرین دیدم که برگردم که خواستم و کردم رویزیاده فهمیدم اژین پی در

 .شهنمی و

 .نمیرم پس کنهنمی فرقی اژین برای که هم نرم و برم



 مشغول و نشستیم هال توی و پوشاندیم رو خودمون من و شیرین و آوردم پتو دوتا

 .شدیم فیلم دیدن

 جواب تعجب و ترس با ناشناس شماره دیدن با شیرین و خورد زنگ شیرین موبایل

 :داد

 !بله -

 :گفت پته تته با و کرد نگاه رو من ستر  با که شد چی دونمنمی ولی

 پارتی؟ کدوم جشن؟ کدوم حرفیه؟ چه این اژین، آقا قرآن به نه -

 :کرد نگاه من به اخم با سپس و کرد سکوت دقیقه چند

 خواست موقع هر مختاره هم خودش م،خونه ندم راه رو آهو من شهمی مگه آخه -

 .دارین نگه رو حرمتتون اژین آقا. برگرده

 اژین رگباری صدای که کشیدم دستش از رو موبایل شیرین شده قرمز صورت یدند با

 .شنیدم رو

 بمونه جااون ساعت یه از بیشتر و جااون بذاره رو پاش دیگه بار یه آهو محترم، خانم -

 .دونممی مقصر رو شما من

 :گفتم حرص با و ندونستم جایز رو سکوت دیگه

 !اژین -

 :گفت و نباخت رو دشخو ولی خورد یکه اژین که

 فهمیدی؟ خونه، زود گردیبرمی شیمی بلند! اژین و زهرمار -

 .کرد قطع رو تماس بعد و



 .بود من توضیح منتظر که کردم نگاه رو شیرین شرمندگی و خجالت با

 .تلخه یکم شه،می جوریاین اژین نباشم من خوام،می معذرت شیرین خدا به -

 :گفت صبانیتع با و شد بلند حرص با شیرین

 وسط این من تا شوهرت، پیش برگرد شو بلند هم تو مونه،می زهرمار مثل نه،کال یکم -

 .نشدم کباب

 .بود بسته رو گلوم راه بغض و برداشتم رو کیفم و شدم بلند

 .بیشعور پسر کرد پولم یه سکه شیرین جلوی

 :نداد بهم رو اجازه این شیرین که کنم بغلش خواستم

 جااین بیا داشت رضایت شوهرت وقت هر ولی ها، کنممی بیرونت مخونه از نکن فکر -

 .بریزه من سر رو حرصش و شه دیوونه کهاین نه

 توی اندامی درشت مرد دیدم که اومدم بیرون شیرین خونه از خجالت و پشیمانی با

 .میده چراغ و نشسته ماشین

 :گفت و شد دهپیا ماشین از مردی دیدم که بشم رد بهش توجهبی خواستم

 !خانوم آهو -

 :گفت و کرد باز رو ماشین در دیدم که کردم نگاه بهش تعجب با

 .کنم همراهیتون خونه تا گفتن اژین آقا -

 :گفتم و کردم نگاه داشت ترسناکی قیافه که رویمروبه مرد به عصبانیت با

 .نکرده الزم -



 آپارتمان سمت و کردم پیدا تاکسی زور به جلوتر یکم و زدن قدم به کردم شروع سپس و

 .رفتم

 پیروزی حس با و کرد باز رو در من از زودتر اژین کنم، باز رو در تا انداختم که کلید

 :گفتم عصبانیت با و شدم خونه وارد و زدم کنارش دستم با که کرد نگاهم

 .بود زشت کارت خیلی -

 :خندید تمسخر با اژین

 چی؟ دیگه بابا، نه -

 :گفتم هقهق با و شکست گلوم توی بغض

 خار دوستم پیش تو؟ چته باشیم نداشته کاری هم کار به نبود قرار مگه مریض، آخه -

 .کردی خفیفم و

 :گفت و زد پوزخندی اژین

 هم شدنت خفیف و خار همون دوما اوال، نکردم قبول چیزی همچین وقتهیچ من -

 .بود حقت

 !شهمی جوریاین گزه،نمی ککتم دممی مسیج زنم،می زنگ وقتی

 انگار که ایخنده با و گرفت آغوشش حصار توی رو من که کردم حمله سمتش خشم با

 :گفت دادمی رو فحش حکم من برای

 .امشب برای داشتم برنامه -

 !سرت تو بخوره برنامه -

 .داره روحی مشکل فهمیدم من و خندید سرخوشانه اژین ولی



 .نخند ده -

 :گفت و کرد نگاه بارونیم چشمای ویت و کرد کنترل رو شخنده اژین

 همین و آشه همین بیرون، بزنی رفتی کجا بگی بهم کهاین بدون یهو بعد به این از -

 .کاسه

 افتاده فشارم کردممی حس.رفت اتاقش سمت و کرد جدا آغوشش از رو من سپس و

 خجالت از صبح تا و رسوندم اتاقم به رو خودم زور به زمین، بخورم سر با ممکنه آن هر و

 .کردم گریه بودم کشیده شیرین پیش که شرمندگی و

 زشت دونستممی ببینم آیینه توی هم خودم کهاین بدون و بود کرده پف چشمام صبح

 .زنبهم حال و شدم

 من و نیست اژین دیدم که رفتم بیرون اتاقم از بزنم صورتم و سر به آبی اینکه بدون

 .بمونم شب تا تنها بودم مجبور

 خیالبی بعدش ولی اینا، مامانم خونه میرم که بگم اژین به خواستم و رفتم تلفن سمت

 .نشستم تلویزیون جلوی و شدم

 .بود کننده کسل زیادی هم شدمی پخش تلویزیون از که هاییبرنامه ولی

 نهار کردن درست مشغول و کردم عوض رو لباسام و گرفتم دوش و شدم بلند جام از

 .شدم خودم برای

 تلفن که بودم خوردنش مشغول ولع با و کردم درست هم خودم برای شکالتی یکک

 .زد زنگ خونه

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم توی کیک سپهر صدای شنیدن با



 خوبین؟ سپهر آقا سالم -

 چطوره؟ مادرتون حال ممنون، خانوم آهو سالم -

 جواب زود ولی شدم سوال عالمت مثل مامانم حال پرسیدن این شنیدن یهویی از

 :دادم

 .خوبن ممنون، -

 که بودن گرفته براتون کوچولو جشن یه رستوران هایبچه دیشب آخه خداروشکر، -

 .خیریه دادیم رو غذاها همه ما و بیاین تونیننمی و شده بد مادرتون حال گفت اژین

 :خندید ریز بعد و

 پرسنل دل این دیگه یاینب خودتون تونستین اگه شب حتما ولی کردیم، ثوابم یه البته -

 .کنیدمی شاد رستورانم

 .کنممی دعوتتون من ولی نمیشه، و مادرتونید پیش میگه که اژین

 یخم رو سنگ شیرین خونه توی و بود درآورده بازی دیوونه اژین چرا بودم فهمیده تازه

 .بود کرده

 :گفتم پایینی صدای تن با

 .میام حتما باشه، -

 .کرد قطع رو تماس و کرد تشکر خوشحالی با سپهر

 زود رو هاظرف مرغ تیکه چند و برنج قاشق چند خوردن از بعد و شدم بلند جام از

 .رفتم اتاقم سمت و شستم

 .گشتممی شب برای مناسب لباس یه دنبال و کردم باز رو لباسام کمد



 تیسان سه یقه قرمز بافت یه با رو بازم جلو سیاه پالتو هوا سرمای خاطر به سر آخر

 .سیاه هایبوت نیم و سیاهم جین با. کردم انتخاب

 و کردم پیدا اونم که گشتممی سیاه و قرمز ترکیب با شال یه دنبال شال انتخاب سر

 .گذاشتم تختم روی آماده

 سراغ بعدش و کردم ولشون شالقی و کشیدم اتو رو موهام تموم و رفتم مو اتوی سمت

 چشم خط و کردم کار چشمام پشت مشکی طمخلو با زرشکی سایه یه و رفتم صورتم

 حالت خوب وقتی. دادم حالت فرمژه با چندبار رو ابروهام. کشیدم پشتش باریکم

 رژ یه آخر در و زدم پودر کرم هم بعدش و کشیدم مداد ابروهامم و زدم هم ریمل گرفت

 .بخشید روح صورتم به که قرمز تن با زرشکی

 رو قرمزم بافت وسپس زدم عطر رو دستم نبض و گلوم زیر و برداشتم رو ادکلن شیشه

 و گذاشتم باز رو موهام و کردم تنم هم رو پالتوم جینم شلوار پوشیدن بعد و پوشیدم

 .انداختم سرم روی رها رو شالم

 .کردم برانداز آیینه توی رو خودم بار آخرین برای

 چند و زدم هم زقرم الک احتیاط با و نشستم تختم روی باراین و بود رفته یادم الک

 .بشن خشک تا کردم فوتشون دقیقه

 از بود نیم و هفت که ساعت دیدن و آژانس به زدن زنگ بعد و برداشتم هم رو کیفم

 .زدم بیرون آپارتمان

 البته نشم، خیس تا رفتم ماشین سمت سرعت با گذاشتم بیرون آپارتمان از که رو پام

 .کنه خیس یادز  رو آدم تونستنمی و باریدمی نمنم بارون

 !بشم خیس تا نخواستم حال این با ولی



 ماشین از کرایه کردن حساب بعد من و ایستاد تاکسی رستوران جلوی مسافتی طی بعد

 کشیدمی رخ به بیشتر رو اژین اسم و درخشیدمی که رستوران نام دیدن با و شدم پیاده

 گرمای در کردن باز با.گفتم تبریک داشت اژین که نفسی به اعتماد به و زدم نیشخندی

 رو من بود اجرا حال در رستوران توی که مالیمی آهنگ و خورد صورتم توی خاصی

 .کرد مجذوب

 :گفت و اومد سمتم نداشت آن بستن در سعی و بود باز که نیشی با دیدنم با سپهر

 .باخت رو بندیشرط اژین گرم دمت اومدی، خوش خیلی خیلی -

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با

 من هی نمیای، و ذارینمی تنها رو مامانت که گفتمی اژین و میای گفتم من آخه -

 .نمیای گفتمی اون خوبه، مادرش حال گفتمی خانم آهو گفتممی

 :گفت که اومد اژین صدای یهو که خندیدم ریز سپهر زدن حرف ریز یه خاطر به

 !دیگه بسه سپهر -

 .شدیم خشک دقیقه چند هم دیدن با ویماند هر یهو و چرخیدم اژین سمت لبخند با

 عجیب داشت تن به که سرخی و سیاه ترکیبی بافت و بودیم کرده ست هم با ناخودآگاه

 .اومدمی بهش

 :گفت و کرد جمع من از زودتر رو خودش اون

 بهتره؟ مامانت حال -

 :گفتم و کردم وجور جمع رو خودم

 .خوبه آره -



 :گفت نم به رو و کرد مصلحتی سرفه سپهر

 .میز اون سر بفرمایید خانم آهو -

 .دیدم رو بود نظر مد که میزی و گرفتم رو سپهر اشاره رد

 .میام دیگه یکم منم بشین جااون برو تو آهو -

 بقیه با هاشصندلی روکشش که رفتم میز سمت و بستم باشه معنی به رو چشمام

 .بود شده تزئین گل با کال و بود متفاوت

 .نواختن کالمبی آهنگ یه به کرد شروع نوازنده باراین و تمنشس صندلی روی

 :نشست من رویروبه و رسید راه از هم اژین بعد دقیقه چند

 جا؟این شما، خانوم، آهو عجب چه -

 :گفتم و کردم صورتم چاشنی اخم کمی

 .اومدممی منم دعوتیم دیروز که گفتیمی بهم آدم مثل -

 :گفت و زد نیشخندی اژین

 .بگم که دادی جواب رو ماسماسکت اون همگ -

 چشماش دارم دوست افتممی شیرین با کارش یاد وقتی ولی داشت، حق رو قسمت این

 .بیارم در کاسه از رو

 موضوع این از رو من حواس و کرد سخنرانی به شروع سن روی خواننده بعد دقیقه چند

 :کرد پرت



 آقای ازدواج و کنم استفاده میکروفون از جاهمین خواستم سالن، داخل عزیزان سالم -

 .بگم تبریک رو رستوران سرآشپز و مدیر رمضانی

 .کرد تشکر لبخند با اژین که زدن دست همگی یهو سالن توی حاضرین

 و حسادت با هابعضی و کردنمی پچ پچ که بود هم هامشتری از بعضی روی نگاهم

 .کردنمی نگاهم تعجب با هم هاشونبعضی

 رو گل شاخه و اومدنمی سمتمون گل شاخه یه با کارکنان از یکی باریک قهدقی سه هر

 .بودم شده زدهذوق چقدر من و گفتنمی تبریک و دادنمی من به

 خودم و شدم غافلگیرتر هم داماد و عروس طرح کوچولوی کیک با شام، صرف از بعد

 .کنم تشکر ازشون که دونستم موظف رو

 تجربه رو خوب حال یه و کردم فراموش رو داشتم ناراحتی هرچی ساعت چند برای واقعا

 .کردم

 رنگشکم لبخند همین متوجه من ولی بود، رنگکم که لبش گوشه لبخند یه با اژین

 .کردمی نگاهم عمیق که شدم

 :پرسیدم لبخند با و انداختم باال شیطنت با رو ابروهام

 چیه؟ -

 نظر از رو صورتم اجزای تک به تک تداش که طورهمان و شد خم جلو به یکم اژین

 :گفت گذروندمی

 .میگه جذابیتت از داره نشستی وقتی از سریم پشت خانوم این -

 :داد ادامه بازی سرتق با بعد و



 .بینمنمی ولی گردم،می تو در نهفته جذابیت این دنبال دارم -

 صورتش روی رو آب لیوان داشتم دوست و کردم نگاهش حرص با و کردم جمع رو لبم

 .کنم خالی

 :گفتم خودش به شبیه لحن با و شدم خم جلو به کمی اژین مثل

 ببینی، و درنیاری بازی کور که داده داده، چی واسه بهت رو بزرگ چشمای این خدا -

 بزرگ رو چشمات و بینهنمی درست و ناخلفه شبنده دونستهمی که شکر رو خدا کرم

 .کرده

 ازم تونستنمی رو نگاهش و کردمی نگاهم شتدا شده خشک مجسمه مثل اژین

 .بگیره

 :گفتم آهسته ب**ل زیر و گفتم آفرین خودم به دلم توی

 .رمضانی اژین کنممی خشکت جوریاین -

 که دادم تکون صورتش جلوی رو دستم نمیده نشون خودش از حرکتی اژین دیدم وقتی

 بود کرده ریز که اییچشم و شیطنت با و کشید عمیقی نفس و اومد خودش به زود

 :گفت

 !ها خوردت گرگه آقا بینیمی یهو و میده دستت کار هم تو زبون این خانوم آهو -

 .شد بلند صندلی روی از ریزی چشمک با بعد و

 .بودم مانده خشک و بود شده حبس مسینه توی نفس که بودم من حاال

 !گفت؟ چی االن این



 قدراین چی واسه دونمنمی و بود گرفته وجا دلیلبی که گذاشتم، قلبم روی رو دستم

 .کوبیدمی دیوار و در به رو خودش

 :گفت لبخند با سپهر که شدم بلند هم من میز به سپهر شدن نزدیک با

 .ببخشید دیگه بود کسری و کم اگه -

 :گفتم و زدم خجولی لبخند

 .ازتون ممنونم دنیا یه حرفیه، چه این -

 :پرسید من من با و شد زیر سربه سپهر

 چطوره؟ اژین رفتار خانم، آهو گممی -

 :گفت که کردم نگاهش فقط سوالی همچین از متعجب

 ... .ازدواجتون که دونممی من نشه، تفاهم سو -

 :داد ادامه و نبود ما به حواسش کسی که کرد نگاه اطراف به سپس و

 !قراردادیه جور یه -

 .دوختم سالن کف به رو نگاهم و شدم رزی به سر که ترس از یا بود، شرم از دونمنمی

 میدم رو کارتم ولی بزنم حرف باهات زیاد تونمنمی االن من، خواهر مثل تو خانم، آهو -

 ت،نداشته داداش مثل منم کنی، گوش خوب رو میگم که چیزایی و بزنی زنگ بهم که

 .کنم کمکت خواممی فقط

 :گفت اومدمی ما سمت که ژینا دیدن با و گرفت من سمت عجله با رو کارت سپس و

 .دیگه بگیرین خانم آهو -



 :گفت و رسید ما به اژین که انداختم کیفم توی و گرفتم دستش از رو کارت

 .بریم که بردار رو وسایالت آهو -

 زود سپهر، ناراحت و سوال از پر هاینگاه از کنم خالص رو خودم کهاین برای من و

 :گفتم

 .بریم حاضرم، -

 .شدیم خارج رستوران از هم همراه به سپس و

 و کردم رو کار این چرا که کردم مالمت بارها رو خودم نشستم صندلی روی کهاین بعد

 .بگه بهم خوادمی چی سپهر و مردیه چطور اژین

 .کردم کاری همچین که نداشتم عقل مگه بگه و کنه مالمتم اونم شاید

 آخر و شنیدمنمی رو کردمی صدایم هک اژین صدای که بودم غرق خیال و فکر در انقدر

 :کردم نگاهش و اومدم خودم به دادنم تکان با سر

 تو؟ بودی کجا نشی، غرق یهو -

 :اومد زبونم به حرفی همچین یهو چرا خرابم افکار این توی دونمنمی

 !شم نخورده تو توسط باشم مراقب باید من که گرگی مگه تو -

 شک رویمروبه مرد به که خندید صدا با انقدر عدشب و کرد نگاهم تعجب با اولش اژین

 :باشه اژین که کردم

 خوبه؟ حالت آهو -

 :زدم رو حرف این االن من چرا شدممی آب خجالت از داشتم و گرفتم گاز رو زبونم



 خانوم؟ آهو بخورمت تونممی گرگ مثل چطور که بدم نشونت خوایمی -

 با و کردم باز رو در عجله با و افتاد جانم به خوف که گفت ترسناک چنان رو جمله این

 :گفتم حرص

 !ادبیبی خیلی -

 :گفت خندیدمی که همچنان اژین و

 .دختر منحرفی خیلی تو -

 .ماشین توی بود رفته ریسه خنده از و

 مزخرفی حرف خاطر به کنم قیچی رو زبونم داشتم دوست و گرفتممی نیشگون رو خودم

 .بودم گفته که

 اون که چرخوندمنمی رو اون من تا. بودمش چرخونده من که بود فتهنگ زبونم ولی

 .گفتنمی چیزی

 .زدم سرم توی محکم دستم با

 من؟ میگم چی دادم،می دست از هم رو عقلم داشتم

 جااین هم ماجرا سخت قسمت و ندارم کلید افتاد یادم رسیدم که آپارتمانمان در جلوی

 .دیدممی باز امشب رو اژین که بود

 رو صداش که چرخیدم مخالف سمت به دادم تشخیص وقتی رو اژین پای صدای

 .شنیدم خودم نزدیکی

 .نداشتیم خبر ما و بود هم خجالتی چه -



 که نفسی با و شد کشیده محکم دستم که رفتممی اتاقم سمت داشتم و نگفتم چیزی

 .خوردم دیوار به بود شده حبس مسینه توی

 عجله؟ این با کجا -

 :گفتم بودم شده خیره زمین به که طورهمان و گذاشتم اژین سینه روی رو دستم

 .کن ولم توروخدا، نکن اذیتم -

 .آورد باال رو سرم و گذاشت مچونه زیر رو دستش اژین

 که گفتممی چیزی یه همیشه کنم، نگاه چشماش تو تونستمنمی خجالت از من ولی

 .کنم کاری نتونم و بشم آب بعدش

 .کن نگاه نم به آهو -

 .نتونستم ولی کنم نگاه بهش خواستم

 :گفت جدیت با دوباره اژین

 .کن نگاه من به -

 :گفت و زد لبخندی اژین که شد قفل اژین نگاه توی نگاهم و چرخوندم رو چشمام

 .باشه تخت خیالت رسونم،نمی آسیب ایذره خودم آهوی به باشم، گرگم من -

 کرد نگاهم طوالنی و عمیق و

 گفت؟می داشت چی؟چی یعنی من آهوی بفهمم رو حرفش معنی ونستمتنمی

 سپس و کرد آزاد رو دستش اژین یهو که کوبیدمی ترس از هم شاید و هیجان از قلبم

 !عجیب حس یه و موندم من و گذشت کنارم از



 .بودم مونده سرجام بالتکلیف طورهمان و کوبیدمی هیجان از قلبم

 چی؟ یعنی رفشح این خودم، آهوی گفت چرا

 :گفتم حرص با و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .درنیار بازی جنبهبی دیگه هم تو خب -

 بعد و گرفتم دستم توی رو موبایلم و کردم پرت تختم روی رو خودم رفتم، اتاقم سمت و

 .زدم سری یه مجازی فضای به روز چند از

 باز رو امشپی ترس با و دافتا شمارش به نفسم دایرکتم توی راد ساالر اسم دیدن با

 .کردمی رخنه وجودم توی ترس بود نوشته که ایجمله هر دیدن با و کردم

 پس مزخرف، رمضانی اژین اون نه منم، لیاقتت تو هست، بهت حواسم خانم، آهو -

 !خوامتمی من خدا به بیا، راه باهام و کن فکر بهم

 بدون و رفتم اژین پیج سمت و کردم نثارش فحشم تا چند و کردم بالکش تعلل بدون

 .دیدممی رو هاشعکس و گشتممی پیجش توی کنم فالوش کهاین

 و خندیدمی و بود گذاشته سرش سیاهی ورزشی کاله که بود گرفته سپهر با عکس یه

 .بودم زده قفلی عکس روی من

 دیدم، آیینه توی رو خودم تصویر وقتی. نشست من ب**ل روی هم لبخندی ناخودآگاه

 :کردممی تکرار خودم با هی و کردم دور خودم از رو گوشی حرص با زود

 .نشو احمق آهو، نباش خل -

 اژین قیافه و شکل ذهنم و گفتمی زبونم دیوار، توی کوبیدممی آهنین میخ انگار ولی

 .کنه مدیوونه خواستمی و کردمی رسم سرم توی رو



 .رفتم خواب به هاملباس کردن عوض از بعد و شدم بلند جام از

*** 

 سپهر به ماه سه این تو من و گذرهمی اژین و من مشترک اصطالح به زندگی از ماه سه

 .شم رو در رو باهاش ترسیدممی چون نزدم زنگ هم بار یه

 خرید حوصله اصال من ولی خرید برم باهاش داره اصرار صبا و عید به مونده ماه یه

 .کردم بازش سرم از هاییبهانه با و ندارم کردن

 به سال همه این توی بگم تونممی و کردم زندگی خوب خیلی اژین با ماه سه این تو

 .نخندیدم ماه سه این اندازه

 .خوبه حالمون و کنیممی زندگی خونه یه توی داریم دوست دوتا مثل

 ضربان دونممی هرچیه ولی چیه دونمنمی دوسته، یه از فراتر اژین به من حس ولی

 شیرین شماره دیدن با.شممی مرگ ذوق دیدنش با زیادی و نیست نرمال نارشک قلبم

 :گفت علیکی و سالم بدون شیرین که زدم رو سبز دکمه شادی با موبایلم، صفحه روی

 معذرت شبش اون هایحرف بخاطر چنان ماه سه بعد مغروره، شوهرت چقدر -

 .میده فحشم داره کردممی حس که خواست

 :گفت حرص با که خندیدم بلندتر

 :میگه عجیبی و خاص فیگور با بعد مخونه در دم اومده. گممی راست نخند، زهرمار، -

 روزم اون کار بگم و بیام کردمنمی وقت منم و ناراحته شما خاطر به آهو خانوم شیرین -

 .باشین مهمونمون امشب شام امیدوارم و نبود جالب زیاد

 :گفت و کرد کلفت رو صداش بعد



 !بود مزخرف چیه جالب نبود، البج -

 .شدمی ترعاصی شیرین و خندیدممی خوردمی تلفن پشت شیرین که حرصی به

 .ها مهمونتونم من بذار بار رو شامت پاشو خنده جای به -

 :گفتم و کردم کنترل رو مخنده

 آشتی؟ یعنی -

 باهات؟ بودم قهر مگه -

 .من بشم قربونت -

 .فعال نکنه، خدا -

 .کرد قطع رو تماس و

 شروع بعدم و کردم جمع فیلم دیدن موقع رو پاشام و ریخت و شدم بلند مبل روی از

 .گردگیری به کردم

 .فقط برد وقت ساعت نیم و نداشت پاش و ریخت زیاد مخونه

 مثل اژین دیدم که بودم روغن توی مرغ کردن سرخ مشغول و پختم کیک و دسر و ژله

 :شد وارد همیشه

 داریم مهمون وقتی که حیف ولی بود، راه به غذا بوی همیشه کاش بانو،کد آهو به، -

 .میفته اتفاق این

 :گفتم بلندی صدای با و خندیدم ریز

 .رستورانی کال که تو -



 :شنیدم گوشم کنار رو اژین صدای که

 .شدم کر تریواش -

 :گفتم و چرخیدم سمتش تندی به

 .سرمی پشت بفهمم حداقل کن سرفه یه سالم، -

 :گفت داشتبرمی کرده سرخ زمینی سیب داشت که طورهمان و زد چشمکی اژین

 دیگه؟ امر چشم، -

 :گفت کرد میل رو زمینی سیب کهاین بعد و

 .نرمه زیادی شد،می تردتر کردیمی سرخ رستورانی روش به -

 :گفتم و کشیدم رخش به بیشتر رو هامسگرمه

 .سرآشپز بعد دفعه شاهللاان -

 .کردم نگاهش حرص با من و گذشت کنارم از و کشید رو لپم خنده با اژین

 .دوید پوستم زیر توجهش این از هیجان و خوشحالی ولی

 .کرد قفل رو اتاق در و اتاقش توی رفت همیشه مثل

 .بود مونده باقی نشده کشف برام اسرار جعبه مثل اتاق اون همیشه

 چیه؟ کیه عکس اون آخه داره جااون تو چی مگه

 باز رو در وضعم و سر کردن مرتب بعد و شد زده در زنگ که بودم غذا تزئین شغولم

 گفت؛ و شد وارد روییخنده با صبا دیدم که کردم

 !سوپرایز -



 کردی؟ گم راه صبا، شدم سوپرایز هم واقعا-

 :گفت بوسید رو صورتم که طورهمان

 اژین. باشم همونتم شام بیام گفتم بود ماموریت حامد چون خرید بعد دیگه نه -

 رستورانه؟

 یه و شد خونه وارد شیرین باراین و اومد در صدا به در زنگ دوباره که نه بگم خواستم

 :گفتم. بود دستش هم شیرینی جعبه

 عزیزم؟ کشیدی زحمت چرا شیرین وای -

 .نداره رو تو قابل -

 :گفت من به رو صبا و کرد پرسی احوال هم صبا با بعد شیرین و

 .معذبم پیشش من خداروشکر رستورانه، ناژی پس-

 :کرد اضافه صبا حرف پی در شیرینم و

 .نیست خونه شوهرت که خدایاشکر شکرت، الهی وای -

 بگم دادننمی اجازه و کردنمی خوشحالی احساس اژین نبود از داشتن طوری همین

 اتاقشه تو اژین

 :گفتم دخترا به رو اژین اسم دیدن با و خورد زنگ گوشیم یهو که

 .میام من بشینین شما -

 :شنیدم رو اژین خندون صدای که زدم رو اتصال دکمه استرس با سپس

 من؟ بدم قدراین واقعا -



 .خندید ریز و

 ... .بخدا اژین -

. باشین راحت شما مونم،می اتاق تو منم. نیستم خونه کنن فکر بهتره که همون آهو -

 .کرد قطع رو گوشی سپس و

 شیرین کردممی دعا دلم توی و رفتم پذیرایی سمت کیک با و ریختم چایی استرس با

 نگه هیچی اژین از

 رو اژین خواهی معذرت ادای شیرین و کننمی غیبت دارن دیدم رسیدم که همین ولی

 .رفته ریسه خنده از صبا و درمیاره

 :گفت خنده با من پریده رنگ دیدن با شیرین

 پریده؟ رنگت چرا دیدی،خنمی کردممی تعریف که تو واسه -

 :افتاد ساالر یاد من به توجه بدون سپس و

 .راد ساالر از بگم بهت آهو راستی -

 :گفت خنده با صبا که نگه هیچی که اومدممی ابرو و چشم بهش

 کنی؟می لوچ رو چشمات چرا چشت، تو رفته چیزی -

 :پرسید و چرخید شیرین سمت سپس و

 کیه؟ راد ساالر -

 مگه؟ خانوم باص دونینمی -

 کیه؟ نه -



 .افتادممی پس داشتم

 .آهو قدیمی دلخسته عاشق -

 :کرد نگام هیجان با صبا

 !نه -

 !ها خیلی خوشگله، هم خیلی یارو بابا، آره -

 :گفت ذوق با صبا

 .ببینم بده نشونم کو -

 :گفتم و شدم بلند جام از که برد موبایلش سمت رو دستش صبا و

 .گردمبرمی االن من -

 .رفتم اتاقم سمت عجله با و

 جلوی رو اژین که زدم شیشه به تقه چند و شدم رد روش از و نبود زیاد بالکن فاصله

 .دیدم پنجره

 و بیرون اومد خودش همین خاطر به نمیده، بهم رو اتاقش به ورود اجازه دونستممی

 .کردمی نگاهم شکرده ریز هایچشم با داشت

 خوشگله؟ راد ساالر کجای -

 هست؟ مگه اونم از ترزشت دونم،نمی -

 آغوشش توی رو من یهو کردمی نگام که طورهمان و نخنده تا گرفت گاز را لبش اژین

 :گفت و کشید



 .خوریمی سرما خوب دختر -

 :گفتم ببینمش تا گرفتم باال رو سرم که طورهمان و کرد مستم اژین عطر بوی

 .میره آبروم امشب من -

 :خندید اژین

 .رو حرفاتون نشنوم ذارممی دزفریهن -

 :گفت و کشید بیرون آغوشش از رو من بعد و

 .زشته مهمونات پیش برو -

 قیافه و تیپ مورد در صبا کهاین دیدن با.برگشتم پذیرایی به حرفش تایید در من و

 .درآد اشکم بود مونده کم صبا هاینظریه به خندیدمی شیرین و دادمی نظر ساالر

 :گفت ذوق با شیرین قدمیشون چند به رسیدن با

 .میاد داره شقایقم که کن زیادتر رو آبگوشتت آب -

 :گفتم و زدم لبخندی آبروم حفظ برای ولی انداختم، راه ترحیم مجلس دلم توی

 !شهمی ترجمع جمعمون -

 :گفتم و کردم اشاره هاشونچایی استکان به و

 که؟ کرد یخ نخوردید، چرا رو تونچایی -

 :گفت و شد بلند من از زودتر صبا که بردارم رو چای سینی واستمخ و

 .کنممی عوضش من -

 .رفت آشپزخونه سمت و برداشت میز روی از رو سینی سپس و



 :گفت من به رو کرد عوض رو شده سرد هایچایی کهاین بعد

 ببینی؟ تا بپوشم رو لباسم اتاق کدوم تو من -

 .کردم نگاهش ترس با و گرفتم گاز رو زبونم زود که من، اتاق تو برو بگم خواستم

 .کنممی سر اتاق تو همیشه تنهایی من که فهمیدمی زود من اتاق رفتمی اگه صبا

 :گفتم همین خاطر به

 .صبا کن عوض آشپزخونه تو -

 زده زل بود کرده درشت که هاییچشم با هم صبا و چرخید سمتم تعجب با شیرین

 :بهم بود

 مگه؟ هست چی اتاقاتون وت آهو، گممی -

 :گفتم و زدم کجی لبخند

 بخاطر پاشه، و ریخت که هم ما اتاق حساسه، روش اژینه، کار اتاق یکیش هیچی، -

 .گممی همین

 :پرسید تعجب با شیرین

 دارن؟ کار اتاق هم آشپزها مگه -

 دونستی؟نمی مگه آره -

 :گفت و زد لبخندی صبا

 م؟غریبه من مگه باشه، پاش و ریخت -

 .شد اتاق وارد و رفت اتاقم سمت من به توجه بدون بعد و



 .افتادممی پس داشتم و بود گرفته فرا رو وجودم تموم استرس

 :گفت و شد بلند جاش از هم شیرین

 چطوره؟ ببینم بکشم اتاقتون به سرکی یه برم منم -

 .رفت عجله با هم اون و

 اتاق وسط صبا دیدم که شد قاتا وارد ایتقه زدن بعد شیرین و رفتم سرش پشت

 .کنهمی نگاه اطراف با تعجب با داره و وایساده

 :گفت هیجان با اتاق دیزاین دیدن با شیرین

 خواستم و رفت لباسم کمد سمت. رمانتیک چقدر ببین، رو اتاق لعاب و رنگ من جان -

 .بود شده دیر ولی نکن بازش بگم

 .کرد نگام تعجب با مدک توی من هایلباس تنها دیدن بعد هم شیرین

 کنی؟می آویزون کجا رو شوهرت هایلباس پس -

 :گفت بلندی صدای با که اومد اژین صدای یهو که من به بود زده زل منتظر هم صبا

 کجایی؟ صاحبخونه -

 :گفتم هیجان با و کشیدم راحتی نفس

 .میام االن -

 :گفتن هم با صدایک صبا و شیرین

 !ندیده شوهر -

 :گفتم شیرین و صبا سمت یافتنم نجات از خوشحال



 .دارممی نگه شام شقایق واسه بدم رو شامش بریم ستگشنه اژین -

 هایلباس با رو اژین که اومدن بیرون اتاق از من سر پشت و کردن موافقت دوتاشون هر

 .کردم بسته و باز ممنونم معنی به رو چشمام من و زد ریزی چشمکی که دیدم بیرونش

 :گفت خنده با و کرد پرسی احوال صبا و یرینش با اژین

 .آهو خورهمی رو بزرگم روده داره کوچیکم روده -

 :گفتم لبخند با

 .کنممی پهن رو سفره االن -

 .شد من اتاق وارد اژین که دیدم و شدیم آشپزخونه وارد شیرین و صبا همراه سپس و

 .کردمی ضعو رو لباساش و رفتمی اتاقش به بالکن راه از صد در صد

 شده برطرف ذهناشون درگیری انگار شد اتاق وارد اژین کهاین دیدن با هم صبا و شیرین

 .بود

 میز روی رو سفره من و برگشت پذیرایی به کرده عوض لباس اژین بعد دقیقه چند

 .بودم چیده غذاخوری

 :گفت خنده با میز روی غذاهای دیدن با اژین

 .خانومم نکنه درد گلت دست -

 شام خوردن مشغول سپس و نگفتم چیزی و زدم کمرنگی لبخند تنها وابشج در

 .نداشت حرف خداییش و بود شده خوشمزه غذام نباشه خود از تعریف.شدیم

 :گفت لبخند با و شد بلند جاش از اژین شام خوردن بعد



 .اتاقم تو میرم من نکنه، درد گلت دست -

 :کرد تکرار بارهدو که

 .باشین راحت هم شما کارم، اتاق -

 :گفت و کرد اشاره هامرغ به شیرین اژین رفتن بعد

 .بود شده خوشمزه خیلی بودی؟ کرده دارشونطعم چی با -

 :گفتم و زدم ریزی لبخند

 .بماند -

 دیدن با و شد خونه وارد شقایق که کرد باز رو در و شد بلند صبا در زنگ صدای با

 :گفت خوردنیم غذا مشغول کهاین

 !ها شدم مزاحم موقع بد -

 :گفتم و کرد خوش جا ابروهام بین رنگیکم اخم

 .بود گرسنه اژین خدا رو تو ببخش -

 :پرید حرفم بین شقایق

 .اومدم زودتر دیگه داشتم رو جااین به اومدن ذوق قدراون خوردم، شام من دیوونه -

 .بخور جااین هم لقمه یه بیا حاال -

 .خوردم خدا به -

 .دیگه بخور قاشق چند -



 خجالت تا خوردیم غذا دیگه قاشق چند هم شقایق بخاطر ما و نشست میز سر شقایق

 .بخوره رو غذاش و نکشه

 هیجان با شقایق که نشستیم تلویزیون جلوی شستنشون و غذا ظرف کردن جمع بعد

 :گفت

 .ببینیم بذار رو عروسیتون فیلم آهو، -

 .کردم پلی رو عروسیمون فیلم و کردن موافقت هم دخترا

 .من حنای شب صحنه بعدشم و بود مونفرمالیته کلیپ فیلم، اول

 :گفت حرص با شنلم برنداشتن برای اژین واکنش دیدن با صبا

 .شده ترمحبت با یکم االن خداروشکر -

 :گفت حرفش تایید در هم شیرین و

 .کمه عاطفش یکم -

 :گفت حرص با شقایق

 .شنوهمی زشته، -

 .شد تخمه شکستن مشغول و گذاشت پاش ویر  رو، تخمه ظرف شیرین

 وسط بازرگانی پیام مثل فامیل دخترای از هریک دیدن با و کندمی پوست میوه صبا

 .ماجرا ادامه دوباره و کردمی هم ریزی غیبت و پریدمی فیلم

 .بعد واسه گذاشتن رو تاالر فیلم دخترا و دیدیم رو من حنای فیلم فقط



 اومد سمتم ذوق با شقایق دیدم که آوردم کیک با یرکاکائوش براشون و آشپزخونه رفتم

 :گرفت دستم از رو سینی و

 .آوردی که هم من عالقه مورد نوشیدنی -

 :داد ادامه که زدم بهش رو لبخندی

 .میارم من بشین تو -

 :گفت و گرفت بازوم از ریزی نیشگون صبا که نشستم و رفتم صبا کنار من و

 عاشقته؟ راد ساالر پسره ناو بودی نگفته بهم چرا -

 :گفت و کرد کمتر یکم رو صداش تن بعد و

 !ترهخوشگل زیادی اژین از ولی ها،حرف این زشته دونممی -

 :گفتم و کردم نگاه اژین اتاق در به ترس با و کردم گرد رو چشمام

 .من خواهر نداشت ادب و شعور عوضش شنوه،می هیس، -

 :گفتمی هی و بود گرفته استرس من جای به بیچاره شقایق

 .شوهرت شنوهمی زشته کنید عوض رو بحث -

 .بگیره توهین باد به رو همشون و بیرون بیاد اژین یهو ترسیدمی کنم فکر

 :گفت یهویی شیرین و شد بسته راد ساالر موضوع

 آرایشگاه؟ بریم فردا آهو، -

 تمیز عید واسه یکم رو مخونه کنید کمک بیاین بیکارین و ندارین کاری اگه فردا نه، -

 .واسم میاد مهمون شهرستان از کنم



 :گفت و کرد نازک برام چشم پشت شیرین

 !گری سواستفاده تو چقدر -

 :گفت و خندید ریز هم شقایق و

 .واقعا آره -

 :گفتم بهشون رو

 برم؟ چرا فردا آرایشگاه، دیگه میرم عید واسه آخه -

 .کردن نگاهم تعجب با و شدن سوال عالمت مثل شقایق و شیرین و صبا

 :گفت و داره نگه رو زبونش جلوی نتونست شیرین

 عروسی تازه کدوم کردی؟ نگاه خودت به داره، هم حق بیچاره تلخه، شوهرت میگم -

 !آخه جوریهاین

 :گفتم کردممی نگاه رو خودم داشتم که طورهمان و رفتم آینه سمت و شدم بلند جام از

 مگه؟ چطورم -

 البته که پرم نسبتا ابروهای و بود رفته رنگش که سرم کرده رشد موهای دیدن با ولی

 حاال واقعا دادم، حق بهشون بود پر االن ولی گهگاهی کردمی تمیزش صبا دادممی

 روز تا طور همون آخه؟ بیاد خوشش من چی از بیاد، خوشش من از اژین دارم انتظارم

 !رهمی فنا به هم کرده سرباز احساس این و مونممی دوستش طالق

 :گفت خنده با صبا

 .گیممی چی که یافتی خودت انگار -



 :وگفتم برگشتم جام سر پکر

 .فردا بریم گینمی راست -

 من به رو مصلحتی سرفه با صبا دیدم که چیدن برنامه فردا برای و خندیدن دخترا

 :پرسید

 ست؟شنبه چند امروز آهو -

 کردم نگاه سمتش

 .شنبه سه -

 !بخ -

 چی؟ خب، -

 چنده؟ تاریخ -

 .چهارم و بیست -

 روزیه؟ چه فردا -

 :گفت و گرفت رو خودش جلو که بکشه جیغی خواست شقایق

 !ولنتاینه فردا -

 :گفت زاری حالت با صبا و

 !نیامد من رویاهای مرد ولی آمد، هم دیگر ولنتاین یه -

 :زد کلش پس شقایق

 !کسلی همین خاطرب گیری،نمی کادو فردا اصال تو که نه -



 .بگیره کادو عشقش از روز اون باید آدم عشق، روز معلومه اسمش از نداره، ربطی -

 :پرسید خنده با من به رو صبا

 خریدی؟ چیزی خب، -

 .کردنمی نگام منتظر که کردم نگاه سمتشون به

 :داد ادامه صبا

 نگرفتم رو هامراسم جور این کادو حامد از کال که من -

 .بدی کادو باید باشه، عشقم حس باید و بودید دوست قبال که اژین و تو ولی

 :گفتن تعجب با دو هر شقایق و شیرین

 چی؟ -

 :چرخید سمتشون صبا

 دونستین؟نمی دوستاشید که شما -

 .میدم توضیح بعدا گفتم که صبا میگه چی که اومدمی ابرو و چشم شقایق

 :گفت شونسوتی کردن جمع برای زود شقایق

 .خرید طرف اون از آرایشگاه بریم اول فردا پس ،خب -

 .آزادیم دولت هفت از و تعطیله که شرکتم خداروشکر

 :گفت حرفش تایید در شیرین

 !واقعا آره -



 بعدشم و رفتن شقایق و شیرین اول و زدم زنگ آژانس به زدن حرف دوساعت_یکی بعد

 کثیف نسبتا خونه و موندم من و اینا مامانم خونه رفت صبا

 که اتاقم تو برم خواستم همین بخاطر نداشتم رو هاظرف کردن جور و جمع حوصله

 .بیرون اومد و کند دل اتاقش از و کرد لطف اژین آقا دیدم

 .ولی زنینمی حرف چقدر خانوما شما خداییش -

 .دیگه بزنیم حرف باید کنیم، نگاه نباید که دیوار و در به -

 :گفتم انزجار با و کردم حس رو لکلا بوی اومد که سمتم به قدم چند

 چیه؟ بوی این خوردی؟ چی وای، -

 :گفت بلندی صدای با که برم دنبالش خواستم من و شد دور من از و خندید بلند اژین

 .اتاقت تو برو -

 خودش من از زودتر خودش که شدممی نزدیکش داشتم حرفش، به توجه بدون ولی

 نگاه اژین اتاق در به شده مبهوت!خالی صحنه یه و موندم من و کرد پرت اتاقش تو رو

 خوابم نرسیده بالش به سرم و رفتم اتاقم به کنم فکر بهش کهاین بدون سپس و کردم

 .برد

 رو خودش موبایلم داره دیدم که کردم باز رو چشمام موبایلم زنگ صدای با صبح

 :زدم رو سبز دکمه و کردم دراز سمتش رو دستم زور به من و کشهمی

 بله؟ -

 :شنیدم رو شیرین صدای

 !خانوما خانوم خواب ساعت -



 چنده؟ ساعت مگه-

 .خان تنبل پاشو گرفتم، آرایشگاه وقت ظهر واسه شو بلند صبح یازده -

 .شممی بلند باشه، -

 .بینمتمی پس آفرین -

 .کرد قطع رو گوشی و

 سمت و شدم بلند پرید، سرم از خواب وقتی. گذاشتم هم روی رو چشمام ساعتم نیم

 .رفتم روشویی

 اژین اتاق باز در دیدن با که شم حاضر و برم خواستم نیمه نصفه صبحانه خوردن بعد

 .شد تحریک کنجکاویم

 .اژین ممنوعه اتاق تو گذاشتم پا من و شد باز کامل که آوردم فشار کمی در به

 دیوار به بودم زده زل بهت با بود کرده پر رو اتاق سراسر که دختری هایعکس دیدن با

 .بگیرم عکسا از چشم تونستمنمی حتی و اتاق

 .باریدن به کردن شروع چشمام و فشرد رو گلوم بغض ناخواسته

 از دلم انگار دیدم جااون رو سیگار هایماندهته و سیگاری جا خورد، میز به که چشمم

 .شد کنده جاش

 چیه؟ برای سیگار همه این

 .باشم داشته کنترلی خودم رو تونستمنمی و لرزیدنمی داشتن دستانم

 داره؟ دوست رو دختر این اژین نکنه... و عکس همه این کیه؟ دختر این



 گلوم توی بعض بود اژین زندگی واقعیت درصد پنجاه شاید که ایجمله گفتن با

 .کردمی مخفه داشت و شد ترحجیم

 عجله با اژین و شد باز واحد در دیدم که بردم پناه اتاقم به و اومدم بیرون اتاق از زود

 .رفت اتاقش سمت

 .کشیدم خودم روی رو پتو و خوابیدم زود تختم روی

 .شد بسته ایدقیقه چند بعد و شد باز آرومی صدای با اتاق در

 .ندیدم رو اتاقش و خوابم من که شد مطمئن اژین انگار

 .بودن کرده پر رو صورتم هاماشک و بود رفته تحلیل انرژیم تموم

 به خواستم و رفتم بیرون اتاقم از شنیدم رو واحد در شدن بسته صدای کهاین بعد

 اندوه و غم حس یه با و شدم منصرف بعدا ولی نمیرم، من که بگم و بزنم زنگ شیرین

 .زدم بیرون خونه از و شدم هاملباس پوشیدن مشغول

 داد جواب نکشیده هثانی به اژین و بیرون میرم دارم که فرستادم اژین واسه مسیجم یه

 .آدمی دیر و مهمونیه امشب

 .کردممی دق داشتم و گرفت ظالمیتش همه این حجم از قلبم

 !مونهمی باهام یا داشت خواهد دوست رو من که بود نداده قولی من به که اژین ولی

 !قراردادی گفت فقط

 عاشقش گمب تونممی و بودم داده دل بهش مشترک زندگی ماه چند این در احمق من و

 خودم به رو من تاکسی راننده صدای که بودم شده خیال و فکر غرق قدراون.بودم شده

 :آورد



 خانم؟... خانم -

 بله؟ -

 .رسیدیم زنم،می صداتون دارم ساعته یه -

 بعد و آوردم بیرون رو پولم کیف و کردم کیفم توی رو دستم و کردم نگاهش شرمگین

 .شدم هپیاد ماشین از کرایه کردن حساب

 باز رو در بانمکی دختر زنگ فشردن بعد و بودم رسیده بود گفته شیرین که آدرسی به

 .دیدم مقابلم رو شقایق و شیرین و شدم بزرگی نسبتا سالن وارد و کرد

 کو؟ خواهرت پس رسیدی؟ عه، -

 .ندارم هم زدن حرف توان حتی کردممی حس

 :گرفت رو بازوم و اومد سمتم نگرانی با شقایق

 آهو؟ خوبی -

 .آوردمی درم پا از داشت لعنتیم بغض و دادم تکون نه معنی به رو سرم

 :پرسید و دستم داد آب لیوان یه و نشوند رو من صندلی روی و کشید دستم از شقایق

 شده؟ چت تو آخه -

 سرم از رو رو شالم که طورهمان و کرد نگاهم نگرانی با شقایق مثل هم شیرین

 :گفت داشتبرمی

 شد؟ چی بود خوب حالت که زدم زنگ من وقتی پیش، ساعت چند -



 بغل رو شیرین و شکست بغضم که بزنم حرفی و کنم باز ب**ل از ب**ل خواستم

 .کردم

 .پرسیدمی رو مگریه دلیل هی و بود کرده بغلم ترس و تعجب با شیرین

 ترسبک نمسنگی قلب و بکشم نفس بهتر تونستممی انگار کردن گریه سیر دل یک بعد

 !بود شده

 :پرسید ضعیفی صدای تن با شقایق

 بهتری؟ خوبه؟ حالت -

 :پرسید شیرین که کردم بسته و باز آره معنی به رو چشام

 شده؟ دعوات اژین با -

 :گفت که بودم شیرین هایچشم خیره و کردم تلخی سکوت

 .کنند باور ابلهان کنند دعوا شوهر و زن بابا -

 :داد هادام و کرد ریزی خنده

 .افتهمی کردن غلط به ببینه، رو جدیدت قیافه و تیپ که امشب -

 .نزدم که پوزخندهایی چه دلم توی من و

 :گفت ما به رسیدن با شدو آرایشگاه وارد هم صبا دیدم کردم سکوت که دقیقه چند

 .شد دیر یکم ببخشید، -

 :گفت لبخند با شیرین



 شروع تا کن انتخاب رو موهات رنگ و یاردرب رو شالت تو نکردیم شروع هم ما هنوز -

 .بریم باید هم خرید دیره، دیگه کنه

 :پرسید تعجب با صبا دیدم که شدم بلند جام از

 شده؟ چیزی آهو، قرمزه چرا چشمات -

 .خوبم صبا نه -

 .شد بهتر حالم تا زدم صورتم به سرد آب مشت چند و رفتم روشویی سمت و

 .من بودم مونده و رسید اتمام به کارشون یکی یکی دخترا

 .کنم دودی رو موهام گفتمی هم صبا و کنم هایالیت رو موهام که بود معتقد شیرین

 هم آرایشگر خود که کنه هایالیت دودی رنگساژ با رو موهام گفتم اینا بین خودم که

 .پسندید

 شده محشر که زدن طالیی الک یه هم رو هامناخن ابروهام، و موهام کردن رنگ بعد

 .بود

 .شدم عالی که گفتنمی و کردنمی نگاهم تحسین با دخترا

 زدممی نگاهاشون جواب در لبخندی همین بخاطر کنم خراب رو اونا روز خواستمنمی

 .گفتمنمی چیزی و

 .خریدیممی دیدیممی چی هر و شدیم بازار راهی آرایشگاه پول کردن حساب بعد

 کردن وادارم زور به دخترا و بودم گرفته رایشیآ لوازم و ادکلن و شال چندتا خودم واسه

 بخرم هم زرشکی رنگ به بود ترسنگین پوشیدمنمی که خورده چاک بلند پیراهن یه تا

 :گفتنمی و نداختنمی متلک هی خریدنش موقع که



 !تمومه کار بپوشی امشب رو این -

 .خندیدنمی ریز و

 بخرم چیزی اژین برای نداشتم دوست سیاه صدسال که ولنتاین روز کادو خرید سر

 کادو بعد و کردم انتخاب غریب عجیب رسوم و شکل با گردنبند یه بودم مجبور ولی

 راهی و شدیم جدا هم از دیگه که بودیم شده خسته قدراون و خریدیم اونم پیچی

 .شدیم هامونخونه

 .گرفتم عزا ریخته بهم خونه دیدن با و رسیدم خونه به

 این تو و بودم خونه کردن تمیز مشغول ساعتی یک و گذاشتم قماتا توی رو خریدام

 .بود افتاده برق خونه تمیزکاری ساعت یک

 .کردم درست کاهو ساالد و پختم سبزی قرمه خودم برای

 .برسم خودم به داشتم دوست موهام کردن خشک بعد و گرفتم هم سرسری دوش یه

 بودم خریده امروز که لباسی و کردم رهاشون باز و کشیدم سشوار دقت با رو موهام

 .زدمی چشمک بهم داشت

 .میاد دیر اونم کنم،می عوضش بیاد اژین تا بپوشم، خب

 رو ادکلن و کردم ملیحم آرایش یه و پوشیدم رو لباسم رفتن کلنجار خودم با کلی بعد

 .کردم خالی خودم رو

 .برام بود عکاسی یبرا خوب بهانه یه این و بودم نگرفته عکس خودم از بود وقت خیلی

 .دادمی نشون رو شب ده دیوار روی ساعت و گرفتم خوشگلم عکس چندتا



 هم مفصلی میز و رفتم آشپزخونه سمت خاطر همین به کردممی گشنگی احساس

 .چیدم خودم برای

 دستم دم موبایلم.رفت هابرق یهو که خوردممی داشتم رو بودم پخته که غذایی ولع با

 .کردممی سکته ترس از داشتم و نبود

 .بیاد هابرق تا فرستادممی صلوات و خوندممی رو حمد سوره هم سر پشت

 آشپزخونه به و رفتم موبایلم سمت عجله با که اومدن هابرق گذشت یکم کهاین بعد

 .شدم غذام ادامه خوردن مشغول و برگشتم

 لذت تنهاییم از و برقصم هم یکمی گفتم خودم با آشپزخونه کردن جور و جمع بعد

 .ببرم

 اژین یهو بچرخم خواستم وقتی ولی بودم، رقص مشغول و کردم پلی رو آرومی آهنگ

 .کردمی نگام درخشیدمی زیادی که چشمایی با که دیدم مقابلم رو

 .بود شده سلب ازم هم کردن حرکت قدرت و بود صد روی قلبم ضربان

 :گفت بود مستی اثرات که ریکشدا صدای با شدمی نزدیکم داشت که طورهمان اژین

 !خانوما خانم... کردی خوشگل -

 من و کرد حلقه کمرم دور رو دستش که بشم رد کنارش از خواستم و اومدم خودم به

 .گرفت آغوشش توی رو

 صدای با و لرزیدم خودم به هاگرفته برق مثل سردم بدن با گرمش دست برخورد با

 :گفتم ضعیفی

 !کن ولم اژین، -



 :گفت کشیدمی نفس داشت عمیق که طورهمان و کرد فرو موهام داخل رو سرش اژین

 کنم؟ ولت باید چرا -

 .چسبید رو من ترمحکم و

 کنم؟ ولت باید چرا پس نرسیدی، خودت به همه این من خاطر واسه مگه -

 :گفتم و لرزیدم خودم به

 .کن ولم کنممی خواهش اژین مستی، تو -

 .کردمی ترمحکم رو دستاش قفل و کردمی عمل برعکس اژین ولی

 .رفت فرو مطلق تاریکی تو خونه و رفتن دوباره هابرق زدنی بهم چشم در

 اتاقش سمت به داره و گرفت آغوشش تو رو من اژین دیدم بیام خودم به خواستم تا

 .برهمی

 :زدم ب**ل

 اژین؟ -

 !هیس -

 .کنمب باید غلطی چه دونستمنمی و بودم ترسیده زیادی من ولی

 اشتباهی جای که داد هشدار عقلم به نیرویی انگار اژین تخت تشک با کمرم برخورد با

 .کرد گرمش آغوش اسیر رو من دوباره که کنم، فرار دستش از خواستم و اومدم

 آهو؟ نداری دوستم تو مگه -

 .نداشتم زدنم حرف درست قدرت و بودم شده طلسم انگار بودم آغوشش توی ساکت



 !مستی تو... تو -

 .نیستم ت.س**م من -

 !کن ولم نیستی خودت حال تو مستی، -

 دستاش حصار که زدم اژین سینه به مشت ضربه چند تاثیرهبی حرفام دیدم وقتی

 .بیام بیرون آغوشش از تونستم و شد ترشل

 :گفت ممکن صدای ترینداغون و ترینمظلوم با اژین که رفتممی بیرون سمت داشتم

 !نرو آهو، -

 شد کشیده دستم که بردارم رو دوم قدم خواستم و بودم وایساده بودم که جایی مانه

 .گرفتم گر اژین وجود گرمای از و

 :گفت اژین که برم بیرون اتاق از خواستم و کردم جدا ازش زور به رو خودم

 نه؟ نداری، دوسم -

 :کرد اضافه پوزخند با و

 .زدینمی پسم که داشتی دوستم اگه -

 طورهمان و برگشتم سمتش که یافت تسلط عقلم بر احساسم و قلب تمام رانگا یهو

 :گفتم کردممی نگاهش بود کرده روشنش ماه نور که اتاقی تاریکی در خیره که

 !رمضانی اژین دارم دوست هم خیلی... دارم دوست -

 لبم خجالت از وضعیتم دیدن با و کردم باز رو چشمام حموم آب شرشر صدای با صبح

 .کشیدم دندون زیر رو



 .رفتممی بیرون اتاق از زودتر هرچه باید من و بود حموم توی اژین

 پس استرس از بود ممکن لحظه هر و نداشتم رو اژین با شدن چشم تو چشم توان

 .بیفتم

 .نبود ازشون ردی االن بودم دیده دیوار همین روی صبح من که هاییعکس

 .کردم نگاه دیوارها به تعجب با

 .اومدم پایین تخت از و کردم ترمحکم خودم دور رو مالفه

 :کرد غافلگیرم اژین صدای که رفتممی اتاق در سمت عجله با داشتم

 .بخیر عالی صبح -

 رو اژین جواب کهاین بدون و بود دشوار و سخت برام اژین سمت به چرخیدن قدرت

 .چرخوند دشخو سمت رو من اژین یهو که کردم دراز دستگیره سمت رو دستم بدم

 .رفت باال ناخواسته قلبم ضربان و کشیدم ایخفه جیغ ترس از

 .بیفته اژین به نگاهم خواستمنمی و بودم زیر به سر

 کف موکت به نگاهم باز من ولی آورد باال رو سرم و گذاشت چونم زیر رو دستش اژین

 .بود اتاق

 گیری؟می ازم رو نگاهت چرا -

 کنی؟ ول رو دستم شهمی -

 :گفت جدیت با و آورد باال رو سرم دوباره مصمم و کرد نچی شیطنت با ناژی

 !کن نگام -



 زدمی برق داشت که هاییچشم و سیاهش دارنم موهای که چرخیدن سمتش چشمام

 :گفتم و کرد هولم

 .نکن نگام -

 .شدم مرگ ذوق خندیدنش جوراین برای که خندید دل ته از بلند اژین

 اژین که چسبیدم ترسفت رو مالفه و کردم رها بازوم یرو از حرص با رو دستش

 :گفت خاروندمی رو سرش داشت که طورهمان

 .آدمی بهت لباس این چقدرم -

 داشت وا خنده به بیشتر رو اژین که کشیدم دادی چنان

 تو؟ چته -

 !کن ولم -

 .کرد نگام غم یه با و شد کدر اژین هایچشم برق یهو

 :گفت زدمی موج کالفگی توش که صدایی با و شد شل بازوم دور از دستش

 ... .خودت تو -

 .خورد رو حرفش بقیه

 پشیمونی؟ -

 پشیمون زود کنممی محکومش دارم کردمی فکر اژین که بودم کرده رفتار طوری کهاین از

 :گفتم عجله با و شدم

 .اتاقم تو برم خواممی فقط... نبود اون منظورم من اژین، -



 با من و کرد بسته و باز باشه معنی به رو چشماش و کرد نگام آشکاری غم با اژین

 .رفتم بیرون اتاق از عجله

*** 

 اژین

 

 نابودم داشت وجدان عذاب حس و چرخیدممی خودم برای داشتم اتاق توی کالفه

 .کردمی

 کردنمی تحریکم هاشحرف با و نبود مزخرف مهمونی اون توی راد ساالر اگه دیشب

 .کردمنمی غلطی نهمچی منم

 پروند؟ چیزی یه دیشب یا داره، دوست رو من آهو واقعا یعنی

 رو اون شد بیدار وقتی آهو تا بودم کنده اتاق دیوار از رو طناز هایعکس تموم صبح

 .نبینه

 .کردمنمی نت*یا**خ حس طناز به نسبت دیگه خودمم ولی

 بودم کرده زندگی باهاش هامنهاییت توی هاسال من و پیش، هاسال بود کرده ازدواج اون

 و پشیمونی حس بدون سر آخر و کرد تغییر چیزها بعضی انگار آهو، اومدن بعد و

 .کردم جمع اتاقم سراسر از رو هاشعکس تموم ناراحتی

*** 

 آهو

 



 کنم؟ کارچی واقعا دونستمنمی و انداختم اتاقم توی رو خودم

 از و بود شده شروع دیشب مشترکمون واقعی زندگی کهاین از و بودم خوشحال هم

 قلبم توی داشت این و داره دوست هم رو دیگه دختر یه اژین دونستممی هم طرفی

 .کردمی سنگینی

 .غم حس هم داشتم خوشحالی حس هم

 کردم؟ حماقتی همچین چرا من پس بود، نداده من به ماندن قول که اژین

 .چمه دونستمنمی و بودم کالفه

 ولی کرد بهتر رو حالم کمی تنم با آب درشت هایدانه برخورد و رفتم حمام سمت

 .بود نیافته التیام هیچ دلم توی سنگینی

 یکمی مسرگیجه تا بخورم چیزی خواستم و رفتم بیرون اتاقم از هاملباس پوشیدن بعد

 .دیدم آشپزخونه توی رو اژین که بشه بهتر

 :گفت محبت با اژین که دنش سرخ هامگونه خجالت از صبحونه، میز دیدن با

 .خانم آهو بخور رو تصبحونه بیا -

 بشقابم به قاشق با اژین که خوردممی رو مصبحونه داشتم سکوت در و رفتم میز سمت

 :گرفتم باال رو سرم که زد

 !بانو بودی خجالتی اینقدر همیشه کاش -

 :گفت دوباره اژین که خوردم رو صبحونه و نگفتم چیزی

 ری؟ندا مشکلی -

 :گفتم کردممی سرفه که طورهمان و پرید گلوم توی ملقمه



 صبحونه بذاری کنی لطف میشه -

 بخورم؟ آرامش تو رو م

 جوریاین که گفتم چی من مگه گفتمی خودش با االن شاید کرد، نگام تعجب با اژین

 کنه؟می

 درک رو فاجعه عمق داشتم االن انگار و بودم شده سردرگمی دچار واقعا من ولی

 .کردممی

 حرف بدون و خورد رو شصبحانه باریدمی ازش ناراحتی و بود گرفته که صورتی با اژین

 :گفت غذاخوری میز روی قرص جلد یه گذاشتن بعد و شد بلند

 .بخور یدونه این از داشتی درد اگه -

 .رفت اتاقش سمت حرفی هیچ بدون بعد و

 از هم اژین توجه و محبت حتی که دمکر  فکر این به و کردم نگاه میز روی قرص به

 .هست ایدیگه جنس

 و بود، تنش بیرون لباس و شد رد آشپزخونه جلوی از که شنیدم رو اژین پای صدای

 .واحد در   بستن صدای بعد کمی

 جمع بعد و خوردم آب لیوان یه با و برداشتم رو هاقرص از یکی و کشیدم عمیقی نفس

 .کشیدم دراز تختم روی و رفتم اتاقم به میز کردن

 نداشتم حوصله حتی و بود رفته فرو تاریکی توی اتاق فضای و بود کرده غروب خورشید

 .کنم روشن رو هاچراغ و بشم بلند



 باز اتاقم در بعد دقیقه وچند کشیدم خودم روی بیشتر رو پتو شنیدم که رو در صدای

 .زد رو برق کلید اژین و شد

 به که دقیقه چند بعد نشن، اذیت نور بخاطر شمامچ تا گرفتم چشمام روی رو دستم

 .کنهمی نگام سکوت در اژین دیدم کردم عادت نور

 :گفت و شکست رو سکوتش بعد دقیقه چند

 یعنی؟ نکردی ضعف االن تا تو -

 .کردم فراموش رو زمان باز فهمیدم خورد که ساعت به چشمم

 .کنم تدرس کباب خواممی که بشور رو صورتت و دست بلندشو -

 توش که طورهمان و کرد باز رو درش و رفت من کمد سمت و درآورد رو پالتوش سپس و

 :داد ادامه کردمی وارسی رو

 .شو بلند زود زیاده، کارمونم -

 داریم؟ چیکار مگه گفتم خودم با و کردم نگاه بهش تعجب با

 رفتم روشویی سمت و اومدم پایین تخت روی از زدمی صدام دوباره که اژین صدای با

 .رفتم بیرون اتاق از و زدم صورتم و سر به آبی و

 توی و بود کرده عوض راحتی ورزشی شلوار و طوسی نازک بافت یه با رو لباساش اژین

 .بود کرده چرخ گوشت دادن ورز مشغول آشپزخونه

 کنی؟ درست کوبیده خوایمی -

 :گفت لبخند با و چرخید سمتم من صدای با اژین

 .بزنیم حرف هم با خوایممی رشمکنا بله، -



 .ببینم کمک بیا حاال

 بعدش و نپیچن پام و دست به تا بستم ایگوجه رو بودن ریخته دورم که سرم موهای

 .رفتم اژین سمت

 .کن خرد رو پیاز دوتا آهو، -

 .شدم پیازها کردن خرد مشغول و گفتم ایباشه

 .رفت بالکن سمت و زد سیخ روی رو کرده چرخ گوشت مهارت با اژین

 روی و برد فلفل و گوجه با رو هاکباب هم بعدش و بود کرده روشن زغال بالکن توی

 .گذاشت زغال

 ظرف یه توی و زدم لیمو آب و سماق بهش کمی و کردم خرد رو پیازها مدت این تو منم

 .ریختم

 .بود سرد زیادی و بود یخچال توی چون بشه ترگرم یکمی بودم گذاشته هم رو نوشابه

 !بده مزه کباب با تا بودم کرده گرم مایکروفر توی نونم

 و چیدم سنتی میز یه سلیقه با. بچینم رو میز گفت بعد و زد جگر سیخ چند اژین

 .شد آشپزخونه وارد دست به کباب اژین

. خودش جلوی هم یکیش و گذاشت من جلوی رو یکیش و چید ظرف دو توی رو هاکباب

 :گفت کردمی اشاره جگرها به که طور همان و کشید نون یه درون هم رو جگرها

 .بخور اول نون بدون رو اونا -

 .بود شده روانه سمتم محبتش باز که کردم نگاه سمتش

 .خوردنشون به کردم شروع ولع با و گذاشتم دهنم توی رو جگر از تکه یه



 سبک رو بگه خواستمی که هاییحرف داشت انگار و خوردمی آهسته رو غذاش اژین

 .کردمی سنگین

 آهو؟ -

 :گفتم و جویدم رو بود دهنم توی که ایلقمه

 .بله -

 داری؟ دوسم که گفتی دلت ته از... تو -

 منتظر که کردم نگاه اژینی به و شد خشک راه توی بودم کرده دراز پارچ سمت که دستم

 .بود جوابم

 کنی؟می فکر چی تو -

 .دیگه پرسممی ازت دارم کنم،نمی فکری هیچ خودم چون -

 :گفتم و گرفتم اژین از رو نگاهم سپس و کردم دست دست کمی

 .قویه حس یه ولی. شدن وابسته یا داشتن دوست دونمنمی البته دارم، دوست آره، -

 :گفت و زد محوی لبخند اژین

 .شدم امیدوار خودم به -

 مگه؟ چطور -

 .ببرم دل تونممی هنوزم -

 .چرخید زبونم ناخواسته

 بردی؟ هم رو دیگه یکی دل قبال مگه-



 :گفت دقیقه چند بعد و شد خوردنش ادامه مشغول و کرد نگاهم عمیق اژین

 اتاقامون امروزم از. کنیم زندگی واقعا تونیممی پس دارم، تو به رو حس همین منم -

 .شهمی یکی

 .شد غذاش خوردن مشغول بده رو من سوال جواب کهاین بدون و

 :پرسیدم دوباره و خوردم رو منوشابه از قلوپ یه

 بوده؟ زندگیت تو کسی قبال نگفتی، -

 .کردمی نگام داشت بود کرده ریزشون که هاییچشم با اژین

 پرسی؟می چیزی همچین چرا -

 .بدونم خواممی خب -

 چی؟ یعنی ندادم، رو جوابش وقتی من -

 .بزنم حرف درموردش خوامنمی یعنی

 :گفت من به رو و شد بلند صندلی روی از سپس و

 .کمکم بیا غذا از بعد و بخور رو غذات تو -

 .گذشت کنارم از سپس و

. کردم نگاه بود شده کور دیگه هم اشتهام و بود مونده بشقابم توی که کبابی نصف به

 .شدم بلند میز پشت از هم من

 :گفتم که کردمی جمع رو لباساش داشت و بود گذاشته باز رو اتاقش در اژین

 کنیم؟ زندگی اتاق یه تو الزمه حاال -



 .چرخید سمتم حرف این با اژین سر

 .گفتم که الزمه حتما -

 .رفت من اتاق سمت بود دستش توی که هاییلباس با بعد و

 شده خالی بار این اژین اتاق و بشه جاجابه تا کردم کمک بهش ایدیگه حرف بدون

 .بود نمونده وشت ایدیگه چیزی خالی لباس کمد و تخت یه جز و بود

 .کردمی چک رو موبایلش داشت و بود نشسته تخت روی اژین

 شه؟نمی تموم سال یه بعد زندگیمون االن یعنی -

 :گفت بود کرده صورتش چاشنی که اخمی با و گرفت باال رو سرش اژین

 !خیر -

 دیگه؟ میگی واقعا تو، -

 من سمت که طورنهما و شد بلند تخت روی از و گذاشت کنار رو موبایلش اژین

 :گفت اومدمی

 مگه؟ داری شک -

 .بدونم خواممی فقط نه، -

 بین رو بینیم و شد خم سمتم کمی بود بلندتر من از قدش چون و وایساد من جلوی

 :گفت و گرفت انگشتش دو

 !آفرین خوبه، خیلیم دونستن -

 .آورد بیرون تنش از حرکت یه با رو تیشرتش بعد و



 نه؟دیوو کنیمی چیکار -

 .کردممی نگاهش داشتم بود زده بیرون حدقه از که هاییچشم با و

 .نخنده تا کشید دندون زیر به رو لبش اژین

 .نداره اشکالی اگه بگیرم، دوش خواممی -

 چرا؟ -

 .خندید بار این اژین

 چرا؟ چی -

 :گفت و خندید بلندتر و

 .همین بخاطر بودم بیرون صبح از کردم، عرق -

 .رفت حموم سمت خندیدمی هک طور همان و

 !نمکبی. هههههه -

 سمت همین بخاطر بودم نشسته هم رو هاظرف بود، کرده عرق هاملباس کار بخاطر منم

 توی رو هاملباس و کردم عوض رو لباسام آشپزخونه، کردن جمع بعد و رفتم آشپزخونه

 دونمنمی و دمکشی دراز تخت روی خودم به عطر کمی زدن بعد و انداختم لباسشویی

 .خوابیدم و شد گرم چشمام کی

 در من و افتاده من روی قشنگ که دیدم رو اژین و کردم باز چشم خفگی حس با صبح

 .شدنم پرس حال

 .دادم هلش ایدیگه سمت به زور به و زدم بهش مشت چند



 خواب به بالش کردن بغل بعد دوباره و نفهمید که بود سنگین خوابش اونقدر ولی

 .رفت

 بود کرده سفید رو زمین که برفی دیدن با پرده، زدن کنار بعد و رفتم پنجره متس

 .بکشم جیغ هیجان از خواستممی

 .کنم بازی برف و بیرون برم و بپوشم رو هاملباس داشتم دوست

 کردممی هم صداش اگه حتی و بود عمیقی خواب توی که کردم نگاه اژین سمت به

 .کردنمی باز چشم

 و هامبوت نیم پوشیدن بعد و کردم سرم رو کالهم و شال و پالتو عجله با خودم پس

 .زدم بیرون خونه از کلید برداشتن

 .گشتمبرمی من بشه، بلند خواب از اژین تا

 اونجا هم رو هابچه کردم حرکت جااون سمت کهاین بعد و بود پارک ساختمون نزدیکی

 .کردنمی بازی برف یحساب داشتن و بود تعطیل مدارس انگار که دیدم

 انداخته گل هوا سرمای بخاطر هاشلپ که طور همان و اومد من سمت کوچولویی دختر

 :گفت بود

 کنی؟ درست من با خوایمی برفی آدم خاله، -

 :گفتم لبخند با

 .آره معلومه، -

 :گفت و پرید پایین باال ذوق با

 !جون آخ -



 شد و شد بزرگ که دادم حرکتش هارفب روی قدراون و برداشتم کوچیک برف ایگلوله

 .برفیمون آدم تنه

 آورده کوچولو دختر که هویجی و سطل با و بود شده درست برفی آدم ساعت نیم بعد

 :گفت و پریدمی پایین و باال شادی با دخترک. کردیم تزیینش بود

 .شد ترخوشگل برفیمون آدم هابچه همه مال از نکنه، درد دستت جون خاله وای، -

 شنیدم رو آشنایی صدای ندارد، قابلی بگم خواستم که همان و کردم نگاش لبخند با

 :گفت که

 آهو؟ -

 قدمیم چند تو رو راد ساالر که چرخیدم سمتش و کرد یخ تنم صداش شنیدن با

 .کردممی نگاهش حرکت بدون طورهمین و زدم خشک کردممی حس.دیدم

 :کشید رو پالتوم آستین دخترک

 .کردی کمکم بگم بدم نشونت مامانم به خواممی بیا. میاد داره مامانم ،جون خاله -

 منتقل بهم ناخواسته که استرسی تمام با و کردم معطوف دخترک سمت رو حواسم

 :گفتم و نشوندم لبم روی زور به لبخندی بود شده

 .میام دیگه یکم منم برو، تو -

 :گفتم شد،می نزدیک بهم اشتد طورهمان ساالر و گذشت کنارم از خنده با دخترک

 داری؟ چیکار جااین -

 :کرد نگاهم نیشخند و تعجب با ساالر

 بدم؟ پس جواب باید خداست، زمین -



 :زد صدام دوباره که برم ایدیگه سمت به خواستم بهش توجهبی

 .دارم کارت وایسا کنی،می اخم زودم چه حاال، خب -

 :گفتم کردممی گاهشن که طورهمان و فرستادم بیرون رو نفسم

 .بشنوم رو حرفات اصال نیستم مایل من ولی -

 :گفت بلندی صدای با که دادم ادامه راهم به و

 باشه؟ اژین به راجع اگه حتی -

 :گفت دوباره که باشم توجه بی بهش خواستم و وایسادن حرکت از پاهام ناخودآگاه

 .داری دوست رو اژین که احمقی یه واقعا آهو، -

 ساالر دهن توی مشت همین با داشتم دوست عجیب و شد مشت کردم یخ دست

 .بکوبم

 .رفتم سمتشون و برداشتم بلندتر رو هامگام من و کرد صدام دخترک

 :کرد دراز سمتم رو دستش مهربانی با دخترک مادر

 .برفی آدم بابت ممنون خیلی الینام، مامان من سالم -

 .رو برف با بازی دارم دوست هم خودم خانم، نداشت قابلی -

 :گفتم لبخند با و کشیدم الیناست اسمش بودم فهمیده که دخترک لپ بعد و

 .خدافظ برم، باید من -

 .گرفت سمتم رو بود دستش توی که حلیمی هایظرف از یکی زن

 .ناقابله بفرمائید -



 .ممنون خیلی نه -

 .چسبهمی هوا این تو بگیرید، نکنید تعارف توروخدا -

 .افتادم راه آپارتمان سمت و گرفتم دستش از رو حلیم رهاشوناصرا بخاطر

 داشتبرنمی سرم از دست و دنبالم بود افتاده ساله هجده هایبچه پسر مثل ساالر

 .بگم خواممی چی ببین وایسا، دقیقه ده فقط آهو، -

 .ندارم هاتحرف شنیدن به هم ایعالقه هیچ وایسم، خوامنمی -

 .زنهمی تیک هم دیگه یکی با شوهرت که بفهمی خواینمی چرا بابا، -

 :گفتم چرخیدم سمتش که طور همان و نشست لبم روی ناخواسته نیشخندی

 بپاشه؟ هم از زندگیم اگه رسهمی بهت چی واقعا کردی؟ فرض چی رو من واقعا تو -

 :گفت و اومد سمتم بیشتر قدم چند ساالر

 .بدم نشونت بذار -

 .گرفت سمتم رو موبایلش سپس و

 .بچرخم سمتش شد باعث زدمی صدام که اژین داد صدای یهو ولی

 :گفت عصبانیت با و شد ورحمله ساالر سمت خشم با

 جا؟این کنیمی غلطی چه تو مرتیکه، -

 .ندارم رو تو با بحث و دعوا حس اصال االنم باال، نبر من واسه رو صدات هوی، -

 داد ادامه من به رو و

 .ببین حتما فرستم،می واست -



 سمت که طور همان و داد خالی جا ساالر که بزنه ساالر به مشتی خواست کالفه اژین

 :گفت رفتمی ماشینش

 .دعوا واسه میام دیگه روز یه حتما ندارم، خورد و زد حوصله که گفتم -

 .کردم منصرفش خواهش و قسم با که بره سرش پشت خواست اژین

 :گفت کردمی نگاهم عصبانیت با که طورمانه و کشیدمی نفس عصبانیت با اژین

 زد؟می حرف چی به راجع مرتیکه؟ این بود اومده چی واسه -

 !هیچی -

 و ریخت زمین به دستم از حلیم و کشید پشت از رو دستم که شدم رد جلوش از و

 .ریخت دستم روی هم یکمیش

 :کشیدم ایخفه جیغ من و سوزاند رو دستم پوست حلیم گرمای

 .سوختم وای، -

 پشیمونی انگار دستم سرخی دیدن با ولی بود، سرخ سرخ چشماش که این با اژین

 نگاه رو دستم که طورهمان و گرفت دستش میون رو دستم که بود اومده سراغش

 :گفت کردمی

 شد؟ چی ببینم، -

 شده جمع درونشون اشک که هاییچشم با و کشیدم بیرون دستش میون از رو دستم

 :گفتم بود

 .کن ولم -

 .دویدم آپارتمان سمت سرعت با بعد و



 اژین که ببندم رو در خواستم و کردم باز کلید با رو واحدمون در و شدم آسانسور سوار

 جلو به من فشار کمی با و گذاشت در میون رو پاش زدمی نفس نفس که طورهمان

 .شد خونه وارد اژین و شدم پرتاب

 :گفتم ریختممی اشک که طور همان و شد جاری ناخواسته هاماشک

 تو؟ شکنیمی من سر رو رو ساالر کوزه کاسه چرا -

 رو دستم و برد شویی ظرف سینک سمت رو من و کرد نگاه دستش توی رو دستم اژین

 :گرفت سرد آب زیر

 .خانم آهو میاد ورهااین جنابعالی خاطر به چون -

 کنم؟ چیکار من -

 :خورد پیوند هم در اژین ابروهای

 .داری شوهر که بگو و گوشش زیر بزن یدونه هیچی، -

 .شد اکو سرم توی بار چند شوهر، کلمه. گرفت اوج حرف این با قلبم ضربان

 رو نمک اژین دیدم که شد کشیده دستم روی نگاهم و کشیدم جیغ دستم سوزش با

 .ریخت سوخته محل روی

 .گرفتم آتیش کنی،می چیکار -

 .باش داشته صبر بزنه، تاول دستت رو ارهذنمی شه،می خوب دیگه یکم -

 .شد ترتحمل قابل دردش بعدش ولی سوخت یکمی

 :گفت بازجوها مثل و کشید عقب رو غذاخوری صندلی اژین



 کارچی تو پیش بیرون اون راد ساالر بیرون، رفتی چی واسه خون، خروس صبح -

 کرد؟می

 .دبو شده خیره سمتم که کردم نگاه اژین هایمردمک درون

 رو؟ بیرون برف ندیدی -

 چی؟ که خب -

 !بازی برف رفتم هیچی، -

 :گرفت دستاش میون رو سرش اژین

 !خدایا گرفتم، کوچولو دختر یه زن جای به خدا، -

 :شد بلند میز پشت از

 بیرون؟ رفتیمی تنهایی باید حتما کنی؟ بیدار رو من تونستینمی -

 .دیگه شینمی یدارب گفتم بودی، خوابیده خرس مثل ماشاهللا -

 اتاق سمت داشت که طورهمان.گذشت کنارم از پوزخند با و کرد نگاهم اخم با اژین

 :گفت رفتمی

 !دونممی رو تو مقصر ببینم هاطرف این رو ساالر مرتیکه این دیگه بار یه -

 روی جاهمان و ترسیدم کمی در برخورد بلند صدای از. کوبید محکم رو اتاق در بعد و

 .رفت بیرون خونه از آماده و حاضر بعد دقیقه چند اژین که نشستم دلیصن

*** 

 اژین



 

 .خورد گوشم به طناز بخش گرما صدای و خورد زنگ موبایلم بیرون زدم که خونه از

*** 

 پیش روز۳

 

 این توی که کردممی نگاه کار هایبچه به ناراحتی با و بودم وایساده قرمز چراغ پشت

 که همین و کشیدم عمیقی نفس. رفتنمی وراون و وراین اشتند خیابون تو سرما

 در طناز. شد قطع نفسم و زنهنمی دیگه قلبم کردم حس برگردونم، رو سرم خواستم

 با و کردم تعقیبش نگاهم با. میشد رد خیابون از داشت و بود وایساده من متری چند

. برسم طناز به تا رفتم خالف دیگه هایماشین بوق به توجه بدون چراغ شدن سبز

 بر و دور به بار چندین. شدم پیاده ماشین از و کردم پارک گوشه یه عجله با رد ماشین

 صداش بار چند. دیدم رو طناز چرخوندم، سر که همان. نبود ولی ببینمش تا کردم نگاه

 .دویدم سرش پشت سرعت با من و نشنید رو صدام ولی کردم

 توی و برداشتم گام سرعت با میشه، مترو سوار داره که دیدم و رفتم پایین هاپله از

 .انداختم مترو توی رو خودم لحظه آخرین

 و طناز دیدن با. زدمی تند خیلی هیجان خاطر به قلبم ضربان و اومدنمی باال نفسم

 .نشستم کنارش و رفتم سمتش کنارش خالی جای

 باورش انگار من دیدن اب چرخوند، رو سرش که همان ولی نشد من متوجه اولش طناز

 .شدنمی



 نگام خیره طورهمان و شدمی منصرف ولی بگه، چیزی خواستمی و کردمی نگاهم هی

 .کردمی

 :گفتم پیش دقیقه چند هیجان همان با من ولی

 !طناز -

 :کرد گریه به شروع بهار ابر مثل یهو و خودمم که شد مطمئن انگار

 !خودتی؟ اژین، وای -

 .گذراند نظر از رو صورتم اجزای و

 خودتی؟ -

 .گشودم ب**ل از ب**ل و دادم تکون آره معنی به رو سرم

 !خودمم -

 .ریختمی اشک طورهمان و اومدنمی بند شگریه طناز

 !بودی؟ کجا اژین؟ بودی کجا تو... سال همه این بعد نمیشه، باورم -

 کمی با اولش ازطن. گرفتم دستام توی رو دستاش و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 .گرفت ترمحکم رو دستام هم اون بعدش ولی کرد نگام ترس

 دنبالم؟ نیومدی چرا اومده؟ سرم بالهایی چه دونیمی اژین، -

 .شدم گم طناز اشک از پر هایچشم توی من و

*** 

 .گرفتم ایتازه جان انگار شنیدم که رو صداش



 تو؟ موندی کجا اژین، الو -

 .عزیزم میام دارم -

 با و بودم گذاشته گاز پدال روی رو پام. کردم رانندگی و شدم ماشین سوار لبخند با و

 کردم پارک رو ماشین بود گفته طناز که ایکافه جلوی کردم،می حرکت داشتم سرعت

 که دیدم صندلی روی سالن ته رو طناز. کردم باز رو کافه در. شدم پیاده ماشین از و

 .برداشتم قدم سمتش و دادم تکون سر یدنشد با داد؛ تکون برام رو دستش

 .کرد صدا رو گارسون و کرد نگام شیرینی لبخند با طناز میز، پشت من نشستن با

 .اومد سمتمون گارسون

 خانم؟ دارین میل چی -

 :گفت داشت ب**ل به که دلبری لبخند با طناز

 ... .هم آقا برای و ترک قهوه و خیس کیک من واسه -

 .چرخوندم ونگارس سمت رو سرم

 !فقط آب لیوان یه -

 .چید میز روی و اومد هاسفارش با بعد دقیقه چند و گذشت کنارمون از گارسون

 بگی؟ خواینمی چیزی -

 !بهم زد زل منتظر و گذاشت دهنش توی کیک از ایتکه با که کردم نگاه طناز به

 چطوره؟ زندگیت بدونم، خواممی فقط -

 :گفت سوزی جگر آه با و شد گرفته طناز



 جیب و خوابهمی و خورهمی فقط کشه،می یدک رو شوهرم اسم که مردی هیچی، -

 .کنم سیر رو شکممون تا کنم کار مجبورم نمیده، بهم هم خرجی

 .دوخت زمین به رو نگاهش و شد بارونی هاشچشم

 .بکنم تونمنمی هم کاری هیچ و زنممی پا و دست دارم جهنم وسط اژین، دونیمی -

 .گرفتم دستم توی رو دستش خودآگاهنا

 .کنممی کمکت خودم بکشی، عذاب ذارمنمی دیگه -

 .شد ترپررنگ طناز لبخند

 کردی؟ ازدواج -

 حلقه از خالی که کردم نگاه چپم دست به کرد، مشوکه طناز غیرمنتظره و یهویی سوال

 .بود ازدواجم

 ... .ام -

 داری؟ زن یعنی ام، -

 .زدم نیشخندی

 .دارم زن منم خب داری شوهر تو که طورهمون -

 .شد گرفته طناز صورت

 !رو من ببین طناز، -

 .کرد نگام و آورد باال رو سرش

 !حاال نشو دمغ دارم سوپرایز یه واست امروز -



 میز روی رو ماشین سویچ بهم، زد زل منتظر و گذاشت شچونه زیر رو دستش طناز

 .دیدم رو چشماش برق که گذاشتم

 .بری مترو با وراون وراین به رفتن برای میادن خوشم -

 !اژین وای -

 اژین؟ جان -

 .کرد نگاهم سکوت در دقیقه چند

 .ممنونم خیلی -

 باراین الغرش صورت و بود شده پرتر تو هاقبل از که زدم رویمروبه طناز به لبخندی

 .شدمی دیده هم زیباتر

 کنی؟می کاریچ رو شوهرت فقط. نداره رو خانوم طناز قابل -

 .برداشت میز روی از رو ماشین سویچ خوشحالی با

 .داشتم انداز پس هم یکم رسید من به اولش همکارام با بودم گذاشته که وامی میگم -

 .دادم تکون سرمو

 !کرد نگام تعجب با طناز. بریم جایی یه باید پاشو حاال! خوبه -

 کجا؟ -

 !شو بلند تو -

 .اومد بیرون به من راههم و شد بلند جاش از طناز



 درآوردم حرکت به رو ماشین.گرفت جا کنارم سوالی هیچ بدون رفتم که ماشین سمت

 هم طناز شدم، پیاده ماشین از نظر مورد محل به رسیدن با. کردم رانندگی سرعت با و

 :پرسید و کرد رو کار همین

 چیکار؟ اومدیم جااین -

 .بزن ور  دزدگیر و دستت بگیر رو ماشین سوییچ -

 و دویست دزدگیر زدن با و آورد بیرون کیفش توی از و ماشین سوییچ لبخند با طناز

 .کرد نگاه رو من زده ذوق طناز. زد چشمک بهش روشروبه رنگ آلبالویی شش

 !بگم چی باید دونمنمی اژین، -

 .کردم اشاره ماشین به دست با و نشست صورتم روی لبخندی

 سند کار واسه بگو و ماشین نمایشگاه تو برو فقط خانم، ازطن شما مال ماشین اون -

 .بشه اسمت به رسما تا بزن رو امضاش و اومدی

 .کرد فروکش یهو طناز هیجان. برم باید منم

 بری؟ کجا -

 .بزن زنگ بهم داشتی مشکلی دارم، کار -

 نگاه دستم به هی. شدم دور جااون از و شدم ماشین سوار ایدیگه حرف بدون و

 .بودم گرفته باهاش رو طناز دست که دستی همان کردم،یم

 داشتم من. کنهمی سنگینی سینم روی سنگ یه و شده حسبی دستم کردممی حس

 در بیشتر رو حرصم این و دونستمنمی رو خودم جواب هم خودم کردم؟می چیکار

 .آوردمی



 باید کنم، مکک بهش تونممی من و نیست خوبی آدم شوهرش ولی داره، شوهر طناز

 .کنم کمک بهش

 :زدمی داد نفر یه سرم توی. کنم پاک رو شده باعث مردک اون که هاییعذاب باید

 طنازی؟ یچیکاره تو مگه چرا، -

 خودم درگیر رو آهو چرا اصال کردم؟ امیدوار رو آهو چرا! دادم؟می جواب باید چی من و

 :کشیدمی فریاد وجودم توی دیگه حس یه و کردم؟

 .بودی نداده بهش ایوعده که تو شده، تو درگیر خودش آهو -

 .کوبیدم فرمون روی حرص با رو دستام من و

 خوبم، آهو کنار احمق من میاد، خوشم ازش گفتم احمق من دادم، وعده آخه ده -

 چرا؟ آخه، چرا آرومم،

*** 

 آهو

 

 درگیر رو ذهنم ربدجو هم راد ساالر و نداشتم رو کاری هیچ حوصله دیگه اژین رفتن بعد

 که من ولی فرستهمی برام که گفت بگه؟ رو چیزی همچین باید چرا. بود کرده خودش

 هایحرف از سردرگم. بیارم درش بالکی از تا زده حرفی همچین شاید. کردم بالکش

 .خوردممی حرص و چرخیدممی خودم دور ساالر

 رو بد افکار تمام. نداره کانام چیزی همچین اصال میگه، دروغ داره راد ساالر دونممی

 شلوار بلوز یه با هم رو لباسم و شدم نهار کردن درست مشغول و کردم دور ذهنم از



 داشتم دوسش خیلی منم و بود خریده قبال برام مامانم و بودن ست که دارگل بنفش

 .کردم آرایش هم کمی و پوشیدم

 دراز تلویزیون جلوی همین اطربخ و بود رستوران تو نهار واسه چون نبودم اژین منتظر

 .بودم کشیده

 .دیدم رو اژین خسته قیافه که چرخوندم در سمت رو سرم قفل توی کلید چرخش با

 .زد کمرنگی لبخند من دیدن با

 کوچولو؟ دختر چطوری -

 سمت بهش توجه بدون! کنهمی مسخره رو تیپم داره فهمیدم و کردم نگاه لباسم به

 کنارم اژین که بود نگذشته چیزی ولی آوردم، در شکلک راشب دلم توی و چرخیدم دیگه

 نفس و کرد فرو سرم موهای توی رو سرش. کردم نگاهش تعجب با من و کشید دراز

 .کشید عمیقی

 .آهو -

 .چرخیدم سمتش کمی صداش شنیدن با

 نه؟ دیگه، مونیمی پیشم همیشه تو -

 .بود شده خیره بهم که کردم نگاه بهش تعجب با

 پرسی؟می چیزی همچین چرا -

 .گذاشت قلبش روی و گرفت رو دستم اژین

 .بشه ناآروم( کرد اشاره قلبش به) اینجام باز خوامنمی چون -

 .گذاشتم سینش روی رو سرم شوخی با و شدم بلند کنارش از خنده با



 چطوره؟ قلبت صدای تنظیم ببینم بذار -

 منظم تپش صدای و بودم گذاشته سینش روی رو سرم. نگفت چیزی و خندید اژین

 .دادممی گوش رو قلبش

 خوبی؟ خیلی دونیمی آهو، -

 .کردم نگاه رو اژین و آوردم باال رو سرم حرف این با

 !خیلی بدم، زیادی من ولی -

 .کرد نوازش آروم رو موهام

 !مهربونه قلبت خوبی، خیلیم تو اژین؟ شده چت تو -

 .گذاشت لبم روی سکوت معنی به رو انگشتش

 کنم؟ اشتباه اگه حتی که نمیری پیشم از وقتهیچ -

 .شدم بلند جام از و کردم چپ براش رو چشمام

 !بهت بچسبم سفت باید شیرین قول به آخه، برم کجا-

 .خندیدم بلند و

 .باهات زنممی حرف جدی دارم من آهو، -

 .چرخیدم سمتش رفتممی آشپزخونه سمت که طورهمان

 آخه؟ برم کجا یافتمت تازه من یرم،نم جاهیچ موقعهیچ نترس-

 .ناهار بیا اژین -.شدم آشپزخونه وارد سپس



 کنارش و بودم گذاشته شویدپلو امروز شدم، دیس توی پلو کشیدن مشغول سپس و

 .شد آشپزخونه وارد درهم قیافه با اژین و چیدم رو سفره. بودم گذاشته خیارشور هم

 آویزونه؟ قدراین قیافت چرا -

 :کردم اضافه ناراحتی صدای با و

 ناراحتی؟ باشم زنت واقعا خواستی کهاین بخاطر -

 :گفت و شد پاچه دست اژین

 باشم؟ ناراحت باید چرا -

 :کرد اضافه شوخی به بعد و

 .کنممی پیدا وجودت توی رو گفتمی خانوم اون روز اون که هاییجذابیت دارم تازه -

 .خندید دل ته از که کردم پرتاب سمتش و برداشتم زیتون یه

 شرمنده دیگه بود بد اگه ولی کنید میل رو تونخونه خانوم پخت دست بفرمایید خب -

 .سرآشپز

 ابروهاش یهو. گذاشت دهانش توی رو قاشق اولین و کشید غذا از خودش برای اژین

 .رفت باال

 !محشره خداییش -

 !جونت نوش -

 اژین ناهار بعد. خوردیم محبت و شآرام از پر و خوشمزه ناهار یه هم کنار اژین و من

 اصرارهای وقتی ولی نداشتم، رو شحوصله من که بگردیم و بیرون بریم که کردمی اصرار

 سوار. رفتم بیرون خونه از اژین همراه به و پوشیدم لباس اژین بخاطر دیدم رو اژین



 بیحسا بازی برف یه پارک توی هم بعدش و زدیم شهر توی چرخی یه و شدیم ماشین

 .بود شده جاری چشمام از اشک که بودم خندیده انقدر. کردیم

 !بردی تو دیگه، بسه اژین وای -

 :شد نزدیکم خنده با و کشید کردن پرت گلوله از دست اژین

 کیه؟ برنده -

 :کردمی نگاهم داشت داریحرص لبخند با

 !من -

 .کشید رو صورتیم لپای

 !رمضانی اژین منم، خیر -

 .کرد هاشار  خودش به و

 :گفتم اومد بند مخنده کهاین بعد و خندیدم حرکتش این به

 .بزنیم سر یه هم هااین مامانم به بریم میشه -

 :گفت کردمی نگاهم لبخند با که طورهمان و بود صورتم خیره اژین

 نشه؟ چرا -

 :گفتم جیغ با و کردم بغلش ذوق با

 !بهترینی تو -

 به توجه بدون من و کردنمی نگاهمون تعجب با دنشمی رد رو پیاده از که نفری چند

 به عشق با رو عطرش بوی و کشیدم عمیقی نفس. بودم شده گم اژین بغل توی هاآن



 انگار بود کرده بغلم سفت و بود گذاشته سرم روی رو شچونه اژین. فرستادم هامریه

 سمت هم دست توی دست شدیم جدا هم از بعد کمی. بده دستم از ترسیدمی که

 پارک خیابون کنار اژین. شدیم روانه پدریم خونه سمت شدن سوار بعد و رفتیم ماشین

 از. شد باز تیکی با در که دادم فشار رو آیفون دکمه ماشین از شدن پیاده بعد و کرد

 .گرفت آغوشش توی رو من و کرد باز رو در شادی با مامانم و رفتیم باال هاپله

 !مدل عزیز اومدی خوش خیلی -

 .کرد ه*س*بو غرق رو صورتم و کرد بغلم سفت

 تو؟ شدی معرفتبی همه این کی -

 مامانم به سر یه برم باید گفتم امروز دیگه ولی بیام، که شدنمی بخدا جونم مامان -

 .بزنم

 همیشه مثل مونخونه. شدیم خونه وارد سپس و کرد پرسیاحوال هم اژین با مامانم

 مامانم دلخواه سریال و بود باز معمول طبق هم لویزیونت و بود تمیز گل دسته عین

 .شدمی پخش داشت

 مامان؟ کجاست بابا -

 .میاد دیگه یکم عزیزم، بیرونه -

 کههمین و ریختم چایی خودمون برای. رفتم آشپزخونه سمت و درآوردم رو کالهم و پالتو

 :گفت و دید مامانم برم پذیرایی به خواستم

 .میارم خودم شوهرت پیش بشین برو چرا؟ تو -

 !مهمونم؟ مگه مامان، حرفیه چه این -



 .برگشتیم پذیرایی به هم با و برداشت رو میوه دیس هم مامانم

 سریع اژین که شد بلند شام تهیه واسه مامانم که بودیم نشسته هم کنار دقیقه چند

 :گفت

 .مادرجون مایید مهمون امشب -

 :گفت اژین که کرد نگاهم تعجب با مامانم

 .بود دلتنگتون خیلی که آهو کنار بشینید فقط شما بفرستن شام قراره رستوران از -

 .کرد نگاه رو اژین شرمگین مامانم

 .میشه پیدا خونمون تو که نون و مرغتخم دوتا کاریه؟ چه این پسرم -

 :گفت و زد لبخندی اژین

 حرفیه؟ چه این -

 من دیدن با و رسید راه از هم ابامب که بودیم غیبت مشغول و نشست کنارم مامانم

 .زد برق خوشحالی از چشماش

 جاست؟این کی ببین -

 :گفت بابام که کردم بغلش و رفتم سمتش خوشحالی با

 .واست گرفتممی هولههله اینجایی دونستممی -

 :گفت مامانم به رو و کرد پرسی احوال هم اژین با بابام که خندیدم بلند

 .گردمبرمی االن من -

 بابا؟ کجا -



 .کن صبر -

 خوشحالی از من و شد خونه وارد لواشک و چیپس پالستیک یه با بعد ربع یه بابام

 .کشیدم جیغ

 !شم فدات الهی کاریه، چه این بابا، وای -

 .رو اینا بگیر عزیزم، نکنه خدا -

 مبل روی و گرفتم دستش از رو پالستیک کاشتم لپش روی که ایه*س*بو و خنده با

 .نشستم

 یواش گوشم دم اژین که کنم باز رو چیپس خواستم و آورد چایی هم بابام برای مامانم

 :گفت

 !رو هولههله شام بعد بذار -

 کمی فهمید وقتی بابام و رسید شاممونم بعد یکمی و نکردم بازشون همین بخاطر

 .کرد رفع رو ناراحتی این شوخی و خنده با اژین که شد دلخور

 کنه؟ دعوت رو شما شام یه تونهنمی شما دختر یعنی مجید، آقا -

 رو سفره. مخلفاتش با بود جوجه و کوبیده کباب شام. نگفت چیزی و زد لبخندی بابام

 کردم کمک یکمی مامانم به شام بعد و خوردیم هم دور رو شام و کردیم پهن زمین روی

 خونه شب یک ساعت تا. خوردیم بود خریده بابام که هاییهولههله از هم بعدش و

 .شدیم خونمون راهی و شدم بلند اژین هایاشاره با آخرش و بودیم بابام

*** 



 تعطیالت. میشد سپری خوبی به چیهمه و گذشتنمی داشتن باد سرعت مثل روزها

 .گشتیم رو مهاباد زیبایی از پر شهر و رفتیم شهرستان اژین با عید

 خیلی نوروز عید امسال. بریم بارهدو قراره و مریمه جاریم عروسی هم اردیبهشت سی

 این و داشت رو هوام. بود شده ترمهربون زیادی چرا دونمنمی اژین و گذشت خوش

 نگاه توی ولی کنم، تحمل رو دوریش دقیقه یه نتونم حتی بود شده باعث مهربونیاش

 .بود چی دونمنمی این و ترسوندمی بیشتر رو من که بود گنگ چیز یه اژین

 کلنجار خودش با انگار هاساعت و شدمی طوری یه دیدمی رو من که ارهرب نگاهش

 :شنیدم رو صداش. رفتمی

 کجاست؟ من موبایل این آهو -

 :گفتم و کردم نگاهش خنده با

 !شدیا هواسربه خیلی -

 هم سر پشت مسیج تا چند که بردارم رو گوشیش تا کردم دراز دست. رفتم اتاق سمت

 :شنیدم رو اژین صدای که کنم بازشون خواستم. کرد کنجکاو رو من و اومد اژین برای

 آهو؟ کردی پیداش -

 بود میز رو آره -

 پیشونیم روی ایه*س*بو دستم از موبایل گرفتن بعد اژین. رفتم بیرون عجله با بعد و

 .رفت بیرون خونه از و کاشت

*** 

 اژین



 

 دکمه افتاد؛ گوشیم صفحه روی طناز شماره و خورد زنگ موبایلم که بیرون زدم خونه از

 .شنیدم رو طناز صدای که زدم رو سبز

 !گل اژین آقا بر سالم -

 بلکه صداش شنیدن از نشدم خوشحال تنها نه و نشست صورتم روی تلخی لبخند

 .گرفتممی وجدان عذاب شنیدممی رو صداش هربار

 هستی؟ اژین الو، -

 :زدم ب**ل آهسته

 خوبی؟ -

 :گفت تریبیش انرژی با طناز

 !عالیم -

 :گفت دوباره و

 !اژین -

 .شدم ماشین سوار و کردم باز رو درش و رفتم ماشین سمت

 پیشم، بیای امشب میشه ترسم،می خیلی منم نیست، خونه امشب شوهرم میگم -

 نباشم؟ تنها

 طورهمان بکشم نفسی کهاین بدون دقیقه چند و شد خشک دستم توی موبایل

 .زد خشکم



 !ن؟اژی الو، -

 میگی؟ چی تو طناز -

 :گفت بغض وبا گرفت صداش طناز

 .ترسممی شبا بخدا پرته، شمنطقه خونمونم ترسممی بخدا اژین، -

 خودم با دقیقه چند! نه؟ یا کنم قبول دونستمنمی و فرستادم بیرون کالفگی با نفسمو

 رو طناز گریه طاقت چون شنیدم، رو طناز آلود گریه صدای هم وقتی ،رفتم کلنجار

 .کردم قبول هااحمق مثل همین خاطر به نداشتم،

*** 

 آهو

 

 تماس صبا اسم دیدن با و خورد زنگ موبایلم که بودم نشسته خونه توی اژین رفتن بعد

 .کردم وصل رو

 .افتادم پس تلفن پشت صبا گریه شنیدن با ولی

 کنی؟می گریه چرا شده، چی صبا -

 :گفتمی هاشگریه میون و کردمی گریه صبا

 .میرممی دارم آهو، وای -

 :پرسیدم پریشون و کالفه

 شده؟ چی بگو خدا رو تو افتاده؟ اتفاقی بابا مامان واسه صبا -



 .گرفته زن حامد آهو -

 .زد خشکم تلفن پشت هاگرفته برق مثل

 چی؟ -

 !ستحامله هم زنیکه اون... بشه داربچه کرده ازدواج میرم،می دارم آهو -

 .بزنم حرف ذاشتنمی حتی و کردمی گریه بهار برا مثل صبا

 واسه نباشی، نازا خواستیمی میگه کرده، اشتباه پسرم بگه اینکه جای به مادرشوهرم -

 .گرفتنمی زن آوردیمی بچه یه پسرم

 رو وجودم داشت و بود اومده سونامی انگار بود، ایستادن حال در غصه حجم از قلبم

 :گفتم بود جاری صورتم روی که هاییاشک و دارغضب صدای با. کردمی نابود

 گفتی؟ مامان به -

 :گفت هق هق با صبا

 بگم؟ دارم چی آهو، بگم چی -

 صبا؟ کنی چیکار خوایمی -

 !بابا خونه میرم دارم تاکسیم تو -

 :گفتم بشه خشک خواستنمی که هاییاشک با. تونمنمی کنم تحمل تونمنمی

 .میفتم راه االن منم -



 خونه راهی دادم خبر اژین به کهاین بعد و آژانس به زدم زنگ عجله با و پوشیدم باسل

 باز رو در پریده رنگ با مامانم فشردم رو در زنگ بابام، خونه به رسیدن با. شدم بابام

 .ترسیدم شقیافه دیدن با که کرد

 دختر؟ این میگه چی شده، چش صبا آهو، -

 عزاداری داشت و بود مرده شوهرش انگار و بود نشسته زمین روی که کردم نگاه صبا به

 .گرفتمش آغوشم توی و دویدم سمتش به. کردمی

 باور خواستنمی مامانم. کردمی نفرین رو مادرش و حامد و کشیدمی جیغ دل ته از

 :گفتمی صبا به رو هی و کنه

 !شدی متوجه بد حتما من مادر صبا، تو میگی چی -

 :شد منفجر آتیش روی اسپند مثل صبا حرف این با

 چند دیدم، جااون رو دختره شوهرم مادر خونه رفتم! این ساده چقدر شما من مادر -

 :گفت بود همراهش که زنی امروز ولی ست،همسایه گفتنمی بودمش دیده باری

 خانومی؟ ترانه خواهرشوهر شما -

 :گفتم

 کیه؟ ترانه -

 :گفت

 نم؟خا مرجان عروس دیگه، حامد آقا زن -

 :گفتم و خندیدم خنگا مثل

 !منه شوهر حامد میگی، چی خانم -



 زد رو حرفا این قصد از دونممی من ولی نگفت، چیزی داده آب رو بند فهمید انگار زنه

 با ماهه یازده که گفت وایساد رومروبه هست ترانه اسمش که زنه اون. بفهمم من که

 میگم مادرشوهرم به و رفتم گریه اب! نازاست زنش دونستهمی و کرده ازدواج حامد

 .کرده خوب میگه کرده؟ رو کار این پسرت

 گچ عینهو مامانم رنگ. ریختمی اشک ریز یه فقط و بکشه نفس تونستنمی صبا

 صداش هی و رفتم مامانم سمت ترس با. بود گذاشته قلبش روی رو دستش و بود شده

 .کردممی

 خوبی؟ مامان -

 اشک از پر صورتی با و ترسیده هم صبا. کردنمی باز ب**ل از ب**ل مامانم ولی

 :کشیدم داد صبا به رو جیغ با کرد، نگاه رو مامانم

 .صبا -

 با رسوند؛ مامانم سر باالی رو خودش ولی نداشت رفتن راه روی تعادل اینکه با صبا

 زشا یکمی که کردم وادارش زور به و آوردم مامانم برای قندآب لیوان یه و رفتم عجله

 تموم اشک بارهیک و بود شده بهتر حالش کمی جرعه، چند خوردن بعد مامانم. بخوره

 .کردمی نفرین رو حامد و بود گرفته آغوشش توی رو صبا. کرد پر رو صورتش

 من صبای مگه وجدانبی شکستی جوریاین رو دخترم دل چرا نگذره، ازت خدا الهی -

 دخترم زدی که هرسازی به بود، خدا ستخوا اونم فقط، شدنمی داربچه بود، چش

 کردی؟ باهاش رو کار این چرا رقصید

 بهتر صبا از وضعش مامانمم و بود شده شده خون کاسه هاگریه بخاطر صبا چشمای

 .بودم خواهرم دارغصه و ریختممی اشک صدابی که بودم من میان این در! نبود



 :گفت من به رو مامانم

 .من به بده رو تلفن اون آهو -

 بعد و گرفت ایشماره مامانم. دادم مامانم دست به رو تلفن و شدم بلند جام از من و

 :گفت حرص با دقیقه چند

 دخترم کردن اذیت کم تخونواده وجدان،بی اومد دلت چطور حامد، نبینی خیر الهی -

 جوابش؟ اینه حاال ساخت، و سوخت دخترم ولی رو،

 .کرد قطع حرص با رو گوشی انممام که گفت چی حامد دونمنمی و

*** 

 اژین

 

 داشتم دوست خونه؛ نمیاد و مونهمی مامانش خونه شب گفت و داد مسیج بهم آهو

 باباش خونه رو شب که بود باری اولین ماه چند این بعد ولی نمون، بگم و نکنم موافقت

 تونمنمی که بگم و بزنم زنگ طناز به داشتم دوست. بشم مانع تونستمنمی منم و بمونه

 .برم باید و داره احتیاج بهم اون گفتمی درونم چیزی یه ولی بیام،

 که آدرسی راهی طناز برای خرید بعد من و شد موفق درونم مزخرف حس هم آخرش

 .باریدمی کثافت و گند شمحله دیوار درو از و بود پرتی واقعا محله. شدم بود داده

 چند بعد و گذاشتم زنگ روی رو دستم. اشتمد نگه در جلوی تنگ کوچه کردن طی بعد

 .کرد باز رو در و اومد در جلوی بود انداخته سرش روی که چادری با طناز دقیقه

 :گفت لبخند با من دیدن با



 !ذارینمی تنهام دونستممی سالم، -

 .افتاد خریدها به چشمش بعد و

 !کردی شرمنده چیه، دیگه اینا اژین وای، -

 گرفته دستم توی رو هاپالستیک. شدم حیاط وارد حرف بدون و مکرد نگاش لبخند با

 .میزد ذوق توی شکهنه هایمبل که شدیم متری سی خونه وارد طناز همراه به و بودم

 باز رو چادرش لبخند با طناز. نشستم مبل روی و گذاشتم خونه از ایگوشه رو خریدها

 .آورد هجوم صورتم به خون لحظه یه و کرد

 کوره در را بدنم تمام کردممی حس. آمدمی پوستش سفیدی به رنگش خوش تاپ

 .اندانداخته آتیش

 :گفت و برگشت دوفنجان با و شد بلند بعد کمی طناز

 امشب؟ مونیمی کجا نپرسید زنت خب، -

 .باشم داشته توجهی طناز به زیاد نداشتم دوست و برداشتم رو مقهوه فنجون

 !باباشه خونه -

 :گفت تخباث با طناز

 !بهتر چه -

 .کرد ترنزدیک من به رو خودش بعد و

 اجباری ازدواج این پای و زدممی آتیش رو خودم کاش میگم هاموقع بعضی اژین -

 روز چند اگه که کشیدم سختی انقدر! واسم گذشته درد با هاسال این تمام. موندمنمی

 .بودم دنیا اون دیدمتمی دیرتر رو تو هم



 ه؟کنمی اذیتت -

 !وقتهیچ بگیره، رو تو جای نتونست وقتهیچ میده، عذابم -

 .رو من خراب حال فهمیدنمی انگار و چشمام توی بود زده زل اشکیش هایچشم با

 :گفت مظلومی بچه دختر مثل ولی کنم جداش خودم از خواستم

 !توروخدا نکن دورم خودت از -

 چی واقعا دونمنمی. نبودم دنیا این یاثانیه چند انگار و طناز چشمای تو بودم شده گم

 .شدمی نباید که چیزی که شد

 کردم باز چشم صبح وقتی فقط نه یا کردم فکر آهو به لحظه اون تو اصال دونمنمی

 .شدم بودم آورده باال که گندی متوجه

 !بودم زده گندی چه من خورد،می بهم خودم از حالم و کردمی درد سرم

 احتیاج آزاد هوای به زدم؛ بیرون خونه از و کردم تنم رو هنمپیرا صدایی هیچ بدون

 حموم توی رو خودم و رفتم خونه به سرعت با. بودم زندانی قفس توی انگار و داشتم

 .خورد بهم آیینه درون مرد از حالم و کردم نگاه خودم به حمام آینه توی کردم، حبس

 رو سفید هایکاشی خون که دمز  آینه به محکمی ضربه مشت با و زدم نعره دل ته از

 آبم این دیگه که کردممی فکر این وبه بودم ایستاده آب زیر. آورد در سرخ رنگ به

 !کنه پاک رو من گناه تونهنمی

*** 

 آهو

 



 که موقعی از بابام. ریختیم اشک هم پای به مونهمه و بودیم بیدار رو شب تموم

 .ترسونهمی رو دمآ سکوتش این و نیومده بیرون اتاقش از فهمیده

 که کرده گریه قدراون. بگیره جون و بخوره یکمی تا آورده صبحونه صبا برای مامانم

 .نمیاد در و گرفته صداش

 .کرده تردیوونه رو صبا این و نزده دلجویی برای زنگم یه حتی شوهرش

 باعث ندادنش جواب همین و نمیده جواب اژین و زدم زنگ بار چند اژین به صبح از

 !بزنه شور دلم هشد

*** 

 اژین

 

 شماره دیدن با. بیاد بند خونش که خوادنمی انگار خونیم دست و اومدم بیرون حموم از

 :بگم و بزنم داد دارم دوست گوشیم، صفحه روی آهو

 !داغون داغونم میشه، شرمم شم، رودررو باهات خوادنمی دلم دیگه -

 .زنهمی زنگ طناز که موبایلمم صفحه خیره طور همین

 .کنممی وصل رو تماسش و نمیشه ولی باشم، تفاوتبی بهش نسبت خواممی

 رفتی؟ کجا صبحی سر اژین، -

 !طناز نبود خوب حالم -

 دیگرهم هاسال بعد و داریم دوست رو دیگرهم کردیم؟ خالف ما مگه وقت،اون چرا -

 ... .دیدیم رو



 :گفتم کالفگی با و پریدم حرفش میون

 !نت*یا**خ کردیم، نت*یا**خ ما -

 .زد پوزخندی طناز

 فکر من به نیست، نت*یا**خ اسمش این پس نداری؟ دوست رو زنت نگفتی مگه تو -

 .باشیم داشته تونیممی که ایآینده به کن،

 ندارم، دوست رو آهو گفتم کی من کردم فکر خودم با بود زده طناز که حرفی از کالفه

 زدم؟ حرفی همچین مگه اصال

 .کنم چیکار باید واقعا دونستمنمی و رسیدممی نتیجه به ترکم کردم،می فکر هرچقدر

 رو؟ صدام شنویمی اژین -

 .دادم طناز به رو حواسم و اومدم بیرون فکر از

 از هردوتامون که زندگیمونن اضافه هایآدم من، شوهر و تو زن همیم، مال تو و من -

 زنگ دیگه یکم برم باید من االنم! نباش هیچی نگران پس شیم،می خالص شرشون

 .زنممی

 :نالیدم که بود خراب حالم اونقدر

 !طناز -

 .جونم -

 .بده حالم واقعا -

 .خندید عشوه با طناز



 !فعال من عشقم، کنممی سرحالت خودم -

 غلطی چه داشتم واقعا من زد؛ بهم رو حالم طناز گفتن عشقم این و شد مشت دستم

 !کردممی

*** 

 آهو

 

 ریختن اشک از انگار همه و نبود متشنج دیگه قبل ساعت چند به نسبت خونه فضای

 توی سرش موهای بخورم قسم تونستممی و اومد بیرون اتاق از بابام. بودن شده خسته

 .نداشت رو سابق برق نگاهش و بود شده خم کمرش. بود شده سفید کامال شب یه

 پرسید من روبه و نشست مبل روی

 جان؟ بابا کجاست تو شوهر -

 :وگفتم کردم تر زبونم با لبمو

 .ستخونه -

 !واینَستا جااین پیشش، برو پس -

 .باشم جااین گفته خودش بابا -

 .رفت باالتر یکم بابام صدای

. کنه درست چیزی خودش واسه تونهنمی خودش مرد برگرد، بزن سر یه بهش برو -

 !بیا بده رو ناهارش برو



 !آشپزه دامادش اومدنمی یادش کنم فکر که بود پرت اونقدر بابام حواس

 .رفتم خونه سمت و شدم آژانس سوار بابام اجبار به

 .کردم باز رو خونه در و چرخوندم قفل توی رو کلید

 .نبود اژین از خبری و خوردمی زنگ ریز یه اژین موبایل

 و مشد کنجکاو «ط» اول حرف دیدن با و رفتم بود میز روی که اژین موبایل سمت

 .کردم وصل رو تماس

 :گفت خوشحالی با که شنیدم رو زنی صدای

 روبه رو حالت که دیشب سیاه نخود پی فرستادم رو دیالق مرتیکه این جونم، اژین -

 .دارم سوپرایز واست که بیا شو بلند پس بده، حالت گفتی پیش یکم و کردم راه

 قطع بارهیک نفسم کردم حس میشد بیان لوندی و عشوه با که هاحرف این شنیدن با

 .شد

 :گفتمی هی تلفن پشت دختر

 اژین؟ الو -

 کردممی حس هستی؟ آشغالی کدوم دیگه تو بگم و بکشم داد توانستمنمی حتی من و

 همه داشتم دوست و نشستم زمین روی جاهمان افتاده، فشارم و شده توخالی وجودم

 بازش و چرخید اژین موبایل حهصف قفل روی ناخوداگاه دستم! باشه بازی یه هااین

 داده دست بهم تهوع حالت اژین کنار غریبه زن یه عکس و هامسیج دیدن با. کردم

 .بود

 .رو هاعکس دیدن کردممی انکار داشتم و نداشتم ایمان خودمم هایچشم به حتی



 بود خون غرق که سفیدی پارچه با که دستی و گچ عینهو رنگ با اژین بعد دقیقه چند

 .شد ظاهر در چارچوب توی بود هبست

 :پرسید تعجب با من دیدن با

 اومدی؟ کی -

 و لرزید براش دلم نه ولی کردم نگاه خونیش دست و پکر قیافه به و آوردم باال رو سرم

 .شد ترنزدیک بهم قدم چند بود؟ شده چی دستش اصال شدم، دستش نگران نه

 شده؟ چی آهو، -

 .کنه کمک بهم که نبود پاهام توی رویینی ولی بشم بلند جام از خواستم

 بغض ولی بزنم حرف خواستممی. ایستادم روشروبه و شدم بلند جام از سر آخر ولی

 .اومددرنمی ازم صدایی بودو بسته رو گلوم راه

 نگه غریبه زن و اژین عکس روی گالری کردن باز بعد و گرفتم دستم توی رو گوشی

 .گرفتم اژین سمت و داشتم

 :پرسیدم ریختنمی صورتم روی که هاییاشک با

 کیه؟ این -

 نگاهم مستقیم بود نمونده توش فروغی دیگه که هاییچشم و شپریده رنگ با اژین

 .کردمی

 کیه؟ این اژین -

 :زد ب**ل آهسته اژین

 .میدم توضیح برات -



 روشون کنترلی که هاییاشک و بغضم شکستن با و دادم تکون دستم توی رو موبایل

 :گفتم داشتمن

 ... .زن اون با دیشب تو بدی؟ توضیح خوایمی رو چی -

 .شدنم خفه حال در و دارم اکسیژن کمبود کردممی احساس

 :غریدم داد با

 !بگو چیزی یه آشغال-

 .شد سرخ عصبانیت از شپریدهرنگ صورت جمله این شنیدن با اژین

 !بفهم رو دهنت حرف آهو -

 به هم رو هااون از یکی سال همه این توی حتی هک دادممی فحشش چنان من ولی

 !بودم نیاورده زبون

 دوست من دونستینمی چیزهمهبی توی مگه کنیم، زندگی نگفتی مگه عوضی توی -

 ... .زن یه با رفتی چرا پس! دارم؟

 !کثافت -

 .بزنم ایدیگه حرف تا دادنمی اجازه و گذاشت دهنم روی رو دستش اژین

 :گفت زدمی موج عصبانیت و خشم توش که هاییچشم با

 !شو خفه آهو، شو خفه -

 .داد هلم عقب به که گرفتم گاز رو دستش



 گفت بهم ساالر! بودی آشغال عوضی یه واقعا تو! رمضانی اژین متنفرم ازت -

 !بودی آشغالی چه بینممی حاال! نکردم باور احمق منه لجنی، گفت شناسمت،نمی

 :لرزید خونه که زد سرم دادی چنان اژین

 !رو صدات ببر شو، خفه -

 عوضی؟ چرا چرا، بگو فقط! خوامنمی شم، خفه خوامنمی -

 من ولی برد، باال صورتم روی سیلی خوابوندن برای رو دستش و کرد حمله سمتم اژین

 بود زده بیرون گردنش هایرگ که طورهمان و شد منصرف که کشیدم ایخفه جیغ

 :غرید

 خودشه، لجن! زده حرفی همچین کرده اضافی غلط آباش، و جد با کرده غلط راد ساالر -

 !خودش

 .کوبیدم شسینه به حرص با

 !خورهمی بهم ازت حالم چون میدم، طالق درخواست امروز همین! لجن لجنی،-

 رومروبه اخطار معنی به رو دستش و کرد نگاهم کشیدمی که بلندی هاینفس با اژین

 .داد تکون

 !بفهم! کشمتمی کنی کاری همچین آهو قسم قرآن به -

 .کشیدم جیغ و کردم نگاهش دودوزده هایچشم با

 !بزن بکش، کثافت، بکش بیا -

 :گفتم و بهش زدم زل بود شده خون کاسه گریه خاطر به که هاییچشم با



 اژین چشم چرا؟گوشه کردی، رو کار این چرا چیه؟ اسمش کار این چیه؟ تو حکم -

 !پریدمی پلکش بود، شده بیعص تیک دچار

 :گفت و فرستاد بیرون حرص با رو نفسش اژین

 تو؟ میگی چی -

 .بگیره گردن به رو کارش خواستنمی انگار که کردم نگاه اژین به مبهوت

 :گفتم حرص با و گذاشتم کیفم توی رو موبایلش

 !کنار برو -

 بیشتر من از زورش هم باز ولی بره، حال از بود مونده کم و کشیدمی نفس زور به اژین

 .بردارم قدم از قدم دادنمی اجازه و بود

 !کثیفی خیلی اژین -

 که زد میز شیشه به محکمی ضربه پایش با کرده رم حیوون مثل یهو حرف این با اژین

 پایین باال عصبانیت از اژین سینه قفسه. کشیدم جیغ ترس از من و شد خرد شیشه

 هامچشم. شد زمین نقش و شد بسته هاشچشم و فتر  نفسش انگار یهو ولی شد،می

 صداش چندبار و نشستم زمین روی. لرزیدمی بدنم تموم و بیرون بود زده حدقه از

 .لرزوند رو وجودم تمام شپریده رنگ و بود سرد بدنش ولی کردم

 .دادنمی رو جوابم ولی کردممی صداش گریه با و ریختنمی اختیاربی هاماشک

 و اژین دیدن با و شد خونه وارد دستش توی پیتزا جعبه با سپهر دیدم کردم بلند سر

 .افتاد زمین روی و سرخورد دستش از پیتزاها جعبه بود، کرده رنگی رو زمین که خونی

 :پرسید بلندی صدای با و گرفت رو نبضش و اومد اژین سمت هراسون



 شده؟ چی خانم؟ آهو شده چی -

 .بدم رو وابشج دادنمی مجالم گریه ولی

 کمک به هم ساختمان نگهبان. بردش آسانسور تا زور به و کرد کول رو اژین سپهر

 کنار که من دیدن با سپهر. گذاشتن ماشین عقب صندلی روی رو اژین و اومد سپهر

 :گفت داد با کردممی نگاهش مجسمه مثل و بودم ایستاده در

 !دیگه بیا خانم آهو -

 من پای جلوی و شد ماشین سوار سپهر. برم اژین سمت نداشتم تمایلی حتی من ولی

 :پرسید نگرانی با. زدمی نفسنفس. زد ترمز

 !خانم آهو -

 .شد سرازیر هاماشک و کردم باز ب**ل از ب**ل

 رو هاشچشم هم وقتی! نیست خوب حالش توروخدا، بیمارستان ببرش سپهر آقا -

 ... .گفت آهو بگو بهش کرد باز

 :گفتم سر آخر ولی لرزیدمی لبم و بود سختم کشیدن نفس

 !بگیریم طالق باید بگو -

 بیمارستان به رو اژین نداشت قصد انگار و کردمی نگاهم داشت واج و هاج سپهر

 .برسونه

 !دیگه ببرش سپهر آقا -

 .کشید کیفم بند از و شد پیاده ماشین از سپهر

 .کردممی نگاهش داشتم تعجب با



 کنی؟می چیکار -

 :گفت و کرد ماشینم سوار رزو به

 !دمنمی شما به رو کار این اجازه منم ولی ببخشید -

 ... .حقی چه به شما -

 .درآورد حرکت به رو ماشین که کردم نگاهش اشک از پر هایچشم با و خوردم رو حرفم

 زندگیش گفتمی بود خوشحال پیش چندروز که اژین بگیرین؟ طالق باید چرا -

 شد؟ چی یهو! راههروبه

! بوده خوشحال. گرفت بر در رو صورتم تمام پوزخندی و چرخیدم پنجره شیشه سمت

 !زنیکه اون بخاطر حتما

 بگی؟ چیزی خواینمی خانم آهو -

 .نبود غریبه که سپهر. کردم باز ب**ل از ب**ل

 ... .دیگه زن یه با -

 .کرد پر رو صورتم اشک

 .زد زل بهم ناباور سپهر

 !نداره امکان -

 اصال که کردم شک خودم هایگوش و هامچشم به من که گفت مطمئن انقدر سپهر

 !دیدم چیزی یا شنیدم رو زنی صدای

 ... .عکسش و دیدم رو هاشپیام شنیدم، رو زن اون هایحرف خودم داره، امکان ولی -



 سپهر نشون رو عکسش تا کشیدم بیرون رو اژین موبایل و کردم کیفم توی رو دستم

 .بدم

 با و پرید سپهر روی از رنگ موبایل صفحه دیدن با که گرفتم سپهر سمت رو موبایل

 :کرد زمزمه بهت

 !طناز -

 که نبود مهم هم من برای و افزود سرعتش به سپهر. افتادم «ط» کلمه یاد ناخودآگاه

 !نه یا شناسهمی رو زن این سپهر آیا

 :گفت داد با پرستار به رو و داشت نگه بیمارستان جلوی

 !اورژانسیه بیمارمون خانوم -

 عجله با سرش پشت سپهر. گذاشتن برانکارد روی رو اژین و آوردن رو برانکارد سریع

 .موندم بیمارستان بیرون من و رفت

 صدای که کردم بلند تاکسی برای رو دستم! بباره بارون خواستمی انگار و بود ابری هوا

 :شنیدم رو سپهر

 !خانم آهو -

 :گفتم شدمی رد داشت که پرستاری به و چرخیدم سمتش

 !لحظه یه خانم -

 و آوردم درش دستم از. بود ازدواجم حلقه روی نگاهم من و چرخید سمتم پرستار

 .گرفتم پرستار سمت

 !آقا اون به بدین رو این -



 جااون از و شدم ماشین سوار سپهر به توجهبی و ندادم پرستار به ایدیگه حرف اجازه و

 .شدم پیاده ماشین از کرایه کردن حساب بعد و دادم رو آپارتمانمون رسآد. شدم دور

 تمام. بمونم باید یا بشم بابام خونه راهی و ببندم ونچمد کنم، چیکار باید دونستمنمی

 و کردم نگاه خون از پر زمین به. نشستم مبل روی جاهمون و بود رفته تحلیل انرژیم

 .کردم باز رو شصفحه زود من و لرزید اژین موبایل. خورد بهم خون بوی از حالم

 .بود زنیکه همون طرف از پیام یه

 «!بزن بهم زنگ به حتما نگرانتم، تو؟ کجایی اژین» -

 دوباره عصبانیت با داشتم الزمش چون ولی کنم، خورد رو اژین موبایل داشتم دوست

 زمین روی هم من ناخواسته و افتاد زمین روی خون به نگاهم باز. انداختم کیفم توی

 عق اونقدر و دویدم بهداشتی سرویس سمت. شد بدتر وضعش خونه زمین و زدم عق

 لعنت. کشیدم جیغ دل ته از و نشستم زمین کف. بود نمونده بدنم توی جونی که زدم

 !لعنت اژین، تو به

*** 

 اژین

 

 ستهآه دیدم مقابلم رو بود پوشیده سفیدی روپوش که زنی و کردم باز رو هامچشم

 :زدم ب**ل

 کجام؟ من -

 :گفت اومدم بهوش که من دیدن با پرستار



 !بیمارستان -

 رو آهو تا چرخوندم چشم من و اومد سرم باالی سپهر بعد چنددقیقه. گذشت کنارم از

 .سوختمی زیادی هم دستم و بود شده خشک کامال هامب**ل. نبود ولی ببینم

 کو؟ آهو -

 :گفت تاسف با و کرد نگاهم گرسرزنش سپهر

 هم؟ رو ریختی طناز با -

 .خورد گره هم توی ابروهام و شد مشت دستم

 کو؟ آهو گفتم -

 .زد پوزخندی سپهر

 !رفت گذاشت ولی آوردمش بیمارستان تا زور به -

 .گذاشت مقابلم رو آهو حلقه و کرد جیبش توی رو دستش

 !بدی طالقش باید بگم بهت گفت -

 .گرفتمش دستم یتو و زدم آهو حلقه به پوزخندی

 !ببینه خواب تو -

 .نشست کنارم و کشید رو صندلی سپهر. آهو حلقه به زدم زل

 !بکنه رو کار این داره حق نظرم به -

 .شدم براق سپهر سمت

 خواست؟ نظر تو از کی -



 .زد نیشخندی سپهر

 !مخمصه تو انداختی رو خودت خوب نبودم، ایران چندماه -

 .کشیدم عمیقی نفس

 نزنی؟ فحر  میشه -

 .شد براق سمتم خون کاسه هایچشم با سپهر باراین

 بود عذابت باعث بود هاسال که رو لقت دندون نخواستی وقتهیچ نمیشه، نخیر -

 کردی؟ پیداش کجا از رو دختره این اصال! دور بندازی بکشی

 !طناز کیه، دختر! بفهم رو دهنت حرف -

 .شد بلند جاش از عصبانیت با سپهر

 پیداش گفتم بگرد طناز دنبال گفتی که روزی یادته بگم؟ چی تو به من الغا آخه -

 نکردم؟

 :گفت بیشتری عصبانیت با و

 !نبود شناختیمی تو که طنازی ولی بودم کرده پیداش چون گفتم، دروغ بهت -

 .کردم تر زبانم با رو لبم

 تو؟ میگی چی -

 . ...یه میده، باد به داره رو تزندگی قشنگ که طنازی -

 .بزنه رو حرفش ادامه بود سختش انگار

 .کرد نگام مستقیم



 !مردهاست زدن تیغ کارش! خرابه دختر یه -

 :گفتم هامخنده میون و خندیدم صدا با و رفت باال ناخودآگاه ابروم

 !بیرون گمشو -

 .زد نیشخندی سپهر

 نه؟ کنینمی باور -

 طناز عشوه از پر صدای. اسپیکر رو زد ایشماره گرفتن بعد و آورد بیرون رو موبایلش

 :رسید گوشم به

 جانم؟ -

 خانم؟ طناز -

 !عزیزم خودمم -

 !باشم خدمتتون دوساعت_یکی خواستممی -

 .خندید عشوه با طناز

 !دل عزیز ها زیاده هزینش یکم دوساعت -

 .کرد نگاهم تاسف با سپهر

 !نداره عیبی -

 .خندید طناز

 !بفرست رو آدرس باشه،-



 باور خواستمنمی هم باز. کردم نگاهش زدهبهت هایچشم با. کرد قطع رو تماس سپهر

 .کنم

 کنی؟می بلغور چی تو سپهر -

 .داد تکون برام تاسف با رو سرش سپهر

 ... .یه طناز بدونی باید بدی ادامه انداختی راه که ایبازی به خوایمی اگه بگم باید -

 .شد ردو من از قدم چند سپهر که کشیدم دادی چنان

 !بیرون گمشو سپهر -

 .رفت بیرون سوزوند رو وجودم تموم که نیشخندی با سپهر

 امکان. بست نقش هامچشم جلوی طناز مظلوم هایچشم و بستم رو هامچشم

 رفته تحلیل که صدایی با. شد اتاق وارد پرستار! باشه راست سپهر هایحرف نداشت

 :پرسیدم بود

 برم؟ تونممی کی خانم -

 :گفت و انداخت سمتم رو نگاهش پرستار

 ازتون زیادی خون و بریده بدجور دستتون. کنه مرخصتون دکترتون باید دونمنمی -

 !باشید ما مهمون امشب شاید رفته،

 !بمونم جااین تونمنمی من خانم -

 !برید اینجا از تونیدنمی نده اجازه دکترتون تا نیست، که خودتون دست -

 .چسبوند زخم چسب روش و کشید دستم از رو بود شده تموم که سرمم



 :گفت من به رو

 .میشه تموم وصله بهتون که هم خونی کیسه دیگه چنددقیقه یه -

 .رفت بیرون اتاق از

*** 

 آهو

 

 .بشم زمین پخش بود ممکن آن هر و نمونده واسم رمقی کردممی حس

 فشار شیرینیش تا گذاشتم دهنم توی عسل قاشق یه و رسوندم آشپزخونه به رو خودم

 وصل رو تماس مونخونه شماره دیدن با و خورد زنگ موبایلم. کنه تنظیم رو مافتاده

 .کردم

 مامانم زدنم حرف لحن از تا کشیدممی نفس هم سر پشت هی. بود خط پشت مامانم

 .نشه چیزی متوجه

 تمیز ور  جااین داشتم بود ریخته بهم یکم خونه! نباش نگران میام، دیگه یکم مامان -

 .کردممی

 شده؟ چیزی مادر آهو -

 !من مادر نه -

 .نیا خب بیای نمیده اجازه شوهرت اگه دخترم -

 .کردم جاجابه دستم توی رو تلفن



 ... .نگفت چیزی اژین حرفیه، چه این مامان -

 :گفت مامانم به که شنیدم رو بابام صدای

 !من به بده رو تلفن اون خانم -

 .شنیدم ترواضح رو بامبا صدای بعد چنددقیقه

 !شوهرت پیش بمون بیای، خوادنمی باباجان الو -

 .گهنمی چیزی که اژین بابا ولی -

 :گفت عصبانیت کمی با بابام

 .تخونه بمون بیای، خوادنمی گممی دخترم -

 !داره احتیاج من به صبا بابا ولی -

 :رفت باال بابام صدای تن

 هم خواهرت! کنیدمی تند رو خواهرت یشآت بیشتر مادرت و تو! خوادنمی -

 !زندگیش خونه سر گردهبرمی فرداپس_فردا

 .پوشوند رو صورتم تلخی پوزخند

 برگرده؟ چی یعنی آورده، هوو سرش شوهرش حرف؟ این چی یعنی -

 :گفت کالفه بابام

 !تخونه بمون نکن، دخالت کار این توی تو آهو -

 بیچاره. شد خیس صورتم تمام و ریختن صورتم روی اشک هایقطره. کرد قطع رو تماس

 و سربی سواالت! کنهمی رو کار این هم من با برم من! ازش بابام کرد حمایتی چه صبا،



 کرده نت*یا**خ اژین بفهمن. نداشتم براشون جوابی من و خوردنمی وول سرم توی ته

 !تزندگی و خونه سر برگرد گنمی هم من به و گذرنمی ازش جوریهمین

 طورهمان و کوبیدم زمین روی حرص با رو خونه تلفن و گرفت فرا رو وجودم تمام خشم

 .زدم زار دل ته از و گذاشتم زانوهام روی رو سرم و سرخوردم زمین روی کردممی گریه که

 ،«کنم؟ چیکار باید»: کردممی تکرار خودم با هی و بودم شده ترآروم گذشت که کمی

 هم بابام خونه. برم خونه این از و کنم جمع رو هاملباس فتمگر  تصمیم سر آخر ولی

 که بودم هاملباس کردن جمع مشغول! برم تونستممی که شیرین خونه رفتمنمی اگه

 .نبود خبری و بودم زده توهم انگار ولی شنیدم، صدایی کردم حس

 داره ژینا موبایل دیدم که بکشم بیرون رو موبایلم خواستم و کردم کیفم توی دست

 سپهر اسم دیدن با. شدم متوجهش تازه بود، صدابی روی صداش چون و خورهمی زنگ

 :گفت حرصی پر صدای با سپهر که کردم وصل رو تماس

 رفتی؟ در کجا -

 :گفت کالفه من صدای شنیدن با ولی

 !که شماست دست اژین موبایل -

 شده؟ چی اژین سپهر؟ آقا شده چی -

 :گفت کالفگی با سپهر

 !کرده فرار بیمارستان از آقا بمونه، باید گفت دکترش -

 !باشه اژین پای صدای شنیدم که صدایی نکنه. دهنم توی اومد قلبم کردم حس



 ولی کشیدم سرک آشپزخونه و هال به. زدم بیرون اتاق از و کردم قطع عجله با رو تماس

 خواستم تا ولی دم،کشی عمیقی نفس و گذاشتم قلبم روی رو دستم. نبود اژین از خبری

 .کشیدم ایخفه جیغ ترس از و دیدم مقابلم رو اژین برگردم عقب به

 .شد ترنزدیک چندقدمی و زد پوزخندی اژین

 !طالق؟ میگی و میدی پس رو تحلقه که رسیدی جایی به یعنی -

 .شد کشیده اژین خون از پر هایچشم سمت نگاهم

 شدی؟ الل چیه -

 .شدم مسلط مخود به و کشیدم عمیقی نفس

 دیگه زن یه به دستت که کنم تشکر ازت کنم؟ چیکار باید! واقعا وقیحی خیلی -

 !خورده؟

 .شد پایین و باال اژین سینه قفسه

 گفته؟ رو مزخرفات این کی -

 :گفتم اژین به رو و زدم پوزخندی

 واقعا؟ کردی فرض چی رو من تو -

 .دادم نشونش رو پیشونیم روی دستم با

 نفهمم؟ یا خرم من شتهنو جااین -

 بودم کرده جمع که ایدستیساک و رفتم اتاق توی. گذشتم کنارش از سرعت با سپس

 .برداشتم تخت روی از رو



 کنی؟می چیکار داری -

 .کردم نگاهش خشم با

 !میدی طالقم میای خوب بچه مثل هم تو و میدم طالق تقاضای بابام، یخونه میرم -

 .زد ذوق توی بیشتر صورتش یدهپر  رنگ و زد نیشخندی اژین

 چی؟ دیگه! بابا نه -

 .کشیدش دستم از و کرد حمله ساکم سمت به

 !بزنیم حرف هم با باید نمیری، جاهیچ تو -

 !کن ولم بزنم، کارنت*یا**خ توئه با ندارم حرفی من -

 :گفت نیشخند با و گرفت رو دستم بود سالم که دستی با و ایستاد رومروبه اژین

 !برو تونیمی اگه -

 داشتم رو دستم استخوان شکستن صدای که بود گرفته محکم انقدر رو دستم

 .شنیدممی

 !کن ولم اژین -

 دارن ممعده محتویات تموم کردم حس. نداشت رو من دست کردن ول قصد آژین ولی

 :گفتم داد با باراین. اومدمی سراغم به دوباره داشت تهوعحالت و میان باال

 !کن ول رو ستمد اژین -

 در و خوردمی بهم داشت حالم. گرفت ترمحکم رو دستم و کرد نگاهم ترمصمم اژین

 :گفت داد با اژین و آوردم باال اژین پیراهن روی زدنی همبه چشم



 تو؟ کردی چیکار -

 ناتوانی از حموم کف من و انداخت حموم توی رو من بیارم باال خواممی دوباره دید وقتی

 .زدممی عق فقط و مبود نشسته

 وارد بود کرده عوض که لباسی با بعد چنددقیقه و کرد قفل بیرون از رو حموم در اژین

 .شد حموم

 :گفت ترس با من دیدن با

 شده؟ چی پریده؟ روت و رنگ چرا -

 دید وقتی و زد صورتم به آب مشت چند و کرد باز رو آب. زد زانو کنارم و اومد سمتم

 که کنم فرار دستش از خواستم و کشیدم جیغ. گرفت دوش زیر رو من حالمبی زیادی

 مونده کم و رفت تحلیل بیشتر انرژیم تنم به آب برخورد با. نداد بهم رو کار این اجازه

 .کرد عوض من غرغرهای به توجه بدون رو هاملباس اژین. بشم بیهوش بود

 دوباره سپس کرد،می نگاهم داشت دقت با و بود دوران حال در صورتم روی اژین نگاه

 کردنمی ولم کنه ولم گفتممی چقدر هر. کشید خودش دنبال رو من. گرفت رو من دست

 .کشیدمی بیشتر کش مثل رو دستم و

 جلوی در. نداشت دستش به توجهی اژین و بود شده خونی کمی دستش پانسمان

 با. کرد گیرانند هم خودش و نشوند صندلی روی زور به رو من و کرد باز رو ماشین

 .کردم نگاهش تردید با بیمارستان دیدن

 چیکار؟ اومدیم اینجا -

 .کرد نگاهم اژین



 .تو خاطر به -

 بودیم نشسته صندلی روی. کشوند خودش دنبال رو من و شد پیاده ماشین از دوباره

! ببینه دکتر رو من باید چرا دونستمنمی من حتی و بشه نوبتمان بودیم منتظر و

 برامون تا بذارم جگرم روی دندون بودم مجبور آبروم خاطربه ولی برنم داد خواستممی

 .شدیم دکتر اتاق وارد اژین همراه به و شد نوبتمون بعد چنددقیقه. نشه بد

 :گفت دیدنم با دکتر

 چیه؟ مشکلتون -

 هم رو دلیلش من و بود آورده اینجا اجبار به رو من که کردم نگاه اژین به خشم با

 .تمدونسنمی

 :کرد نطق طوطی مثل من جای به اژین

 !باشه حاد مشکل شاید گفتیم کرده، استفراغ و خورد بهم حالش دکتر آقای -

 .کردم نگاه رو آژین عصبانیت البته و تعجب با

 :پرسید من از دکتر

 دارین؟ هم آلودگیخواب احساس یا سرگیجه -

 :گفتم و دادم تکون نفی حالت به رو سرم

 .میشه پایین و باال فشارم یکم فقط نه، -

 آزمایش یه خانمتون برای -:گفت آژین به رو چیزی نوشتن بعد و برداشت ایورقه دکتر

 .ببینم من بیارین رو آزمایش جواب هم بعد و بده رو آزمایش نوشتم،



 دستش از حرص با رو دستم. اومدیم بیرون اتاق از و گرفت دکتر دست از رو برگه اژین

 .کشیدم بیرون

 کنی؟می داری چیکار -

 ندادم بهش رو اجازه این که بگیره دستش توی رو دستم خواست و نگفت چیزی اژین

 :گفتم بلندی نسبتا صدای با و

 !نیست کوفتی آزمایش اون به نیازی و خوبه حالم من چی؟ یعنی کارها این -

 .کرد نگاهم آرامش در اژین

 !کنمنمی فکر تو مثل من ولی -

 :غریدم شده فلق هایدندون با

 دکتری؟ تو مگه -

 !میشی مامان داری کنممی حس ولی نه، -

 رو من و گرفت دستم از اژین. خندیدم هادیوونه مثل و بیرون زد حدقه از هامچشم

 هااون به توجهبی اژین و کردندمی نگاهمون تعجب با چندنفر. برد آزمایشگاه سمت

 .کشیدمی رو من دست

 ... .دیدی خواب احیانا ؟ باشه حامله باید همیش بد حالش کی هر -

 !باشه تونهنمی نداشت، امکان این نه. گرفت اوج قلبم ضربان یهو ولی

 :گفت داریحرص لبخند با مپریده رنگ دیدن با اژین

 افتادی؟ چیزی یاد احیانا   -



 :گفتم حرص با و کردم نگاه اژین به عصبانیت با. اومددرمی اشکم داشت

 !کشممی ور  تو من -

 .کرد نگاه هامچشم توی مستقیم و شد کج کمی لبش

 ... .بفرما تونیمی اگه -

 سمت اسمم زدن صدا با. شد مشت دستم و دادم فشار هم روی حرص با رو هامدندون

 پوشیده سفید روپوش که خانمی و نشستم صندلی روی. اومد دنبالم اژین و رفتم اتاق

 :گفت مهربانی با بود

 .باال بده رو ستینتآ عزیزم -

 خون بازوم از سپس و بست رو بازوم محکم کش با پرستار و بردم باال رو مانتوم آستین

 پای ویریهیری این در که خواستممی خدا از و فرستادممی صلوات ب**ل زیر. گرفت

 !نباشه ماجرا وسط هم گناهبی طفل یه

 .شی بلند تونیمی شد، تموم عزیزم -

 خواستم. نداشت رخ به رنگ. دیدم در کنار حالبی رو اژین و شدم ندبل صندلی روی از

 با و رفتم سمتش. نداد بهم رو اجازه این صاحابمبی دل ولی باشم، اژین به توجهبی

 :پرسیدم ضعیفی صدای

 خوبی؟ -

 :پرسید پرستار به رو و داد تکون آره معنی به رو سرش

 میشه؟ حاضر کی آزمایش جواب -

 .شد خارج اتاق از بود دستش توی که هاییقهور  با پرستار



 !دیگه یکم -

 یهو ولی بشینه صندلی روی تا کنم کمک اژین به خواستم. رفت روروبه رویراه سمت

 افتادممی یادش هربار که ایپرعشوه صدای. دراومد صدا به گوشم توی زن همون صدای

 با و گرفتم فحش به رو اژین ب**ل زیر و کردم اخم ناخودآگاه! خوردمی بهم حالم

 آزمایشگاه سمت اژین که بود گذشته بیشتر یا ساعتنیم. نشستم صندلی روی حرص

 دادمی بد گواه دلم. اومد سمتم بود لبش گوشه که لبخندی با دقیقه چند بعد و رفت

 !کردمی مجزغاله داشت اژین شده کج ب**ل این و

 :گفتم وایساد کنارم که همین

 شد؟ چی -

 !ببینه رو آزمایش جواب دکترت باید -

 نگفت؟ چیزی خانومه -

 .زد درآریحرص لبخند اژین

 گفت؟می چیزی باید -

 تندی هایگام با و کشیدم دستش از حرص با رو برگه و شدم بلند صندلی روی از کالفه

 .رفتم دکتر میز سمت و شدم اتاق وارد ایتقه با. رفتم دکتر اتاق سمت داشتمبرمی که

 :گفت برگه دیدن بعد و زد چشمش به رو عینکش دکتر

 !باردارین شما میگم تبریک مثبته، جوابش -

! دادنم جون حال در آوار زیر من و شد خراب سرم روی آوار ایلحظه برای کردم حس

 :پرسید تعجب با من دیدن با دکتر



 !خوبه؟ حالتون -

 من دیدن با و بود ایستاده اتاق بیرون اژین. زدم بیرون دکتر اتاق از حرفی هیچ بدون

 .اومده سرم به چی که دونستمی هم خودش انگار نپرسید؛ چیزی هم

 اومد سمتم سرعت با اژین. شدم زمین پخش یهو و نداشتن رو وزنم توان دیگه پاهام

 .زدم زار دل ته از من و گرفت رو بغلم زیر و

 !خوامنمی بچه من خوامش،نمی من -

 سمت رو شمعدنیآب بطری و اومد سمتم بود نشسته صندلی روی که چادری خانم

 .بخورم آب جرعه چند کرد وادارم و گرفت دهنم

 :گفتممی ب**ل زیر و کردممی گریه بهار ابر مثل

 !خوامنمی خوام،نمی رو بچه این من خدایا -

 .شد اشک پر ایلحظه برای هاشچشم چادری زن

 حرفیه؟ چه این نگو، کفر دخترم -

 .ندادم بهش رو اجازه این که کنه بلندم ستخوا اژین

 :گفتم گریه با

 !کن ولم -

 :گفت اژین به رو چادری زن

 .کنممی کمکش من وایسین، ورتراون یکم شما -



 پاک رو هاماشک چادرش گوشه با زن. گذشت کنارم از و انداخت بهم بدی نگاه اژین

 :گفت و کرد

! بشنوه خبری همچین تا میره دکتر اون به تردک این از سالهپونزده من دختر خدابه -

 ... .بشم خدا قربون ولی! میشه مادر داره بشنوه

 .نگفت چیزی و گرفت زن صدای

 !شو بلند عزیزم، شو بلند -

 زن به رو و گرفت دستم از و اومد سمتم استوار هایگام با اژین و شدم بلند جام از

 :گفت

 !خانم ممنون خیلی -

 با اژین. کشید خودش دنبال حرص با رو من و نداد من به ایدیگه حرف اجازه

 هم خودش و کرد پرت توش حرص با رو من و کرد باز رو ماشین جلویی در عصبانیت

 .نشست رل پشت

! دارم زن به دست یا معتادم من انگار که خواینمی بچه میگی کنیمی گریه جورییه -

 !نشناختمون هم کسی خداروشکر! واس نذاشتی آبرو

 :گفتم و چرخیدم سمتش داد با و گرفت باال هقمهق

 !نبودی باز زن ولی داشتی، زن به دست کاش بودی، معتاد کاش -

 .گرفت شدت مگریه که کوبید دهنم توی محکم دستش پشت با اژین



 اشک بندیه و زدممی زار دل ته از خونه به رسیدن تا!شو خفه آهو شو، خفه -

 وارد عجله با و رفتم اژین دنبال حرف بدون رسیدیم، آپارتمان به اینکه بعد. ریختممی

 .کردم قفل رو درش و شدم اتاقم

 .زد در به ضربه چند اژین. نشستم زمین روی و سرخوردم در پشت

 !کن باز رو در این آهو، بزنیم حرف هم با باید -

 :گفتم داد با

 !گمشو! ندارم باززن توئه با حرفی من -

 .لرزیدم ترس از اتاق توی که کشید دادی چنان اژین

 تا! کنممی خراب سرت روی رو خونه این بزنی هاحرف این از بخوای دیگه باریه آهو -

 !بزنیم حرف باید رو، لعنتی این کن بازش نشکستم هم رو در این

 هاییدست با و کشیدم بیرون رو موبایلم و رفتم کیفم سمت و شدم بلند زمین روی از

 .گرفتم رو بابام شماره لرزیدمی که

 :گفتم گریه با شنیدم که رو بابام صدای

 !ببر رو من بیا توروخدا بابا -

 .شد اتاق وارد اژین و شکست بدی صدای با اتاق در

 !ببر رو من بیا توروخدا بابا -

 .کوبید دیوار به محکم و کشید دستم از رو موبایل عصبانیت با اژین

 کنی؟می داری غلطی چه -



 .کردم گریه و دل ته از شیدمک جیغ

 بعد که بودیم نکرده توافق ما مگه اصال! کنم زندگی باهات خوامنمی برم، خواممی -

 !شم جدا خواممی االن من میشیم؟ جدا چندماه

 .زد پوزخندی اژین

 پای زمان اون تا دوما! شه تموم تا مونده خیلی که بود سالیک و نبود چندماه اوال -

 مشترکمون زندگی تو و من هم بعدش! وسطه بچه یه پای االن ولی ود،نب درمیون بچه

 !نمیدم طالقت هیچوقت هم من و کردیم شروع وقته خیلی رو

 .زد پیشونیم روی انگشتش با

 !کن فرو مغزت تو رو این -

 .بهش بودم زده زل اشکیم هایچشم با و اومدنمی باال نفسم

 کردی؟ نت*یا**خ بهم چرا -

 کالفه اژین! سوخت خودم برای خودم دل که گفتم مظلومیت با رو فحر  این انقدر

 .کرد نگاهم

 ... .طناز دیدن با ولی کنم، کاری همچین خواستمنمی من -

 .زد چنگ رو سرش موهای کالفه

 !شد چی دونمنمی -

 قسم کنه، انکار اژین االن داشتم دوست. بود شده خشک لبم و زدنمی قلبم ضربان

 و نکرد تکذیب تمام رحمیبی با اژین ولی نخورده، غریبه زن یه به دستش بخوره

 !شدنه مچاله حال در چطور من دل نفهمید



 !ببین رو من آهو -

 .خوردمی بهم ازش داشت حالم

 !خیلی اژین، پستی خیلی -

 :گفتم پوزخند با «ط» حرف دیدن با و خورد زنگ اژین گوشی

 !هست هم زادهحالل چه -

 .اسپیکر رو زدم و کردم وصل رو تماس زود که بگیره دستم از رو لموبای خواست اژین

 :شنیدم رو طناز عصبی صدای

 شده، پنچر پیش یکم خریدی برام که ماشینی این کجایی؟ هست معلوم هیچ اژین -

 !کمک؟ میای بگم خواستم

 .سرخوردن صورتم روی لجبازی با اشک هایقطره و بستم رو هامچشم

 شنوی؟می ور  صدام اژین الو؟ -

 .کرد قطع رو تماس و گرفت دستم از رو موبایل عصبانیت با اژین

 :گفتم و دادم تکون تاسف معنی به رو سرم

 !متاسفم برات خیلی -

 .زدمی صدام که بابام صدای هم سرش پشت و دراومد صدا به در زنگ

 ای؟خونه بابا آهو -

 :گفت ایگرفته صدای با اژین که برم در سمت خواستم

 !زنهمی که توئه بودن با قلبم گفتم، بهت آهو -



 .نشست لبم روی پوزخند

 !گودروغ یه رمضانی، اژین گوییدروغ یه تو -

 آغوش توی گریه با رو خودم و کردم باز بابام برای رو در و گذشتم کنارش از سرعت با

 .کردمی نگاهم داشت سردرگم بابام. انداختم بابام

 آهو؟ شده چی -

 :الیدمن گریه با

 !ببر جااین از رو من بابا -

 .بود وایساده در چهارچوب توی که کرد نگاه اژینی سمت بابام

 پسرم؟ شده چی اژین -

 :گفت بابام به رو و کرد نگاه رو من اژین

 !بگیره طالق خوادمی آهو و شده حرفمون یکم هیچی -

 .کرد نگاهم تعجب با بابام

 وسط؟ میاره رو طالق اسم کنه دعوا شوهرش با آدم شی؟ بزرگ خوایمی کی تو دختر -

 چی؟ یعنی هاحرف این

 :گفت دوباره بابام به رو اژین

 ... .شده هم شما مزاحم -

 :گفتم داد با اژین سمت

 !نه؟ یا بمونه بسته دهنم ذاریمی-



 :گفتم و کردم پیدا جرعت من و کرد نگاهم خشم با اژین

 رو من که نداری دستت تو هیچی دیگه االن ی،سوزوند رو تبرنده برگ وقته خیلی تو -

 !مونمنمی اینجا هم دقیقهیه من! دارینگه

 بیرون بذارم اتاق از رو پام خواستم که همین و برداشتم رو ساکم و رفتم اتاق سمت

 :گفت بابام به رو و کشید رو کیفم بند اژین

 !بگین چیزی یه شما مجید آقا -

 :کرد پادرمیونی بابام

 ... .بابا انج آهو -

 .آوردم باال سکوت معنی به رو دستم

 .برم جااین از خواممی فقط! بگید نه بپرسید نه چیزی قرآن رو تو بابا -

 :گفت حرص با گوشم دم آهسته اژین

 !گذرمنمی ازت راحتی به بشه چیزیش قرآن به آهو شکمته، تو من بچه -

 .کردم نگاهش غضب با

 !کن ول رو کیفم -

 :گفت بابام به رو و کرد ول رو یفمک بند اژین

 عصبانیه االن. دنبالش میام دیگه دوروز من ببرین خودتون با رو آهو مجید آقا -

 !کنهمی چیکار داره فهمهنمی



 بابام احترام به ولی «وقیحی خیلی رمضانی اژین»: بگم و بکشم جیغ داشتم دوست

 .رفتیم بیرون بابام همراه به خونه از و نگفتم چیزی

 خونه سمت ماشین به شدن سوار بعد و رفتیم همکف طبقه و شدیم آسانسور سوار

 .افتادیم راه

. شدم پیاده ماشین از عجله با من که کنه پارک پارکینگ تو رو ماشین خواست بابام

 .شدم آسانسور سوار و نموندم بابام منتظر

 ساک یخیره. کرد باز زود رو در مامانم که زدم رو در زنگ رسیدم که مدنظر واحد به

 .بود پریده رنگش چارهبی و بود دستم توی

 شده؟ چی مادر آهو -

 و بود وایساده روم جلوی کرده پف هایچشم با صبا. شدم خونه وارد. نگفتم چیزی

 .کرد نگاهم سکوت در و نشست مبل روی مامانم. بود من گرنظاره

 :گفت ذاشتمی میز روی رو کلیدش که طورهمان. شد خونه وارد بابام بعد چنددقیقه

 ولی فروخت؛ غریبه به رو من بابام نگی بعدا تا بزنم حرفی شوهرت جلو نخواستم -

 !شده چی ببینم بگو بشین االن

 :گفتم و کردم نگاهش خستگی با

 ... .بعدا میشه بابا نیست خوب حالم زیاد من -

 :پرید کالمم میون عصبانیت با

! کنهمی امتحان رو من هامبچه با داره خدا که کردم رچیکا من بفهمم بشنوم خواممی -

 باشه؟ سرشون تو طالق فکر و باباشون خونه برگردن روز یه تو من دخترهای باید چرا



 :پرسید من به رو و شگونه رو زد مامانم

 چیه؟ دیگه طالق چندساعت؟ این تو شده چی مادر آهو -

 :گفت زدمی غر که طورهمان و نشست مبل روی حرص با بابام

 قهر تازه ایشون و دارن بچه دوتا این هایهمسن! خانم دیگه دلش زیر زده خوشی -

 !باباش خونه اومده کرده

 شدمی تلخ زیادی شدمی عصبی وقتی نبود، خودش دست. بابام رحمیبی از گرفت دلم

 انگار هم ترشیدگی و سالگیبیست مزخرف رسم! دادمی کنایه بوی هاشحرف و

 !بشه کنریشه واستخنمی

 :زد نعره عصبانیت با بابام که برم اتاقم سمت به خواستم توجه بدون

 نیستم؟ تو با من مگه -

 رو اژین آبروی خواستمنمی. بهم بود زده زل اشکش از پر هایچشم با واج و هاج صبا

 !نبود برداردست انگار بابام ولی ببرم

 :گفتم تعلل کمی با و چرخیدم سمتش

 !کنم زندگی باهاش دیگه وامخنمی -

 .کرد نگاهم خشم با و زد پوزخندی بابام

 کنی؟ زندگی باهاش خواینمی همین؟ -

 منزله به رو انگشتش که طورهمان من به رو برافروخته صورت با و شد بلند جاش از

 :گفت دادمی تکون تهدید



 خوادنمی دلم وقتیچه دارم، آبرو همسایه و در تو من... کن باز خوب رو هاتگوش آهو -

 سر گردیبرمی کنیمی تمومش رو مسخره دعوای این روز یه پس! بشم محافل نقل

 !تزندگی خونه

 .شدن جاری صورتم روی هاماشک

 !بخواه رو عذرم بعدش برسم، راه از بده اجازه -

 وقتی نه اما بمونی تونیمی بخوای هم موقع هر تا تنمی پاره دخترمی دونیمی خودت -

 !قهری هک

 :داد ادامه صبا به رو

 بچه دلش هم اون ولی درست، کرده بدکاری شوهرت کن، گوش توهم صبا دخترم -

 خونه سر برگرد و بزن حرف شوهرت با هم تو نکرده، شرعی غیر کار خواسته،می

 !تزندگی

 :گفتم و شدم عصبی من صبا جایبه

 با برگرده خوایمی ازش باشین اصب درد مرحم اینکه جایبه بابا؟ عدالتیه چجور این -

 ... .که کنه زندگی مردی

 :زد صدا رو اسمم تاکید با و کشید داد من سر بابام

 هم خودت! نداره ارتباطی هیچ تو به! کنینمی ورشعله رو ماجرا این آتیش گفتم -

 !زیاده سرتم از و خوبیه پسر واقعا اژین! تخونه گردیبرمی

 :گفتم گریه با که بره اتاقش سمت خواست بابام و لرزید بدنم تموم و گرفتم گاز رو لبم

 !کرده نت*یا**خ دخترت به خوب پسر همین -



 بابام. کرد نگاهم دراومده حدقه از هایچشم با صبا و کشید بلندی هین مامانم

 .بود زده خشکش

 دختر؟ تو میگی چی -

 .کردم پاک رو هاماشک دستم پشت با

 ... .دیگه زن با رفته دامادتون گم،نمی دروغ -

 :گفت حرص با مامانم

 !آهو نزن حرف دیگه -

 :گفتم گریه با

 ختم گیرم،می طالق ازش من ولی نیست، مهم نکنید باور نه؟ کنیدنمی باور چیه؟ -

 !کالم

 اتاق در.زدم زار دل ته از و انداختم تختم روی رو خودم و رفتم اتاقم سمت سرعت با

 این تو که صبایی به دوختم چشم و کردم بلند رو سرم. شد اتاق وارد صبا و شد باز

 کنترلی که هاییاشک با و نشست تخت روی! بود شده استخوان و پوست روز یک

 :گفت نداشت روشون

 !کرده کارو این اژین واقعا آهو، -

 .زدم زار دل ته از و انداختم آغوشش توی رو خودم

 !کرده نت*یا**خ بهم اژین... صبا آره -

 .فشرد آغوشش توی منو اصب

 !بوده داده حامد به ازدواج اجازه بابام دونی،می -



 .زد زار دل ته از صبا و کردم نگاه رو صبا ناباورانه

 !بگیره زن داده اجازه دامادش به من جای به بابام نمیشم، داربچه چون -

 :داد وادامه زد پوزخندی

 !کرده ترجهنم رو زندگیم دنفهمی ولی کنه، کمکی زندگیم به خواسته مثال   -

 آروم تا بگم چی باید دونستمنمی واقعا من و کردمی گریه و لرزیدمی عصبانیت از صبا

 .نبود صبا از بهتر خودم وضع چون بگیره،

*** 

 اژین

 

 بعد. بود سخت برام خونه این توی کشیدن نفس و بود برداشته کثافت بوی رو خونه

 موبایلم دیدم که بزنم زنگ سپهر به خواستم و زدم بیرون خونه از خونه، کلید برداشتن

 !خاموشه

 گوشه رو ماشین. کردم حرکت سپهر خونه سمت و زدم چنگ رو موهام کالفگی با

 تیکی با در و فشردم درو زنگ. برداشتم قام سپهر باغ خونه سمت و کردم پارک خیابون

 .شد باز

 :گفت آیفون از سپهر

 !تو بیار رو ماشین -

 .میرم دیگه یکم خواد،مین -



 من و بود اومده بیرون خونه از استقبال برای سپهر. شدم حیاط وارد حرف بدون و

 .کردم حرکت سمتش

 فراری؟ آقای چطوری -

 !ندارم حوصله اصال سپهر -

 .زد کجی لبخند سپهر

 !جااین اومدی کردی جابی نداری منو حوصله -

 کردم نگاهش کالفه

 .برگردم خوایمی -

 :گفت تلخی خنده با و گرفت رو ازومب

 !هم تو بابا کردم شوخی -

. بود شده عوض خونه دیزاین بودم جااین که پیشی دفعه از و شدم سپهر خونه وارد

 :وگفتم زدم نیشخندی

 !میاد کار به جااین پولدار پدر -

 .زد پوزخندی سپهر

 !دیدنش نه محبت، نه رسه،می بهم پولش فقط -

 تردید با و کرد بغل رو مبل کوسن. برگشت قهوه فنجون دو با و رفت آشپزخونه سمت

 :پرسید

 !رفت؟ آهو -



 .کردم نگاهش چشمم گوشه با

 .رفت آره -

 .شد ترپررنگ سپهر نیشخند

 !حقته -

 :گفت دوباره که نگفتم چیزی و کردم نگاهش خشم با

 !خراب زنیکه یه خاطر به اونم خراب، کردی خراب رو زندگیت -

 :گفت که کردم نگاهش شمخ با

 !زنیکه؟ گفتم خانم طناز به برخورد بهتون -

 :گفت میرفت اتاقش سمت که طور همان و شد بلند جاش از

 !رو؟ صداش نشنیدی کنی،نمی باور رو حرفم حسابی چه رو واقعا تو -

 :گفتم داد با. شنیدممی زدمی حرف سره یک که رو صداش و بود اتاق توی

 !خاموشه گوشیم بیار ور  شارژرت سپهر -

 :گفت و کرد پرت سمتم رو شارژرش سپهر

 !هست؟ من به حواست اصال -

 .کردم تر زبونم با لبمو

 !سپهر -

 :زدم ب**ل آروم کرد، نگاهم شاکی و چرخید سمتم

 !میشم بابا دارم -



 .کردمی نگام داشت خوشحالی البته و تعجب با سپهر

 فهمیدی؟ کی -

 .پیش ساعت چند همین -

 نشست کنارم و اومد پهرس

 کنی؟ چیکار خوایمی حاال اژین -

 چرخیدم سمتش

 کنم؟ چیکار چیو -

 میدی؟ طالقش -

 زدم پوزخندی

 !ببینه خواب تو -

 :گفت ضعیفی صدای با و گرفت دستش توی رو موبایلش سپهر

 !میشه؟ چی نظرت به زدی، گندی چه بفهمن خونوادت -

 .شد آوار سرم روی تکپ مثل آبروییبی حرف، این شنیدن با

 !کنم بلند تونمنمی طایفه تو دیگه سرمم ندازن،نمی تفم صورتم رو بفهمن

 حل راه دنبال و دادم تکیه مبل به رو سرم بگم چیزی اینکه بدون و بستم رو چشمام

 .گشتم

 .آورد بیرون خیال و فکر از رو من و زد صدام بعد دقیقه چند سپهر

 کنی؟ حل ور  موضوع این... خواینمی -



 .کردم نگاه سمتش

 !رو؟ چی -

 .کرد نگاهم کالفه و فرستاد بیرون حرص با رو نفسش

 !میگم رو طناز اژین؟ هاپرتی... رو چی لیم کی-

 .کردم نگاهش مستقیم

 !کنم باور تونمنمی -

 .رفت بهم ایغره چشم سپهر

 طنازیه نبالد چشمت خودشم دی،نمی طالق رو آهو! بازه چقدر اشتهات ماشاهللا -

 ... .شغل یه هم داره شوهر هم که

 .گرفت خون خفه سپهر که کشیدم دادی چنان

 !برم بشم بلند یا بشینم، دقیقه یه ذاریمی سپهر -

 من. کرد پایین و باال رو تلویزیونی هایشبکه و کرد وشن رو تلویزیون حرف، بدون سپهر

 .کشیدم زدرا کاناپه روی و کردم وصل شارژ به رو موبایلم هم

*** 

 آهو

 



 و من روی نگاهش. نشست صبا و من کنار و شد اتاق وارد هم مامانم گذشت که یکم

 گرفت دستش توی رو مامانم دست صبا. بود اشک از پر چشماش و چرخیدمی صبا

 :گفت بهش رو و

 !میشه پایین باال فشارت... قرآن رو تو نشو ناراحت مامان، -

 :گفت صبا به رو بغض با مامانم

 زندگیت به خواسته فقط وصله، دوتا شما به جونشم خوبیه، مرد بابات صبا خدا به -

 .کنه کمک

 :داد ادامه مامانم و کرد نگاه رو مامانم تلخی لبخند با صبا

 طالقت پسرش بهتره بشی تونینمی داربچه چون گفته بابات به مادرشوهرت قضا از-

 !زندگیش دنبال بره و بده

 اونم نشدن که بچه یه خاطر به رو گلش دسته عین دختر تنداش دوست بابات

 گریه هق هق با صبا. بذارن عیب هزارتا روش و بدن طالق هست، و بوده خدا خواست

 .گرفت آغوشش توی محکم مامانم و کرد

 !دخترم ببخش رو بابات -

 :گفت من به رو بغض با مامانم. کردممی نگاه صبا و مامانم به ماشکی هایچشم با

 بهش هم تو... بود کم صبا درد! کنهمی امتحانم هامبچه با داره که برم خدا قربون -

 !شدی اضافه

 .گرفت آروم سر آخر و کرد گریه مامانم آغوش توی صبا



 آلودشغم نگاه با. کشید سرش روی رو، پتو مامانم و گذاشت بالشت روی رو سرش صبا

 :پرسید و کرد نگاه منو

 !دخترم کنی چیکار خوایمی تو-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .کرد زندگی اژین با نمیشه دیگه که دونممی فقط-

 ... .اژین که مطمئنی تو آخه-

 .کردم دراز کیفم سمت رو دستم و پریدم حرفش میون

 دیدم که بدم مامانم نشون رو زن اون با و اژین عکس و بردارم رو اژین موبایل خواستم

 .نیست موبایل

 .نبود ولی گشتم رو کیفم توی بار چند

 :کردم زمزمه ب**ل زیر و کوبیدم سرم روی حرص با دستمو

 !لعنتی -

 .کردمی نگاهم داشت تعجب با مامانم

 !آهو؟ شده چی -

 .گذاشتم جا خونه تو رو گمنمی دروغ من کردمی ثابت شما به که مدرکی -

 .کرد نوازش رو موهام و کشید آغوشش توی منو مامانم

 !عزیزدلم میگی، دروغ تو که گیممی ما مگه -



 کن، استراحت یکم هم تو... بده رو اژین جوابش خودش خدا نمیگه، دروغ من دختر

 !میشه چی ببینم بزنم، حرف بابات با برم منم

 .کردم صداش که شد، بلند تخت روی از

 .مامان -

 !جانم -

 جلوی کنه، کمکم خوادمی گها توروخدا گرفته، رو خودش تصمیم آهو بگو، بابا به -

 !روم جلو نه... باشه پشتم نگیره، رو طالقم

 :گفت رفتمی بیرون که طورهمان و کرد بسته و باز رو چشماش مامانم

 !باشه راحت خیالت -

 دیوار روی عکس به. کشیدم دراز صبا کنار و کردم عوض رو لباسام. رفت بیرون سپس و

 .بود اژین موبایل توی هم عکسش که ریدخت همان کردم،می فکر اژین اتاق

 روی که بود طناز اسم هم بفهمم رو مفهومش تونستمنمی که خالکوبی متن اون حتی

 هاینوشته که نپرسیدم اشدرباره اژین از موقع هیچ چرا. بود شده خالکوبی اژین سینه

 دلیل من گفت بهم چرا پس! داره دوست رو طناز اونقدر یعنی! چیه سینش و بازو روی

 .گذاشتم شکمم روی رو دستم و چرخیدم پهلو به گفت؟می دروغ یعنی قلبشم، ضربان

 دنیا به دمنمی اجازه هم وقتهیچ و خوامشنمی من میشه؟ چی بچه این سرنوشت

 ... .باید کنم، سقطش باید بیاد،

 ترگرم رو اتاق فضای خورشید، گرمای و بود شده روشن اتاق فضای کردم باز که چشم

 و شدم بلند جام از. نبود جاش سر که شد کشیده صبا خالی جای به نگاهم. بود کرده



 دیوار روی ساعت و بود پیچیده خونه توی غذا بوی. رفتم بیرون تخت کردن مرتب بعد

 !یعنی بودم خوابیده ساعت این تا من. دادمی نشون رو۱۲ ساعت

 گاز اجاق سر مامانم و یهسبز  کردن پاک حال در صبا دیدم که رفتم آشپزخونه سمت

 تخم و رفت یخچال سمت مامانم. چرخید سمتم سرشون که کردم سالم وایساده،

 :گفت من به رو و برداشت مرغی

 !بخور رو صبحونت... بشه گرم مایکروفر تو بذار دربیار فریزر از رو نون-

 آرامش در من و کرد درست نیمرویی برام مامانم. کردم رو بود گفته مامانم که کاری

 صدایش هرچقدر که بود فکروخیال غرق انقدر صبا. شدم امصبحونه خوردن مشغول

 نگاهم پریشون حال با که زدم، صداش بلندتری صدای با باراین. شنیدنمی کردممی

 .کرد

 آهو؟ گفتی چیزی -

 .گرفتم سمتش نیمرو از ایلقمه من و کشید سوزی جگر آه مامانم

 !خوری؟می -

 .داد تکون نه نیمع به رو سرش

 !جونت نوش -

 :کردمی زمزمه خودش با داشت ب**ل زیر صبا و رفت بیرون آشپزخونه از مامانم

 .فهمیدممی کاش یعنی؟ چطوریه شدن مادر حال و حس -

 :گفت من به رو که کردم نگاه صبا سمت و زد خشکم دستم توی لقمه

 !بشم مادر تونستممی منم کاش آهو -



 چشمی زیر. رفت اشچانه انتهای تا و سرخورد چشمش گوشه از اشکی قطره سپس

 .زدم پوزخند دلم توی و کردم نگاه شکمم به

 .شدمی مادر که بود صبا و شدمی عوض صبا و من جای کاش-

 .دادم قورت سختی به و گذاشتم دهنم توی دستمو توی یلقمه

 :گفتم صبا به رو سختی به

 .رو فکرها این کن ول آخه، زدیم بابامون انمام سر گلی چه ایمبچه خودمون ما -

 پاک صبا. ریختم چایی صبا و خودم برای سپس گرفتم آب زیر برداشتم رو نیمرو ظرف

 .نشست من کنار هاشدست شستن بعد و کرد تموم رو سبزی کردن

 :گفتم و کردم اشاره چاییش به

 .شد سرد -

 چاییش گذاشت دهانش یتو که قندی با و گرفت دستش توی رو چایی استکان صبا

 .کشید سر رو

 :گفت من به رو مامانم

 جواب زنممی زنگ بابات به بگیری، اینارو دارم خرید قلم چند بری تونیمی مامان آهو -

 !نمیده

 :وگفتم شدم بلند جام از

 .شم حاضر رممی باشه، -

 :گفتم صبا به رو و شدم خارج اتاق از و پوشیدم لباس زود



 !بشه عوض هوات و حال بریم، شو بلند هم تو -

 کرد نگاهم صبا

 ... .آهو ندارم حوصلشو -

 اصرار بهش. کشید دراز مبل روی و اومد بیرون آشپزخونه از حرف این گفتن از بعد

 .شدم خارج خونه از من و داد من به رو خرید لیست و بانکی کارت مامانم و نکردم

*** 

 اژین

 

 دویدم پارک توی کمی. زدم بیرون خونه از مه صبح و کردم سر سپهر خونه تو رو شب

 .بگیرم تصمیم بتونم بهتر و بشه آزاد فکرم تا کردم ورزش و

 .کشیدم بیرون رو موبایلم و کردم جیبم تو دست و لرزید شلوارم جیب توی موبایلم

 .باشم مسلط اعصابم به تا کشیدم عمیقی نفس طناز اسم دیدن با

 کردم وصل رو تماس سپس

 کجایی؟ هست معلوم هیچ یناژ  الو -

 .رفتندمی مدرسه سمت پوشیده یونیفرم که کودکانی به خورد چشمم

 !بینمتمی امروز ولی طناز، داشتم کار یکم -

 .بینمتمی همیشگی کافه همون پس باشه... دیگه بود ترواجب من از کارت یعنی -



 رو تماس شهبا گفتن بعد و نکردم توجهی ولی رسید، گوشم به دلخور کمی صداش

 .کردم قطع

 آهسته.بود شده عرق خیس ورزش بخاطر که بودم کرده تنم رو سپهر ورزشی سویشرت

 سوار که طورهمان ریخته، بهم وضع با رو طناز یهو که داشتمبرمی گام خونه سمت

 نگاه بود شده خارج اون از که ایخونه به. دیدم خودم چندمتری در شدمی تاکسی

 :تمگف خودم با و کردم

 !جااین اونم طناز-

 خونه سمت عجله با! نداشت امکان این. شد متورم گردنم رگ و افتادم سپهر حرف یاد

 .هست بدنش قوس و کش حال در حیاط در سپهر دیدم که رفتم

 :گفت کجی لبخند با و انداخت باال رو ابروهاش من دیدن با

 !شدی خیز سحر بهبه -

 هاملباس تعویض از بعد و رفتم خونه سمت عجله اب که بود ریخته بهم اعصابم انقدر

 .برداشتم رو ماشین سوئیچ

 :پرسید تعجب با من دیدن با سپهر

 کجا؟ -

 :گفتم بستممی رو هامکفش بند که طورهمان

 .دارم کار -

 کار؟ کدوم -

 .افتادم راه به خروج در   سمت  



 !مهم کار یه -

 حرکت طناز خونه سمت شدن، سوار بعد و زدم رو ماشین دزدگیر. زدم بیرون حیاط از و

 رو درش زنگ نگرانی بدون همین خاطر به. نیست خونه طناز شوهر دونستممی. کردم

 .کرد نگاهم تردید و ترس با من دیدن با. کرد باز رو در خودش بعد دقیقه چند که زدم

 تو؟ بیام تونممی -

 :گفت م ن م ن با

 کنی؟می چیکار جااین -

 .انداخت کوچه به نگاهی و آورد یرونب رو سرش سپس

 .داشتم کارت -

 !االن؟ -

 و شد کشیده گلوش زیر کبودی رد به چشمم. شدم خونه وارد و زدم کنارش در جلو از

 .گرفت آتیش تنم تمام انگار

 .اومدم خبر بی طوراین چی برای دونستنمی و بود کرده هل طناز

 نیست؟ خونه شوهرت -

 .دکر  تر زبانش با رو لبش

 !نه -

 .نداشت ایستادن نای که کردم نگاه اشخسته چهره به

 :گفتم کنایه با



 کردی؟می کارگری مگه شب -

 :گفت ساختگی یخنده با و کرد سکسکه یهو طناز

 مگه؟ چطور -

 .نشستم بود متریشون۳ حیاط توی که میزی روی

 !بارهمی خستگی قیافت از -

 کشید گردنش زیر به رو دستش

 .کنهمی درد سرم یکم بابا، نه -

 :گفت کرده هل حالت با بعد

 نخوردی؟ چیزی حتما بیارم، صبحونه برات برم -

 میز روی و برگشت چایی و نون و املت ظرف با بعد دقیقه چند. گذشت کنارم از و

 .نشست

 .بود بسته روسری با رو گردنش دور

 :پرسیدم و نشست لبم گوشه پوزخندی ناخوداگاه

 شده؟ چی گردنت -

 !شده خشک افتاده بد بالشت رو سرم شب کنم فکر دونمنمی -

 :گفتم کردممی نگاهش خیره که طورهمان و برداشتم املت از ایلقمه

 .آها -



 توی رو موبایل نیست سمتش نگاهم دید وقتی طناز و اومد طناز موبایل برای مسیجی

 .بود طرف پیام به دادن جواب مشغول و گرفت دستش

 .کشیدم دستش از رو موبایل منتظره غیر هویک و کردم نگاهش چشمم گوشه با

 :پرسید پته تته با و کرد نگاهم ترس با طناز

 کنی؟می چیکار اژین -

 اجازه این که بگیره دستم از رو موبایل خواست. نگفتم چیزی و کردم نگاهش خشم با

 .شدم تلگرامش و اینستا پیج وارد و ندادم بهش رو

. شدمی منقبض فکم و کشیدمی تیر سرم خوندممی هاشپیام از که ایجمله هر با

 .بدم پس رو موبایلش که خواستمی من از التماس با و کردمی نگاهم ترس با طناز

 !بودم احمق یه واقعا که کردم پیدا یقین خودم هایچشم با اونم حقیقت، دیدن با

 .شدم بلند میز روی از خشم با و کردم پرت سمتش رو موبایل

 .کردن گریه به کرد شروع اومده در هاشکاری کثافت گند که بود، فهمیده انگار طناز

 .مجبورم ندارم، تقصیری من اژین خدا به -

 .خندیدم خشم با

 مجبوری؟ -

 هستی؟ کی واقعا تو مجبوری؟ چرا مگه، نکرد نیازتبی دادم بهت که پولی همه این

 .زد زار بیشتر طناز



 که خوند گوشم تو قدرآن کردم،می کار کارخونه تو وقتی زن یه. خوردم گول خدا به -

 !کن باور توروخدا شدم در به راه از سر آخر

 .زدم تلخی پوزخند

 ... .یک تو که کنم باور کنم، باور رو چی -

 .کردم نگاهش نفرت با و خوردم رو امجمله بقیه

 احمقی مردای جیب کردن یخال دنبال که تو مثل زنی از طناز، خورهمی بهم حالم ازت -

 !خورهمی بهم حالم اون، و این خواب هم هستی، من مثل

ت واقعا  !دادم بهت که پولی همه این نبود بَس 

 .کردمی التماسم طناز

 ... .خدا به کن، گوش لحظه یه اژین-

 :زدم فریاد سرش

 کی خاطر به ببین ببینم، رو ریختت خوامنمی اصال کنم گوش خوامنمی شو، خفه -

 !زندگیم به زدم آتیش

 ... !شوهردار زن یه با اومدم که بودم کثافت چقدر ببین

 بیرون خشم با کنم نگاه رو طناز اینکه بدون. لرزید وجودم تمام و شد منقبض فکم

 و لرزیدمی عصبانیت از داشت بدنم تمام.کوبیدم سرم پشت محکم رو در و اومدم

 .بودن گرفته درد هامدندون تموم که بودم داده فشار هم روی انقدر رو هامدندون

 جلویی در بود، سرش که چادری با طناز دیدم که شدم سوارش و رفتم ماشینم سمت

 .نشست و کرد باز رو



 .نکنم اشپیاده ماشین از احترامیبی با و باشم مسلط اعصابم به کردم سعی

 :گفتم ممکن صدای کمترین با و کردم قفل فرمون دور دستمو

 !شو پیاده ،طناز-

 :گفت گریه با و کردن پر رو صورتش طناز هایاشک

 !آخه؟ فهمینمی منو چرا بدم، توضیح ذارینمی چرا-

 .چرخیدم سمتش شده منقبض فک با

 طنازی همون تو نشستی؟ جااین االن رویی چه با واقعا بدی؟ توضیح خوایمی رو چی-

 شناختم؟می من که هستی

 .زدم پوزخند

 ؟... ک ی شدی؟ عوض همه این کی تو -

 .پرید حرفم میون هق هق با طناز

 چرا ولی! خراب آدم یه فاسد، آدم یه به شدم تبدیل دونممی آره اژین، کن تمومش -

 شدی؟ عوض چرا پرسینمی

 :گفتم و دادم ماساژ رو سرم گیجگاه دستم، با

 !پایین برو ترکه،می داره سرم -

 کنی؟ گوش حرفام به خواینمی چرا لعنتی -

 :گفتم داد با و زدم فرمون روی دستم با محکمی ضربه

 !گفتی دروغ بهم فقط مدت این تو چون خوره،می بهم گودروغ آدم از حالم چون -



 اصال دیگه من ولی خواست،می زدن حرف اجازه و کردمی گریه بهار ابر مثل طناز

 .کنم شگو هاشحرف به که برسه چه بشم، طناز چشم تو چشم خواستمنمی

 :پرسید من به رو لرزیدمی که هاییب**ل با

 باشم؟ کنارت من خواینمی دیگه یعنی، -

 :داد ادامه که کردم نگاه سمتش و زدم پوزخندی

 ... .هم وبا بگیرم طالق کنیمی کمکم و دیمی طالق رو زنت کردمی فکر من... من -

 رو عمرم طول جوک ارتریندخنده داشتم انگار واقعا طوالنی، خنده یه گرفت، خندم

 .شنیدممی

 :گفتم هامخنده میون

 واقعا؟ کردی فرض چی منو طناز -

 ... .تونیممی تو و من اژین ببین -

 .آوردم باال سکوت معنی به رو دستم

 رو آهو گندیده موی تار یه. بدون دونستینمی اگه نمیشیم، ما وقت هیچ تو و من -

 .دمنمی تو به وقتهیچ

 زد پوزخندی نازط باراین

 تار یه ندادن از دم حاال من، به فروختی رو آهو خوب چه خوابیدی، من با که شبی -

 زنی؟می مو

 :گفت طناز که کردم نگاهش خشم با



 ... .من و بین چی که بگم بهش و زنت پیش برم تونممی من -

 :گفتم تاسف با و زدم اشاحمقانه فکرهای به پوزخندی

 !شو پیاده من ماشین از اول ولی... بگو بهش برو-

 پشت از. شد پیاده ماشین از کشیدم سرش که دادی با من و کرد نگاهم واج و هاج طناز

 .کردمی نگاهم شیشه

 .شدم دور طناز از و رفتم عقب دنده و گذاشتم گاز پدال روی رو پام

*** 

 آهو

 

 کردممی عجم دستی چرخ توی داشتم رو مامانم وخریدهای چرخیدممی فروشگاه توی

 .کردم حس رو آشنایی عطر بوی کردم حس که

 ذهنم توی. کردم پر بود شده پخش که عطری با رو هامریه و کشیدم عمیقی نفس

 عقب سمت به ساالر صدای شنیدن با که گشتممی عطر صاحب دنبال داشتم

 .چرخیدم

 ویر  لبخندی. شد می نزدیک بهم داشت که کردم نگاهش تعجب با ساالر دیدن با

 .کردمی نگاهم داشت و بود لبش

 :پرسیدم ساالر به رو حرص کمی با

 کنی؟می تعقیب منو تو -

 :گفت ایخنده تک با و کرد نگاهم واج و هاج باراین ساالر



 کنی؟می فکری همچین چرا -

 :گفتم کردممی نگاهش داشتم که طورهمان و بهش زدم زل

 !هستی هم تو هستم، که جاهایی چون -

 ساالر دیدم که گذاشتم کنارش از هم من حرف بدون. نگفت چیزی و فرستاد باال وابروش

 !دارهبرمی گام من شانهبهشانه هم

 !آهو؟ خوبی -

 و نکردم پیدا بهش نسبت خوبی حس حالم پرسیدن و شدن خودمونی هویک این از

 :گفتم بود ابروهام میون که اخمی با

 !ممنون خوبم -

 ه؟چطور  اژین با زندگی -

 !دیدنش یهویی به کردم شک که پرسید رو حرف این دیگه لحن یه با

 !گذرهمی خوبه، -

 من سر پشت هم ساالر و رفتممی کردن حساب برای داشتم و بود شده تموم خریدم

 هم ساالر هم باز دیدم که اومدم بیرون فروشگاه از خریدها کردن حساب بعد. اومدمی

 .میاد داره سرم پشت

 !کن رصب آهو -

 .میاد من سمت سرعت با دیدم و کردم نگاه سرم پشت به

 !برسونمت کن صبر -



 .میرم خودم راد آقای مرسی -

 !رسونمتمی خب -

 .نگفتم ایدیگه چیز و کنم قبول خواست هویک دلم چرا دونمنمی

 .میارم رو ماشین االن وایسا جا همین -

 .گذشت کنارم از و

 .گرفتم جا جلو صندلی توی من و تبرگش ماشین با بعد دقیقه چند

 .جوشیدمی سرکه و سیر مثل دلم که بودم بین بد راد ساالر به نسبت انقدر ولی

 :گفت که بود تیز ساالر یا داد لوم صورتم حالت دونمنمی

 بخورم قسم مامانم جون به تونممی ولی کنینمی که فکرایی چه موردم در دونممی -

 .کردممی غلطی چه داشتم دونستمنمی خودمم و بودم گرفته جنون حس که

 جلوی ساالر خون هایرگه از پر هایچشم و پیچید سرم توی یهو هامجیغ صدای

 .شدم مسلط اعصابم به و کشیدم عمیقی نفس. بست نقش چشمم

 زده حرفی خواستنمی دلم هیچ اصال هم من و بود خودش توی و زدنمی حرفی ساالر

 !بشه

 بیشتر گاز پال روی پاشو ساالر خواست،می باباشو طلب انگار که نیماشی بوق صدای با

 .کرد اضافه سرعتش به و فشرد

 زدمی بوق هی داشت سرش پشت که ماشینی خواستنمی انگار و کشیدمی الیی هی

 .بزند جلوتر اون از

 :گفتم ضعیفی صدای با من و رسید آپارتمان جلوی



 !من رسوندن بابت ممنون -

 :گفت و زد تلخی دلبخن ساالر

 .نداشت قابلی -

 .رفتم ساختمون سمت و گرفتم دستم توی رو پالستیک دو و شدم پیاده ماشین از

 کرد ایجاد خراشی گوش صدای و پیچید خیابون توی ساالر ماشین هایالستیک جیغ

 .درآورد حرکت به رو ماشین سرعت با سپس و

*** 

 اژین

 

 .کنم چیکار باید دونستمنمی و کردممی حرکت سرعت با

 !کنه سقط رو بچه و باشه کلش توی ایاحمقانه فکر که بودم آهو نگران

 صدای بعد کمی که گرفتم رو آهو پدر خونه شماره و بردم موبایلم سمت رو دستم

 .شنیدم رو صبا آهو، خواهر

 !خانم صبا الو -

 .کرد پرسی احوال آرامی صدای با سپس و کرد مکث کمی صبا

 .گفته رو چی همه آهو بفهمم تونستممی که داشت سرما اشصد انقدر ولی

 هست؟ آهو -

 .نیست خونه نه -



 .بزنید صداش توروخدا بزنم، حرف باهاش باید من خانوم صبا -

 .خرید رفته نیست که میگم اژین آقا -

 .نشست لبم روی ناخواسته لبخندی

 رفته؟ فروشگاه کدوم خب -

 :گفتم لتماسا با دیگه یکبار که نگفت چیزی صبا

 دست کاری یه تا توروخدا کنهمی سقط رو بچه گفته! است حامله آهو خانوم، صبا -

 .بزنم حرف باهاش باید نداده خودش و من

 .زدممی حرف خودم با داشتم من و نبود تلفن پشت کسی انگار

 !خانم صبا -

 سمت و گرفتم رو بود رفته خرید برای آهو که فروشگاهی آدرس کندن جون هزار با

 .راندم جااون سمت

 داشت آهو که دیدم فروشگاه بیرون ساالر با رو آهو که شدممی فروشگاه نزدیک داشتم

 .شدمی ماشین سوار

 .بودم وایساده حرکت بدون و نرسید مغزم به خون انگار ایلحظه برای

 کردم شروع سرش پشت سرعت با هم من کرد حرکت ساالر ماشین اینکه دیدن با ولی

 .کردن حرکت به

 و کردمی حرکت بیشتری سرعت با ساالر ولی داره،نگه تا دادممی چراغ و زدممی بوق

 .کردمی رانندگی سرعت با

 .افتادم عقب ساالر ماشین از که کشید الیی قدرآن



 .شد پیاده ماشین از آهو و رسوند رو آهو که رسیدم، بهش وقتی

 لبش گوشه که ایمسخره پوزخند و بود من ویر  جلو، آیینه از که ساالر نگاه تونستممی

 .ببینم هم رو بود کرده خوش جا

 .درآورد حرکت به رو ماشین ساالر و رفت ساختمان سمت آهو

 .کردم حرکت ساالر سر پشت سرعت، با و گذاشتم گاز پدال روی رو پام هم من

 و کنم عوض رو مسیرم فرعی، کوچه یه از تونستم سر آخر که کردم تعقیبش قدرآن

 .بگیرم رو ماشینش جلوی لحظه یک در و بیفتم ساالر از جلوتر

 .کردمی نگاهم داشت مضحکی خنده با و گذاشت ترمز روی رو پاش ساالر

 .کرد رو کار همین هم ساالر و شدم پیاده ماشین از

 :گفت اومدمی من سمت که طورهمان

 !فرمونی دست عجب واو، -

 .خندید بلند ساالر که زدم؛ صورتش توی رو، ضربه اولین و کردم مشت رو دستم

 .میاد سوخته دماغ بوی عجیب -

 .شد خونی صورتش و افتاد زمین روی زدم، که رو مشت دومین

 ممکن حالت ترینریلکس با شد، خونی دستش وقتی و کشید بینیش روی رو دستش

 :گفت آورددرمی رو من حرص که

 !سوختی بد انگار -



 به دست ساالر با که طورهمان و کردم بلندش زمین از و دمبر  شیقه سمت رو دستم

 :گفتم بودم، شده یقه

 شدی؟ من زن نزدیک حقی چه به خونه؟ دم رسوندی رو من زن حقی چه به -

 .شد کج ساالر ب**ل گوشه

 .کرد قبول هم آهو برسونمت؟ گفتم من -

 :مغرید بود شده منقبض که فکی با و اشکوبیدم ماشین در به حرص با

 !نیار کثیفت زبون اون به رو من زن اسم -

 !غیرتی چه واو، -

 با و گرفت هوا روی رو دستم که بزنم بهش ایدیگه مشت خواستم و زدم نعره

 :گفت زدمی موج خنده توش که هاییچشم

 !بترسه باید کنه ترکش زنش و کنه نت*یا**خ که آدمی داری؛ حقم ترسیدی؟ چیه؟ -

 :گفتم عصبانیت با و ودب زده بیرون گردنم رگ

 میگی؟ چی تو؟ کنیمی بلغور چی -

 .داد هلم عقب سمت به و کرد آزاد یقش دور از رو دستم

 !کنه نگاه بهت عمرا   دیگه آهو ولی نفهمی، به بزن رو خودت -

 که دادم فشار و گرفتم محکم رو دستش پشت از که کنه، باز رو ماشینش در خواست

 .رفت باال آخش

 :گفتم شمرده و بردم گوشش نزدیک رو م*با*ل



 نیست ام،بچه جون به وهللا، به. نپلک من زن اطراف گممی بار آخرین برای راد، ساالر -

 .کنممی نابودت و

 لبم گوشه من باراین و بشنوم کوبید؛می شدت با که رو ساالر قلب ضربان تونستممی

 .شد کج

 !کن ول رو دستم -

 .زد صورتم روی رو مشتش اولین و خیدچر  سمتم که کردم ول رو دستش

 :گفت برافروخته صورت با و

 !مونهنمی تو با آهو باشه، کار تو هم ایبچه اگه حتی -

 .دید خواهیم -

 .کرد حرکت داد، تغییر رو مسیرش کهاین بعد و کرد باز رو ماشین در عصبانیت با

 .کردم حرکت آهو پدری خونه سمت و شدم ماشین سوار هم من

 چند که گذاشتم زنگ دکمه روی رو دستم عصبانیت با و داشتم نگه آپارتمان جلوی

 .رسید گوشم به آهو طلبکار صدای بعد دقیقه

 !دیوانه سوخت زنگ -

 .زدم داد خشم با

 !پایین میای االن همین -

 .خندید آهسته آهو

 !ترسیدم وای -



 .کردم تکرار دوباره داد با و کوبیدم زنگ کنار رو مشتم

 !پایین بیا ،گفتم -

 دیگه کسی زدم،می رو زنگ هرچقدر من و بود گذاشته سرجاش رو آیفون آهو انگار

 .دادنمی جواب

 وارد من و کرد باز رو در تمنا، و اصرار هزار با و گذاشتم شانهمسایه زنگ روی رو دستم

 .شدم ساختمون

 .کرد باز رو رد عصبانیت با آهو مامان که زدم رو در زنگ رسیدم، که واحد جلوی به

 شما؟ کنیمی چیکار جااین اژین آقا -

 .کردم صدا رو آهو و زدم کنار رو آهو مادر

 آهو؟ تو؟ کجایی آهو، -

 :گفت زد؛می موج خشم هاآن توی که هاییچشم با و اومد بیرون اتاق از آهو

 خوای؟می چی چیه؟ هان؟ -

 .آورد هجوم سمتم رشماد و کشید ایخفه جیغ ترس از که رفتم، سمتش سرعت با

 !کن ولش! کنی؟می چیکار -

 .دادممی فشار و بودم گرفته محکم رو آهو دست

 !کرد؟می چیکار ساالر مرتیکه اون با بپرسید دخترتون از توروخدا، کنید ولم جون مادر -

 :گفت عصبانیت با آهو که کرد، نگاه رو آهو و من تعجب با یهو آهو مامان

 !سننه؟ وتور  اصال چه، تو به -



 .لرزید خودش به که کشیدم فریاد سرش

 کنی؟ دیوونم یا بسوزونی، رو من خوایمی االن -

 .دادم تکون صورتش جلوی رو انگشتم

 !کردی کاری بد بفهم، کردی فکری همچین اگه ولی -

 .کنم ول رو آهو دست خواستمی و بود شده آویزون پیراهنم از مادرش

 :گفت گریه با و کشید داد مادرش که بردم در سمت کشان کشان رو آهو ولی

 !خوای؟می جونش از چی کن، ول رو دخترم -

 :غریدم و کردم نگاه رو آهو مادر عصبانیت، با

 !منه زن شما دختر -

 .کرد حمله سمتم دید رو آهو اشک وقتی مادرش

 !بود؟ کجا تو زن این کردیمی بازی زن وقتی کن؛ ولش -

 .کردم نگاهش مخش با و شد متورم گردنم رگ

 آهو تا کنید؛ گوش خوب شما ولی نگم، چیزی بهتره پس بشکنم؛ حرمت خوامنمی -

 !نمیدم طالقش نده بهم سالم و صحیح رو من بچه

 .کرد نگاهم اشک از پر هایچشم با آهو و شد شل یهو آهو مامان دست

 .زدمی موج حسرت هاشچشم توی و کردمی نگاهم اشک از پر هایچشم با صبا

 .زد ب**ل ناباور آهو مادر

 !آهو -



 :گفت کردمی گریه که طورهمان و کشید جیغ من سر آهو

 !کنه لعنتت خدا اژین، نگذره، ازت خدا -

 :گفتم داد با صبا به رو

 .بیار رو آهو شال خانم، صبا -

 .برگشت دست به مانتو و شال و رفت اتاق سمت صبا

 .زد ب**ل تعجب و حیرت با آهو

 !صبا -

 :گفت گریه با و لرزید صبا ب**ل

 !تبچه خاطر به بری؛ باید آهو، -

 بغلش توی رو صبا آهو، که گفت چی دونمنمی گوشش زیر و کرد بغل رو آهو بعد و

 .کردنمی گریه خواهر، هردو و بود گرفته

 .کردمی نگاهمون فقط و بود نشسته مبل روی آهو مادر

 از بندازه، من به نگاهی اینکه بدون و داشتبر  رو کیفش و پوشید رو مانتو و شال آهو

 .شد خارج خونه

*** 

 آهو

 

 .زد ب**ل آهسته گوشم دم صبا



 عشق اژین مثل هاشچشم از و اومدمی هم حامد کاش بودم؛ تو جای من کاش آهو، -

 !بشم مادر تونستممی تر،مهم اون از و بمونم باهاش کردمی زورم. باریدمی

 .ریخت اشک

 خدا به ببخش، رو اژین تونستی اگه و برو برات، قفس میشه جااین نری آهو، برو -

 !داره دوست

 .زدم بیرون خونه از دقیقه، چند از بعد و کردم بغل سفت رو صبا

 بخشش ارزش اصال کنه، نت*یا**خ که مردی میرم؟ دارم کجا اصال میرم؟ دارم چرا

 !مگه؟ داره

 .شدم ماشین سوار و زد رو ماشین دزدگیر اژین و وایستادم اژین ماشین کنار

 ایدیگه چیز گربیان گردنش شده متورم رگ ولی کرد،می رانندگی داشت سکوت در

 .بود

 اتاقم وارد و کردم باز رو درش کلیدم، با و رفتم خونه سمت عجله با و رسیدیم خونه به

 .شدم

 .نبود زمین روی شده ریخته خون از خبری و بود تمیز خونه

 .شد وارد اژین دیدم که بودم نشسته بود؛ شکسته هم رو درش اژین هک اتاقی توی

 .کردم باز ب**ل که کرد نگاهم طوالنی

 ... .جهنم این تو برگشتم باهات چرا دونمنمی خودمم -

 سال صد دونممی خوب رو این ولی وایستادم؛ اژین رویروبه و شدم بلند تخت رو از

 .کنمنمی زندگی باهات سیاهم



 :گفت آهسته کالفه و تهخس اژین

 !ببخشی؟ رو من تونیمی آهو -

 .زدم پوزخند

 میگی؟ رو این رویی چه با اصال تو چی؟ دیگه -

 .بست رو هاشچشم خستگی با و کرد سقوط تخت روی اژین

 !بود کرده چرک کمی انگار البته که خورد؛ پیجیش باند دست به دستم

 زور به بودم دانشجو وقتی ولی ودم؛ب عاشقش. داشتم دوست بچگی از رو طناز من -

 چی دونمنمی و دیدمش سال چند از بعد. رفتم ایران از من و دادنش دیگه یکی به

 دونمنمی بیفته؛ اتفاق ما بین چیزی همچین خواستمنمی خدا خداوندی به ولی شد؛

 !شد چی

 .کشید عمیقی نفس دل ته از و گذاشت هاشچشم روی رو ساعدش

 .ریختن صورتم روی بودن، کرده تار رو دیدم که اییهاشک و زدم پلک

 .نشستم کاناپه روی و رفتم هال توی مبل سمت و شدم خارج اتاق از

 .روییمروبه سفید دیوار به بودم شده خیره

 .خورد گوشم به اژین صدای هم باز

 فقط... گیرمشمی گردن به خودمم کردم؛ اشتباه منم. کنهمی اشتباه آدمی هر! آهو -

 .خواممی فرصت هی

 .بود درد از پر نگاهش و بود وایستاده در چارچوب توی دیدم؛ رو اژین و برگردوندم سر



 .گرفت قرار دلم روی سنگینی، وزن و نشست لبم گوشه ناخودآگاه پوزخندی

 .کوبیدم زمین روی رو، بود میز روی که لیوانی و شدم بلند مبل روی از آهسته

 :گفتم بغض با اژین به رو

 !برگردون اولش حالت به رو لیوان این -

 .زدم پوزخند

 !باش زود -

 .نگفت چیزی و کرد نگاهم عمیق اژین

 :گفتم و برداشتم گام سمتش به

 !نمیشه چون کنم؛ فراموشش نگو ببخشمت، نگو -

 .رفتمی بیرون سمت داشت اژین و گذشتم کنارش از

 :گفت که بیرون بره خونه از خواست

 !من به بده رو خونه کلیدهای -

 .اومد سمتم دیدم که برگشتم سمتش

 .خونه کلیدهای -

 .رفتم کیفم سمت و کردم نگاهش تاسف با

 :گفتم تاسف با و گذاشتم دستش توی رو کلیدها

 !نمیرم در نترس -

 .کرد قفل رو در و رفت بیرون بگه چیزی اینکه بدون اژین



*** 

 اژین

 

 !برم که نبود ایدیگه جای سپهر، خونه جز و زدم بیرون ساختمون از

 .کردم توقف اشخونه در جلوی و افتادم راه به سپهر خونه سمت

 .شدم حیاط وارد و زدم رو در زنگ

 .توپیدم بهش رو که بود حیاط توی سپهر

 چی؟ واسه گذاشتی صاحببی رو اونجا رستوران؟ بری خواینمی تو -

 .کرد نگاهم تاسف با سپس و تعحب با سپهر

 !بریزی من سر رو دلیت و دق بیای تونستینمی تو که رفتممی -

 .برداشتم گام سمتش: و کردم نگاهش

 اژین؟ چیشده -

 آب هاگل به داشت که شدم سپهر دیدن مشغول و نشستم حیاط توی صندلی روی

 .دادمی

 !خونه برگردوندم رو آهو -

 .کرد نگاهم تعجب با سپهر

 اومد؟ یعنی -

 .کشیدم عمیقی نفس



 باباش که دونیمی. بیاد من با کردن مجبورش... بارداره فهمیدن تا خواهرش و مامان -

 ... .آهو ولی! حساسه

 .شدم خیره زمین به و کردم سکوت رسیدم، که حرف جایاین به

 .کرد رها زمین روی رو شلنگ و بست رو آب سپهر

 عصبانیه؟ دستت از بخشه؟نمی میگه گیره؟نمی تحویلت آهو، -

 .نشست کنارم و زد کجی لبخند

 آهو شخصیت چی؟ یعنی فهمیمی. کردی نت*یا**خ زنت به تو اژین، طبیعیه خب -

 کنی؟می فکر اینا به اصال. کردی خورد رو

 .کردم نگاه سمتش

 .ببخشه رو من تا ببره زمان چقدر کنیمی فکر -

 .کرد قالب هم توی رو هاشدست سپهر

 جاش... ها میشه خوب! دسته پشت یسوختگیه مثل نت*یا**خ... من رفیق ببین -

. چشمه جلو هم همیشه. نمیشه اولش مثل وقتهیچ ولی میاد؛ در دیگه پوست یه

 نیست، چیزی بگی و بزنی لبخند شده؟ چی بپرسه ازت یکی وقتی مجبوری هم همیشه

 !روش ریخته جوش آب

 !نمک هضم رو جمله این مفهوم تونستمنمی واقعا من و بهم زد زل مستقیم سپهر

 .داد ادامه سپهر



 فراموش اگه حتی! هست آهو چشم جلو هم همیشه نمیشه، فراموش نت*یا**خ -

 میگه، خودش با ولی ها؛ زنهمی لبخند داری دوستش بگی بهش روز یه وقتی... کنه

 !کردنمی نت*یا**خ داشت دوسم اگه میگه؛ دروغ

 .گذاشتم قلبم روی رو دستم و شدم بلند صندلی روی از

 .وایستم پام روی تونستمنمی حتی که طوری کرد،می درد و کشیدمی تیر خیلی

 :گفت رفتمی خونه سمت که طورهمان و شد بلند جاش سر از سپهر

 .بخوریم بیارم چیزی یه برم -

 .گذشت کنارم از و

 دست به دوباره رو رفته دست از اعتماد تونممی چطور کردم، فکر خودم با من و

 .***بیارم

 آهو

 

 .بینممی کمتر رو اژین و برگشتم خونه به که ماهه یه

 سخته ولی پرسه؛می رو حالم اوقات گاهی هم، مامانم و نزده زنگ بهم بارم یه حتی بابام

 !بده دست بهت بودن یتیم حس و باشی دارخانواده

 میرم هم دستشویی وقتی حتی و حساسه، منه شکمه توی که ایبچه به زیادی اژین

 .نمونم جااون زیاد که هست بهم حواسش

 !بیارم بچش سر بالیی ترسهمی



 اژین با بشم مجبور هم عمرم آخر تا اگه و کنممی سقط رو بچه این آخرش من ولی

 .باشم داشته ایبچه ازش که خوامنمی وقتهیچ کنم، زندگی

 خسته و برگشته رستوران از. اوفتهمی اژین سمت نگاهم میشه، باز که در صدای با

 .کشهمی دراز کاناپه روی

 !خورهمی حسابی و درست غذای نه و کنهمی ورزش نه نیست؛ سابق اژین انگار

 !سازهمی و سوزهمی داره و برگشته شوهرش خونه به ماه، یه از بعد صبا

 اجبار به نزنند؛ حرفی سرت پشت اینکه و همسایه و در خاطر به که مزخرفه چقدر و

 !کنی زندگی

 .کنممی بازش که شیرین طرف از پیام یه و لرزهمی تمدس توی گوشیم

 رو کنه جنین سقط تونهمی که دکتری یه آدرس برام که کردم رو شیرین التماس قدرآن

 .کرده پیدا

 .شد راضی تا گفتم دروغ تا هزار من ولی بود، مخالف شیرین

 .نوشته بینممی کنممی باز که رو موبایلم صفحه

 !نکن دیر فقط. فرستممی برات دیگه ساعت یه که آدرسی این هب بیا ۵ ساعت آهو، -

 .میفته افتاده تخت روی خسته، که اژینی روی نگاهم و کنممی نگاه پیام به عصبانیت با

 بیرون؟ برم چطور باید حاال -

 .کرد باز رو هاشچشم و چرخید پهلو به اژین

 .چرخیدمی من روی ش،تیز  نگاه ولی بارید؛می روش و سر از خستگی اینکه با



 چشم موبایلم صفحه به و گرفتم اژین از رو نگاهم من و لرزید دوباره دستم توی موبایلم

 .دوختم

 .بود نوشته برام دوباره شیرین

 که دونیمی خودت... کردم پیدا برات رو دکتر این من که نفهمه شوهرت آهو، فقط -

 !کشهمی رو من بفهمه... داره قاطی هاشسیم

 .شد باز خنده به لبم استهناخو

 .کشید دستم از رو موبایل اژین که کنم؛ تایپ خواستممی و بود صفحه روی دستم

 .شد آوار سرم روی دنیا و زنهنمی قلبم کردم حس ایلحظه برای

 با کنه، نگاه موبایلم صفحه به خواست که همان و کردمی نگاه رو من اخم با اژین ولی

 .افتاد زمین روی دستش از وشیگ که زدم ضربه بهش سرعت

 نفرستاده برام رو آدرس هنوز شیرین چون نشکنه؛ اشصفحه خواستممی خدا از فقط

 .بود

 .رفتم اتاقم سمت و داشتم برش زمین روی از سرعت با

 .کردم قفلش کلید با و

 .زد در به ضربه چند اژین

 !کن زبا بشکنم؟ رو در این باز خوایمی آهو... رو در این کن باز -

 .زدم فریاد حرص با

 موبایلم حقی چه به شخصیه؟ چیز یه موبایل فهمینمی کشی؟نمی خجالت واقعا تو -

 کشی؟می دستم از رو



 .شنیدم رو اژین عصبانیت از پر هاینفس صدای

 خنده مسیج، یه برای ولی خوردم؛ رو بابات ارث انگار کنیمی اخم بینیمی و من وقتی -

 چیه؟ کوفتی اون تو گهم صورتت، روی میاد

 .خندیدم عصبانیت از پر و بلند

 اژین شدی تموم من واسه کردی جدا من از رو راهت که روزی از تو سننه؟ رو تو آخه -

 نیستی؛ من شوهر دیگه دربیاری، من برای رو شوهرها ادای هم هرچقدر... رمضانی

 !بفهم

 :گفت داشت آن کنترل در سعی که خشمی با و زد ایضربه در به اژین باز

 .کنی تباه رو خودت و خودم زندگی من، با لجبازی بخاطر خوامنمی آهو، -

 .پرسید تریآروم صدای وبا

 !کنی؟ تالفی نت*یا**خ با رو نت*یا**خ خواینمی که تو -

 :گفتم خندیدممی که طورهمان و خندیدم بلند صدای با

 .هم رو ریزمب دیگه مرد یه با که نشدم حقیر و پست تو مثل من -

 .زد در به لگدی که نیامد؛ خوش اژین مزاج به حرفم انگار

 .نکن بازی من اعصاب با آهو -

 .کردم زمزمه ب**ل زیر

 !عصبانیت شدت این با بخوری؛ اعصابم قرص الهی -



 دیدم خداروشکر که زدم رو صفحه کردن روشن دکمه ترس با و کردم نگاه رو موبایلم

 .کرد کار

 .کردم قایم کمدم توی رو موبایلم و مکشید راحتی نفس

 .رسید گوشم به دوباره اژین صدای

 .کنم عوض لباس باید بیرون، بیا شده خراب اون از -

 :گفتم خودم با و زدم نیشخندی

 کنم؟ باز رو در خوایمی االن مثال   -

 کردم قایم لباسم توی رو موبایلم و رفتم موبایلم سمت سریع که خورد در به تقه چند

 .کردم باز رو در کشیدم، که عمیقی نفس با و

 .کردمی نگاهم غضب با و بود شده سرخ عصبانیت از اژین صورت

 قفل هایدندون با و کرد دستش اسیر رو دستم مچ که بشم رد کنارش از خواستم

 .غرید اششده

 !بینیمی بد چون نیستم، شوهرت بگی نشنوم دیگه بار یه -

 .زدم پوزخند

 .ترسیدم وای -

 .کردم تکرار پوزخند با و شدم خیره هاشچشم توی

 !کن فرو کلت تو رو این ندارم؛ شوهری من -

 :گفت بود، شده کج که لبی با و پرید باال من پرویی شدت از ابروهاش اژین



 !خانم آهو شوهرتم، کنم یادآوری بهت نکن کاری یه -

 همین خاطر به بده؛ مدست کاری که ترسیدم دلم ته که زد رو حرف این جدی قدرآن

 بیشتری قدرت با که کنم آزاد رو دستم خواستم عوض در. نگفتم چیزی و کردم سکوت

 .کشید خودش سمت رو من

 شدی؟ الل چیه؟ -

 :گفت دوباره که ندادم رو جوابش

 !بترس جوریاین همیشه... خانم آهو خوبه واقعا   ترس -

 :گفتم داری حرص پوزخند با و کردم نگاهش

 .بزن فک خوایمی هرچقدر تو! ستخاموشی ابلهان جواب -

 صورتم توی بازدمش کشید،می نفس که طورهمان و آورد صورتم نزدیک رو سرش اژین

 :گفت خوردمی

 !بگو خوادمی دلت هرچی... ها نکش خجالت اصال-

 .زدم نیشخندی دوباره

 !میگم هم رو اینا از بیشتر میگم، -

 ناخواسته من و بود دوران حال در هامب**ل روی نگاهش اژین زدممی حرف وقتی

 .کردممی بیان ترس، با و زور به رو حرفم

 روی عصبانیت با آزادم، دست با دیدم، هامب**ل روی رو اژین طوالنی نگاه وقتی

 :گفتم تشر با و زدم اشسینه

 !کن ولم -



 .کرد نگاه هامچشم توی و زد خاصی برق اژین هایچشم

 !ها گذاشتی منتظر رو من که زیادیه وقت... آهو میگم -

 :گفتم پوزخند، با و کردم کج رو گردنم حرص و تعجب با

 .کن ولم بشی؛ دعوت دنیا اون به هم منتظر انشالله -

 !کاشت صورتم روی طوالنی، ایه*س*بو و کرد کج رو سرش و زد قهقهه اژین

 !سوختمی داشت ه*س*بو جای و کوبید نور سرعت با قلبم

 هوا تو رو دستم اژین، که بزنم اژین گوش زیر خواستم و بردم باال عصبانیت با رو مدست

 :گفت و کرد آزاد رو امدیگه دست و گرفت

. میشی پرروتر روز به روز ولی بیای؛ خودت به که میدم فرصت دارم بهت همه این -

 .بینیمی بد چون نکن عصبیم

 دستم.کردم بارونش فحش ب،**ل یرز  من و رفت اتاق به و کرد آزاد رو دستم سپس

 رو بود نشسته صورتم روی که اژین، هایب**ل جای خواستم و کشیدم پوستم روی رو

 .کنم پاک

 زودتر، یکم که خواستم شیرین از و شستم رو صورتم و رفتم بهداشتی سرویس سمت

 .بفرسته برام رو آدرس

 بیرون دستشویی از و کردم اکپ رو هایمانپیام تمام من و فرستاد برام رو آدرس شیرین

 .رفتم

 زیادی وقت من و دادمی نشون رو ۱۵:۳۰ ساعت که کردم؛ نگاه دیوار روی ساعت به

 .نداشتم



 اینکه برای من و نشست تلویزیون جلوی و شد خارج اتاق از پوشیده راحتی لباس اژین

 .رفتم آشپزخونه سمت نبینم، رو اژین

 پاستیل خوردن مشغول و ریختم پاستیل ظرف، توی خودم برای و نشستم صندلی روی

 .شدم

 .نبود عملی کدومشون هیچ ولی کشیدم، نقشه خونه از رفتن بیرون برای چندبار

 این تا بگم سپهر به چطور من ولی بکشه؛ بیرون خونه از تونهمی سپهر فقط رو اژین

 !کنه؟ رو کار

. نگرفتم رو سراغش هم هدیگ بگه؛ بهم موضوعی مورد در تا داد رو شمارش که بار یه

 !بکنم؟ رو کار این چطور حاال

 ساالر از تونستممی. شد روشن مغزم توی ساالر اسم ناخواسته و کشیدم ایکالفه پوف

 !چطور؟ ولی بگیرم؛ کمک

 نتیجه به کمتر کردم،می فکر بیشتر هرچقدر و چرخوندممی دستم توی رو موبایل

 !میرسیدم

 در هابالک لیست از رو ساالر ماه، چند بعد و گرفتم دستم توی رو موبایلم سر آخر

 .نوشتم براش دادم؛ امپی بهش و آوردم

 !دارم احتیاج کمکت به ولی میدم؛ امپی تو به دارم چرا دونمنمی خودمم -

 و کرد سین کنم، پاک رو پیامم خواستم که همین و نداد جواب موندم منتظر هرچقدر

 !نوشت زود

 .میدم انجام برات بربیاد دستم از کمکی هر -



 .نشست صورتم روی تلخی لبخند

 رو من به جاوز*ت قصد روزی، که ساالری از که بودم شده کسبی و پناهبی قدرآن من

 .کردممی کمک تقاضای داشتم داشت،

 .نوشتم براش

 .بکش بیرون خونه از رو اژین ایبهانه یه با فقط -

 .نوشت برام تاخیر دقیقه چند با ساالر

 !باشه -

 گذشته ظهر از بعد۴ از ساعت کردم؛ نگاه ساعت به و کردم آزاد رو شدم حبس نفس

 استرسم اژین، موبایل صدای شنیدن با و کشیدم هال توی سرکی آشپزخونه از بود

 .گرفت شدت

 .نداشت دادن جواب قصد و کردمی نگاه موبایلش صفحه به اژین ولی

 .برخاست جاش از اژین و زد رو تماس دکمه یتعصبان با خوردن، زنگ بار چند از بعد

 سرخ هاشحرف شنیدن از اژین، که ایدیگه کس یا بود ساالر تلفن پشت دونمنمی

 .بود شده

 بیرون خواست که همین و شد آماده زود و برخاست جاش از تماس کردن قطع بعد

 :گفتم زود بره،

 !نکن قفل لطفا رو در جا،این میاد داره زده زنگ مامانم اژین -

 .بست رو در و نگفت چیزی اژین

 .کشیدم راحتی نفس دل، ته از و ندیدم رو در توی کلید چرخیدن من ولی



 سوار و زدم بیرون خونه از هم من ربع، یه بعد و شدم حاضر زود و رفتم اتاقم سمت به

 .شدم تاکسی

 .زدم زنگ شیرین به داشتم که استرسی با من و کرد حرکت سرعت با تاکسی

 .داد جواب شیرین بوق اولین با

 آهو؟ تو کجایی -

 !ریخت هری دلم تنگ، هایکوچه و شهر پایین دیدن با

 کجاست؟ دیگه جااین شیرین -

 تو؟ مگه کجایی -

 :گفت که شنیدم رو راننده مرد صدای

 !برین پیاده باید رفت جلو نمیشه بیشتر این از خانم -

 .شدم پیاده ماشین از کرایه، کردن حساب بعد و دادم تکون باشه معنی به رو سرم

 .شنیدم خط پشت از رو شیرین صدای

 هستی؟ آهو، -

 بگو آره -

 .ندازنمی راه رو کارت اومدی؛ نریمانی خانم طرف از بگو جااون رفتی ببین -

 .کردم نگاه خیابون به ترس با

 ... .اخه چیزه یکم مطمئنه؟ جااین شیرین، -

 .راحت خیالت امنه، آره -



 !زنممی زنگ بهت کارم شد تموم پس باشه، -

 .پرسید آرومی لحن با شیرین

 !ها داره قلب االن اون آهو بندازی؟ رو اتبچه خوایمی مطمئنی تو آهو -

 :گفتم دروغ به و کشیدم عمیقی نفس

 که دونیمی خودتم مادرشم، زود خوامنمی! جوونم هنوز شدن مادر برای من شیرین -

 کردم فکرامم کنم؛ سقطش بذاره عمرا   باردارم، من بفهمه اگه! خاصه اخالقاش اژین

 !تخت خیالت

 :گفت دوباره ضعیفی صدای با شیرین

 !دونیمی صالح خودت هرجور باشه، -

 .کردم تکرار خودم با وجدان، عذاب حس با و کردم قطع رو تماس

 !رو من ببخش. بودم مجبور گفتم؛ دروغ بهت که ببخش شیرین -

 هیزش نگاه با داشت که ایگنده شکم مرد دیدن با و برداشتم گام تاریکی چهکو سمت

 .دوختم زمین به رو نگاهم ترس از کرد،می براندازم

 .زدم رو در زنگ و رسیدم نظر مورد محل به بود که کندنی جون هزار با

 :پرسید که شنیدم رو زنی صدای

 کیه؟ -

 :وگفتم کردم تر زبانم با رو لبم ومن

 .اومدم نریمانی خانم طرف از -



 .شدم کثیفی و کوچک حیاط وارد من و شد باز تیکی با در

 .رفتم خوردمی پله که ساختمونی سمت و گذاشتم حیاط توی پا آهسته

 .بود رفته سفیدش رنگ که رسیدم دری جلوی به پله، ۳۰ از گذشتن بعد

 .گرفت تشدید ترسم بود؛ نشسته میز پشت که چاقی زن دیدن با

 .پرسید کلفتش صدای با زن

 داشتی؟ قبلی وقت -

 :گفت و کرد اشاره صندلی به که دادم تکون بله معنی به رو سرم

 !تو بری تونیمی اومد، بیرون مریض اینکه بعد جااون بشین -

 اتاق در به ترس با جیغی، صدای شنیدن با ولی بودم؛ منتظر و گرفتم جا صندلی روی

 .شدم خیره

 :گفت چندشی دلبخن با چاق زن که

 !بابا نترس -

 .پرسید آوریچندش لحن با بعد و

 کرده؟ ولت یارو انداختی؛ پسش کجا -

 .خندید زن که دادم تکون نه معنی به رو سرم و کردم نگاهش

 !مقدسی؟ مریم بگی خوایمی نکنه -

 .اومد بیرون خونی، لباس و پریده رنگ با ایریزه دختر و شد باز اتاق در

 :گفتمی بهش هی و کردمی گریه مادرش



 !آورده سرت رو بال این که کامیون، زیر بره هاشم الهی بمیرم، برات الهی-

 .کردمی نفرین رو بود هاشم اسمش که مردی و ریختمی اشک

 .شد خون پر صندلی و نشست صندلی روی گریان هایچشم با دخترک

 .کرد نگاهم اشک زا پر هایچشم با دخترک، و کردم نگاه صندلی به انزجار با

 :گفت زن پیر به رو تشر با چاق، زن

 !رو دخترت کن جمع کشیدین؛ کثافت به رو جااین کل خانم، هی -

 :گفت چاق زن به رو و کرد گریه زن

 .دیگه بزن بهش چیزی آمپولی یه. میرهمی درد از داره داره؛ ریزی خون دخترم خانم، -

 :گفت زن یرپ به رو و ترکوند رو دهنش توی آدامس زن

 بهت همیشگی جنس از آمپول یه گفت حمیرا بگو بهش ریزه، جعفر پیش برو بیا -

 !بیار بردار بده؛

 :گفت من به رو زن

 !برگردم من تا باش دخترم مواظب خانم -

 :گفت من به رو چاق زن و گفتم ایباشه

 !کن صبر یکم نخورده؛ رو نهارش دکتر خانم -

 .شد خارج اتاق از سپس و

 .داشتبرم ترس دختر، هایدست سرمای شدت از و گرفتم دستم توی رو دختر دست

 .زدم صداش



 !خوبه؟ حالت خانم، -

 .افتاد صورتش روی و خورد سر چشمش گوشه از اشکی

 !خوبم -

 پرسیدم و زدم دریا به دل ولی کنم؛ فضولی خواستمنمی

 کردی؟ سقط رو بچه دونهمی شوهرت-

 .شد باز تلخی لبخند به تردخ شده وسفید خشک هایب**ل

 شوهر؟ -

 .بود دارخنده دختر برای کلمه این انگار و

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با

 !شوهر؟ کدوم -

 .شد خشک گلوم و موند؛ باز تعجب شدت از دهنم

 !بشه سبک و بزنه حرف خواستمی انگار

 .کرد من حواله رو دردش از پر نگاه دختر

 !کنهمی سکوت فقط هم مامانم و کشممی عذاب روز هر دارم سالگی۱۷ تو -

 کثافت تو اومدم، دنیا به من که هم روزی از و بیام دنیا به من کرده نیاز و نذر همه اون

 .کنممی زندگی دارم

 .زد صدا رو چاق زن دخترش، پریده رنگ دیدن با و شد اتاق وارد هراسان چادری، زن

 .زد رو آمپول و اومد اتاق به غرغر با چاق زن



 .برد و کرد کول رو دخترش گریه، با زن و بود افتاده زمین روی هامرده عین دختر

 .کرد نگاهم تعجب با چاق زن و شدن، ریخته صورتم روی هم من هایاشک ناخواسته

 تو کثیفی هایآدم چه! نبود حقش واقعا... دختر اون کشیدمی عذاب داشت چقدر

 .شنمی پیدا دنیا این

 .بشم اتاق وارد گفت من به رو چاق زن

 .رفتم اتاق توی و شدم بلند جام از ترس با

 .بکشم دراز جااون که گفت و کرد اشاره میز به رو من دیدن با دکتر

 .گرفتم قلب تپش که گرفت؛ دستش توی رو بزرگی آمپول دکتر و رفتم میز سمت

 .بکشم رازد که کرد اشاره بودم، وایستاده گوشه یه که من به رو و اومد سمتم

 .شنیدم رو اژین فریاد صدای که بودم نشسته تخت روی

 .بود بسته یخ هامرگ توی خون که زدمی صدایم و زدمی نعره دل ته از انقدر

 عصبانیت با و کرد نگاه و من خون از پر هایچشم با اژین و شد باز شدت با اتاق در

 .دنش پخش زمین روی هاآن همه که زد دکتر وسایل به لگدی

 :گفت اژین به رو داد و حرص با دکتر

 !آقا؟ کنیمی چیکار -

 .شد کنده جاش از دستم کل کردم حس که گرفت را بازویم طوری و اومد سمتم اژین

 .زد نعره بود شده متورم که گردنی رگ با و داد تکون رو سرش تاسف، با

 !آهو کندی رو خودت گور -



 .لرزیدمی داشت بدنم تمام و بودم گرفته قلبم تپش

 از حجم، این برخورد از پوستم و خوردمی صورتم روی اژین، خشم از پر هاینفس

 !سوختمی داشت عصبانیت

 .گفتم ریزی آخ و شدم پرت سمتش تخت روی از که کشید طوری رو دستم

 :غرید خشم با کنه آروم رو اژین خواستمی که دکتر به رو

 !کثافت کنممی خراب سرت روی رو شده خراب این -

 .زد دکتر میز به دیگری لگد باز و

 .بود پریده رخش از رنگ و نبود من از بهتر وضعش هم دکتر

 و بود من از بیشتر اژین زور ولی ؛کنم آزاد اژین دست از رو دستم تا زدممی زور هی

 .دادنمی بهم رو اجازه این

 لبم و ریختن، ورتمص روی هاماشک دستم درد خاطر به که بود گرفته درد دستم انقدر

 .کشیدم دندون زیر رو

 رو من ماشینش سمت که طورهمان و برد بیرون خونه از کشان کشان رو من اژین

 .گرفت ایشماره و گرفت دستش توی رو موبایلش برد،می

 .کرد پرت جلو صندلی روی خشم، با رو من و کرد گزارش هاپلیس به رو خونه این آدرس

 !اومددرنمی هم جیکم حتی و بود هاومد بند زبونم ترس از

 هایماشین بوق صدای و کردمی رد رو قرمزها چراغ و کردمی رانندگی سرعت با اژین

 .کردمی ترمتشنج رو ماشین جو بیشتر هم دیگه



 ماشین، هایالستیک جیغ صدای که گرفت ترمز طوری رسیدیم، که آپارتمان جلوی

 .پیچید خیابون توی

 .برد واحد سمت به و کرد پیاده ماشین از منو و کرد پارک ینگپارک توی رو ماشین

 .کردنمی نگاهمون تعجب وبا شدن ما متوجه هم هاهمسایه از چندتا

 چسبیده من به عزرائیل عین که اژینی و گریان صورت با من. داشت هم تعجب البته

 .بگیره رو جونم بود ممکن آن هر و بود

 .داد هل خونه توی ور  من و چرخوند قفل توی رو کلید

 .کردم جمع زود رو خودم که بشم زمین پخش بود مونده کم و خوردم سکندری

 .داشتبرمی گام سمتم اششده قرمز صورت با و زدمی چنگ رو سرش موهای اژین

 انگار، که کنم قفل پشت از رو درش و کنم فرار سمتش خواستم و کردم نگاه اتاق سمت

 رو من و کشید پشت از رو مانتوم کنم، فرار خواستم که همان و خوند رو ذهنم اژین

 .داد قرار خودش مقابل

 و باز رو هاشچشم. کردمی نگاهم خشم با و بود گرفته رو هامشونه دوطرف دستش با

 :پرسید سپس و باشه مسلط عصبانیتش به کمی تا کرد بسته

 بکنی؟ خواستیمی غلطی چه دقیقا -

 !بود داغ داغ   هاش،نفس هرم و شدمی پایین و باال خشم از ستبرش سینه

 :گفتم کردممی نگاهش که طورهمان و کردم باز رو شدم خشک لبان

 !کن ولم -



 رو لبم درد از و خورد دیوار به کمرم که داد هل دیوار سمت به رو من خشمگین اژین

 .کشیدم دندون زیر

 :پرسید شمرده و گذاشت صورتم طرف دو رو دستش بار این

 کردی؟می غلطی چه جااون گفتم -

 :گفتم و کردم جمع رو عزمم تمام

 !شم خالص باباش، مثل شدمی انگل یه فردا که ایبچه شر از تا رفتم -

 هامدندون خشم از. زد بهم رو حالم دهنم توی خون یمزه و خوردم که رو دهنی تو اولین

 :گفتم دوباره و ساییدم هم روی رو

 .خوامنمی رو تو بچه من ؟نه تلخه حق حرف چیه -

 .کشیدم فریاد داد با

 !خوامنمی -

 !افتادم زمین روی که خورد، صورتم راست سمت طرف روی باراین تریمحکم سیلی

 ایستاد سرم باال اژین. گرفتن درد هایماستخوان تمام و شدم جمع خودم توی جنین مثل

 :گفت من به رو تهدید با و

 بهت دیگه دفعه چون کن؛ گوش خوب و کن باز خوب رو کرت هایگوش اون آهو -

 !کشمتمی شکمته توی که ایبچه اون جون به زنم،نمی سیلی

 :داد ادامه بود شده خون کاسه که هاییچشم با و زد زانو من کنار



 وزن کمبود گرم، یه اگه حتی. خانم آهو میدی من تحویل سالم و صحیح رو بچم -

 هر خودم مثل من بچه... برو خواستی قبرستونی هر بعدش! بینیمی بد باشه داشته

 .نداری نگرانی حق و نیستی بچه اون مادر تو چون. نیست مربوط تو به بشه، هم عوضی

 :گفت کردمی نگاه هامچشم توی که طورهمان و گرفت دستش توی محکم رو چونم

 حق پس. دارین رو بدم بها بهت کهاین لیاقت تو انگار ولی بذارم، آزادت خواستم -

 .کنی استفاده ارتباطی وسیله هیچ از نداری

 :گفت شدمی بلند که طورهمان و کرد ول رو چونم

 بودی، تماس در یکی با بشنوم و ببینم یا بشه، کم مو یه بچم سر از نکرده خدایی اگه -

 و کنممی روشن بابات برای قرارامون، و قول اضافه به و هست من دست توی که چکی

 !گیرهمی رو سراغت نفر یه ببینم موقع اون. میدم هم طالقت ارتحق با

 هاییاشک با و کشیدم فریاد که بگذره؛ کنارم از خواست و فرستاد بیرون رو بازدمش

 :گفتم ریختنمی صورتم روی که

 کردی؟ بدهکارتم آخرش رو من تو... رمضانی اژین پستی خیلی -

 .زدم پوزخند

 هم تکلیف تأیین من واسه حاال. سوزوندی تو رو من لد کردی؛ تو رو نت*یا**خ -

 کنی؟می

 .چرخید سمتم اژین

 کج رفتم، خطا گفتم ببخشی، رو من گفتم بهت اومدم ولی درست، کردم نت*یا**خ -

 کردی؟ چیکار تو ولی. ببخش رو من آهو رفتم،



 :گفتم بهش رو و شدم بلند زور به زمین روی از

 کشیمی خجالت نه زیاده، هم روت واقعا  . هستی پررو و اضیر  خود از آدم یه واقعا   تو -

 به برسه چه بخشهنمی هم خدا حتی رو تو کار داری؟ هم بخشش انتظار چیزی، نه

 میدن؟ کی به رو حق نظرت به بشنون کردی؟ چیکار دوننمی خانوادت ببینم اصال! من

 .کرد نگاهم پوزخند با اژین

 بیاد دنیا به بچه که موقعی تا ایران، از دیگه دوهفته تا چون فهمن؛نمی هم وقتهیچ -

 .ریممی

 :گفت باشه افتاده یادش ایدیگه چیز انگار که کردم نگاهش باز دهن با

 دیگه سیلی یه البته... کردی بد هم ساالر و دوستت به نکردی؛ بد خودت به فقط تو -

 !گذرممی ازش بچم خاطر به ولی بخوری، راد ساالر خاطر به باید هم

 .کردم نگاهش ترس با

 .خواستم ازش من کارست؛ هیچ شیرین خدا به -

 .رفتم ترعقب ترس از که اومد سمتم

 یه تو تو، با دستش هم هرکس... کردی دیوونم... آهو نیست حالیم چیزها این من -

 باشه ببخشی؟ تونینمی نداری؟ دوستم! شکنممی رو هاشاستخون باشه، کاسه

 مونیمی جایی و ریمی جایی! بری جایی بیاد دنیا به بچم تا دارین حق ولی نبخش،

 :گفت دوباره که کردم نگاهش فقط!فهمیدی؟. باشم من که

 !آهو خواستی خودت -

 .گرفت من به رو و برداشت؛ کیفم تو از رو موبایلم و رفت کیفم سمت



 .کن باز رو رمزش -

 .کشید داد سرم که کردم نگاهش گریون هایچشم با

 !کن بازش -

 از خشم با اژین و زدم رو موبایلم رمز لرزش، با و کردم دراز موبایل سمت رو دستم

 .کشید دستم

 شیرین اضطراب از پر صدای و شد وصل تماس اسپیکر؛ رو گذاشت و گرفت ایشماره

 .رسید گوشم به

 کردی؟ سقطش شد؟ چی آهو الو -

 :گفت شیرین دوباره که کرد نگاهم خشم با اژین

 خوبه؟ حالت شدم؛ ب**ل به جون بگو چیزی یه هوآ -

 .کرد قفل بارهیک شنید؛ رو اژین بم و مردونه صدای وقتی شیرین

 وقتی. دادنمی جواب شیرین اصال و زد؛می حرف تهدیدوار داشت شیرین به رو اژین

 .زد داد خشم با نمیزنهن حرف شیرین دید اژین

 کر؟ یا شدی الل -

 :گفت خشم با اژین که فت،نگ چیزی دوباره شیرین

 ... .دختر   بینیمی بد ببینم؛ گوشیش رو رو شمارت یا ببینمت آهو بر و دور -

 .رسید گوش به شیرین گریه صدای تنها و خورد رو حرفش بقیه



 شکسته هایتکه که کوبید دیوار به قدرت تمام با رو گوشی و کرد قطع رو تماس اژین

 .شد پخش زمین روی گوشی،

 خونه توی داشت هادیوونه مثل و کرد قطع رو سیمش و رفت خونه نتلف سمت

 .چرخیدمی

 چیزهای ب**ل زیر و گرفت هاشدست میون رو سرش و نشست مبل روی سر آخر

 .گفتمی نامفهومی

 جوراین که ریخته جوش آب پوستم، روی کردممی حس و کردمی درد خیلی بازوم

 .سوزهمی

 با که زدم باال رو بلوزم آستین و آوردم در رو مانتوم و ندمرسو اتاق به رو خودم زور به

 .زدم نیشخندی شدم قرمز بازوی پوست دیدن

 به قدرآن داشتم دوست. کردن گریه به کردم شروع دل ته از و کردم سقوط تخت روی

 !نباشه ایبچه دیگه که بزنم مشت شکمم

 و برسونم آسیبی بود شکمم توی که ایبچه به تونستمنمی خودم... تونستمنمی ولی

 .بود کرده دیوونم این

*** 

 اژین

 



 داره من ممنوعه رابطه از عکس و فیلم که گفت و زد زنگ بهم راد ساالر اینکه از بعد

 سوار و زدم بیرون خونه از چطور دونمنمی ببره، سوال زیر رو سالم چند آبروی تونهمی و

 .رسیدم ودب داده راد ساالر که آدرسی به و شدم ماشینم

 من منتظر و بود کرده تکیه ماشین به که دیدم رو ساالر کردم، متوقف رو ماشین وقتی

 .بود

 کرد نگاهم کجی لبخند با که رفتم سمتش عصبانیت با و شدم پیاده ماشین از

 !کردممی صبر یکم بودم تو جای من -

 .داد ادامه که کردم نگاهش خشم با

ُ  یا بزنی منو تونیمی البته -  .کشیب

 .زد پوزخندی

 ببین کن گوش و وایستا جاهمون پس. مونمنمی شکایت بدون دیگه باراین بدون ولی -

 !گممی چی

 نگاهم که طورهمان و گذاشت جیبش توی رو هاشدست ساالر که ایستادم جام سر

 :گفت کردمی

 !بمونه؟ تو با که کنیمی مجبورش داری خوادنمی رو تو آهو وقتی چرا -

 :وگفتم زدم ندنیشخ

 بمونه؟ من با که نخواد باید چرا آهو رسونده؟ تو به رو چرت اطالعات این کی -

 .کرد نگاهم ترحم حس با و خندید طوالنی ساالر



 من از آهو که رسیده کجا به ببین اصال   کردی؟ چیکار ببین بنداز نگاه یه خودت به -

 !خوادمی کمک

 .توپیدم بهش رو و شد متورم گردنم رگ حرف، این شنیدن با

 تو؟ میگی چی -

 .خورد زنگ موبایلم که داد تکون رو سرش

 !رفتن بیرون خونه از خانم آهو آقا الو -

 .کردم نگاه ساالر به ناباوری، با و شد قطع بارهیک نفسم کردم حس

 .کرد نگاهم نیشخند با ساالر که شدم گالویز ساالر با و بردم یورش سمتش

 :گفت اششده کج ب**ل با که بخونه رو ذهنم تونستمی انگار

 !دونمنمی رو بقیش بیرون؛ بکشمت خونه از فقط که گفت من به -

 :گفت پوزخند با و کرد باز یقش دور از رو من دست

 اون بفرسته رو اون میره داره شاید. زدیمی سینه به رو سنگش نیومده که ایبچه -

 !دنیا

 حالل خونش کردم،می هم اشخفه اگه حتی و کردم حلقه ساالر گلوی دور رو دستم

 .بود

 خفه برای وقتی من و کردمی نگاهم زدمی موج خوشحالی توش که هاییچشم با فقط

 .نداشتم راد ساالر کردن

 نگاه بود شده فرستاده برام که آدرسی به. دویدم ماشینم سمت و کردم باز رو دستم

 .رسیدم نظر مورد آدرس به و کردم



 .داد بهم دوباره فرصت یه خدا انگار که باشم؛ نرسیده دیر که کردممی خدا خدا فقط

 راحتی نفس دکتر، دست توی آمپول و بود کشیده دراز میز روی که آهویی دیدن با

 .کردم خارج جااون از زور به رو آهو و ریختم بهم رو جاآن و کشیدم

 دوستش باشه داده آهو به رو جایی همچین آدرس تونهمی که کسی تنها که دونستممی

 !کنم اشخفه لحظه همین داشتم دوست و شیرینه

 گرفت؛ آتیش خودم دل که دادم هلش طوری خونه به ورود در و رسیدیم آپارتمان به

 .خوردمی زمین روی سر با بود نکرده کنترل رو خودش اگه

 و نرفت رو از که زدم بهش رو دهنی تو اولین رحمیبی با من و زدمی حرف پروابی آهو

 .زد حرف دوباره

 به رو هست بلد فحش هرچی بخوام ازش و بگیرم آغوش توی رو آهو داشتم دوست

 !باشه کابوس هااین همه اصال   ببخشه، رو من ولی بگه من

 .کردمی عاصی بیشتر رو من و زدمی حرف فقط آهو ولی

 با و نکردم یشبارون هایچشم به ایتوجه و کردم تهدیدش. کشیدم فریاد زدم، داد

 .زدم حرف باهاش رحمیبی

 من دشمن از و بود کرده اعتماد راد ساالر به بود؛ سوزونده منو بد اینکه خاطر به فقط

 .بود خواسته کمک

 .باریدمی نمنم با داشت باران و زدم بیرون خونه از رفت، اتاق به آهو وقتی

 بارهیک بارون و خیابون، ویت رویپیاده به کردم شروع بردارم رو ماشین اینکه بدون

 .گرفت شدت



. نداشتم توجهی کردنمی نگاهم تعجب با داشتن که کسایی به و زدممی قدم بارون زیر

 زیر شدن خیس بیشتر برای من و گرفتنمی پناه و دویدنمی نشدن خیس برای هااون

 .زدممی قدم بارون

 .بودم خیابون توی همچنان من و بود گذشته نیمه از ساعت

 .کردممی سقوط داشتم و نمونده رفتن راه برای رمقی پاهام، توی کردممی حس

 وضع و سر دیدن با ساختمان، نگهبان و رساندم آپارتمان به مکافات هزار با رو خودم

 صدایش تنها و گرفت رو بازویم زیر و دوید سمتم ترس با. کنه سکته بود مونده کم من

 :گفت که شنیدم رو

 !رمضانی آقای -

 .نشنیدم ایدیگه چیز دیگه و

 .کردم استشمام رو الکل بوی هم باز و دیدم؛ بیمارستان توی رو خودم کردم باز چشم

 دیدن با. شد اتاق وارد پرستار که کردم نگاه دستم به و سوختمی هامبخیه جای

 :گفت من باز هایچشم

 بالیی نکرده خدایی تب از رسوندتون،نمی بیمارستان به اگه و کرده چرک دستتون آقا -

 .اومدمی سرتون

 توجهمبی بهش دید وقتی که بودم شده خیره سقف به پرستار هایحرف به توجه بی

 :گفت حرص با

 گم؟می چی شنویدمی آقا -

 .زدم ب**ل کالفه



 شنیدم بله -

 :توپید بهم حرص با پرستار

 ترخیصتون برای فردا بزنید زنگ دارید، رو کسی اگه ولی مونیدمی جااین رو امشب -

 .باشن بیمارستان

 .رفت بیرون اتاق از بعد و

 .لرزیدم تخت روی و کردم ایعطسه

 !بیاد دنبالم و ببینه صبح فردا تا فرستادم پیام سپهر برای و بردم تلفنم سمت رو دستم

*** 

 آهو

 

 .نیست اژین دیدم کشیدم سرکی هال به وقتی و شنیدم رو در صدای که بودم اتاق توی

 .رفته و نیست که بهتر اصال

 لرزشم و داشت رو پیش دقیقه چند اضطراب هنوز بدنم تمام و ترکیدمی داشت سرم

 .نداشت تمومی

 .داشتم کم رو قلم یه همین و رفتمی گیج داشت سرم

 دراز تخت روی و برگشتم اتاق به و گذاشتم دهنم توی شکالتی و رفتم آشپزخونه سمت

 .جوشیدن هامچشم از اشک تهناخواس هم باز و کشیدم؛

 !بود اژین خود هم باز اژین، از بیشعورتر و پروتر یعنی



 .شد گرم هامچشم کی دونمنمی و کشیدم سرم روی رو پتو

 رو در دارن هاهمسایه دیدم که کردم، باز رو هامچشم خونه، در شدن کوبیده حس با

 .زنندمی صدام و شکنندمی

 شاید گفتمی داشت که هاهمسایه از یکی صدای دیدم که اومدم پایین تخت روی از

 .نباشه خونه

 .دیده خونه به اژین و من ورود موقع خودش گفتمی و کردمی تکذیب دیگر یکی و

 بردن رو شوهرش بدیم خبر بهش چطوری حاال گفتمی که دیگری کس صدای و

 !بیمارستان

 نکنه بیمارستان؟ بردن رو ژینا چرا. گرفت اوج قلبم ضربان و پیچیدن سرم توی صداها

 کرده؟ تصادف

 !نیست خونه هم اژین و گذشته شب نیمه از ساعت دیدم که کردم نگاه ساعت به

 .چرخیدم خونه توی پکروار و کرد لونه وجودم توی ترس حس یه

 .کنم باز رو در که کلیدی نه و بگیرم اژین از خبری و بزنم زنگ بود موبایلی نه

 ولی نداره؛ ربطی من به هم بیاد اژین سر بالیی اگه حتی که ردمکمی تلقین خودم به

 .کردمی تابیبی و گفتمی ایدیگه چیز دلم

 ناخودآگاه هاماشک. داد بد گواه دلم و خونه در به شدم خیره و نشستم مبل روی

 .کردم تکرار زیرلب و جوشید

 !نشه چیزیش فقط خدایا، -

*** 



 اژین

 

 .بودم شده خیره پنجره به و بودم شتهنگذا هم روی پلک صبح تا

 کناریم های تخت روی رو نفر چند من و شد روشن اتاق فضای که خورشید، طلوع با

 .کردم فرو بالش توی بیشتر رو سرم و کشیدم نفسی دیدم

 .مرخصم ظهر سر گفت و زد سر بهم دکتر و گذشت هاساعت

 .بود ایستاده سرم باالی و بود رسونده بیمارستان به رو خودش سپهر

 .داد تکون تاسف با رو سرش من، دیدن با

 خوایمی دیوونه، وایستادی چرا بارون زیر! نکردی گوش کنه؛می چرک دستت گفتم -

 بمیری؟

 :گفتم اومدنمی در ازم که صدایی با و زدم تلخی لبخند

 .نمرده چیزها این با کسهیچ نترس -

 :گفت و کرد اشاره من به و کرد نگاهم حرص با سپهر

 !احمقی یه واقعا تو -

 .زدم ب**ل آروم و کردم نگاهش خیره

 !سپهر -

 .بشنوه رو صدام بهتر تا شد خم سمتم سپهر

 .کشتمی رو بچمون آهو بودم، نرسیده اگه -



 .زد ب**ل و کرد نگاهم حیرت با سپهر

 !شهنمی باورم -

 .زدم تلخی لبخند

 !باشه داشته من از ایچهب نداره دوست که متنفره من از قدراون آهو -

 .کردم سرفه چندتا هم، سر پشت من و نشست صندلی روی سپهر

 :گفت و کشید تلخی آه سپهر

 !ببری بین از رو خودت اینکه نه... اژین کنی آرومش باید -

 .خندیدم

 !زنهمی نیش روز هر و دونهمی مقصر رو من فقط فهمه؛نمی زبون اون -

 .رفتیم خونه سمت شدم، مرخص هاینک بعد و نگفت چیزی سپهر

 جویا رو حالم هاهمسایه از یکی که بودم وایستاده واحد رویروبه و شدیم آسانسور وارد

 .شنیدم رو دخترش با پچش پچ صدای بعد، کمی و شد

 !کردمی گریه بهار ابر مثل زنش دیروز داره؛ مشکلی چه زنش با نیست معلوم هیچ -

 .باشم مسلط اعصابم به کردم سعی و بستم رو هامچشم

 داشتم تعجب با. دیدم مقابلم سرخ هایچشم با رو آهو و کردم باز کلید با رو خونه در

 رو در و رفت بیرون و انداخت پایین رو سرش آهو دیدن با سپهر، و کردممی نگاهش

 .بست

 .کرد براندازم پایین تا باال از و برداشت گام سمتم آهو



 ب**ل ریخت،می صورتش روی که هاییاشک با و زد شمگو زیر محکمی سیلی یهو و

 .زد

 !بودی؟ گوری کدوم ساعت این تا عوضی، خورهمی بهم حالم ازت -

 :گفت فین فین با دوباره که کردممی نگاهش حیرت با

 تو اومد بد فکرهای چقدر ساعت این تا گینمی خوره،می بهم ازت حالم... فهمیمی -

 ... .مر نکنه گفتم کردم؛ الخی و فکر تا هزار ذهنم؟

 .لرزید خودش به عصبانیت از و لرزید هاشب**ل

 :کردم زمزمه ب**ل زیر و گرفتمش آغوشم توی و گرفتم رو دستش توانم تمام با

 !دارم دوست منم -

 زدممی ه*س*بو موهایش روی. دادممی فشارش بغلم توی بیشتر من و کردمی گریه آهو

 .ریختمی اشک فقط آهو، و

 اششده سرخ بینی نوک. کردم نگاه گریونش صورت به و کردم جدا خودم از رو آهو

 !ببوسمش تا دادمی قلقلکم داشت

 :گفت لرزیدمی که صدایی با و کرد نگاهم و کشید باال رو اشبینی

 !خودشه فکر به فقط که کسی معنایی، تمام به خودخواه یه تو -

 .شدم ومانعش گرفتم رو دستش که بگذره ارمکن از خواست قهر حالت با هابچه مثل

 .اژین کن ولم -

 :گفتم آروم که نکرد نگاهم ولی زدم؛ صداش



 رو خودت و کنی دیوونه رو من که کنی کاری یه خوایمی چرا داری، دوستم وقتی -

 !بدی؟ عذاب

 :گفت تلخی با و چرخید سمتم

 !دارم؟ دوست من گفته کی -

 .کردم ترمحکم رشکم دور رو دستم و زدم لبخندی

 !معلومه نیست؛ الزم گفتن -

 کشید تیر کشید، که آهی خاطر به قلبم. کشید عمیقی آه و کرد نگاهم طوالنی آهو

 !دونستممی هم خودم بودم؛ کرده بد. بزنم تونستمنمی حرفی ولی

 :گفت و کرد باز کمرم دور از رو دستام آهو

 !نمیشه هیچیش بد آدم گفتن راست واقعا انگار... بخوابم برم من -

 .کردم نگاهش طوالنی و گرفتم گاز رو لبم

 بدم؟ انقدر یعنی -

 زدم زنگ سپهر به. بست محکم رو در و رفت اتاق سمت بگه چیزی اینکه بدون آهو

 دراز کاناپه روی و گذاشتم باز رو خونه در. باشه کنارم و برگرده هست ممکن اگه که

 :زد ب**ل آروم و اومد سمتم من، یدند با و شد خونه وارد سپهر. کشیدم

 کجاست؟ آهو -

 .فرستاد بیرون رو بازدمش سپهر که کردم اشاره اتاق در به

 ... .جوریاون آهو دونستمنمی داداش -



 :گفتم لبخند با و پریدم حرفش میون

 !بیخیال -

 :گفت و کرد نگاه ملبخند به تعجب با سپهر

 !کوکه حالت باشه؛ خیر -

 :گفتم لبخند با و کردم گاهن اتاق در به

 !داره دوستم هم باز نیست؛ متنفر من از آهو که فهمیدم سپهر -

 :گفت خنده با و انداخت باال رو ابروهاش سپهر

 !دیگه خنگه -

 :گفت که کردم نگاهش غره چشم با

 !دیگه داره دوست رو تو که ستدیوونه چیه؟ -

 :گفت من به رو و دش بلند جاش از که کردم پرتاب سمتش رو مبل کوسن

 !بشم کار به دست خودم باید پس کنه؛ درست سوپ برات خوادنمی انگار خانومت -

 .زدممی لبخند بود، اتاق در روی چشمم که طورهمان من و رفت آشپزخونه سمت سپهر

*** 

 آهو

 

 .بکنم ریشه از رو موهام تمام داشتم دوست و بودم نشسته تخت روی اتاق توی

 !گرفتم؟ بغلم توی ور  اژین من چرا



 برای باید چطور رو پیشم دقیقه چند رفتار دونستمنمی و رفتممی کلنجار خودم با

 .بدم توضیح خودم

 تمام دیدمش، سالم و صحیح کهاین بعد چرا پس نبودم؟ متنفر اژین از من مگه

 !شد؟ برطرف هامنگرانی

 ببینم تا چسبوندم اتاق در به رو گوشم و رفتم اتاق در سمت و شدم بلند تخت روی از

 .خبره چه

 انگار گفتمی داشت که سپهر صدای شنیدن با ولی نیومد صدایی دقیقه چند

 کردن مرتب از بعد و اومدم خودم به کنه؛ درست سوپ برات نیست قرار خانومت

 دوست گرفت،می قرار دستگیره روی دستم که وقتی ولی برم، بیرون خواستم لباسم،

 .کنم بازش نداشتم

 خودم روی رو اژین خیرۀ نگاه و کردم باز رو در ،کشیدم که عمیقی نفس با سر آخر

 .دیدم

 خرد حال در رو سپهر و رفتم آشپزخونه سمت و شدم خارج اتاق از اژین، به توجه بی

 .کرد نگاهم و آورد باال رو سرش من دیدن با. دیدم هویچ کردن

 :گفتم و کردم سالمی ب**ل زیر آروم

 !میدم انجامش من من، به بدید -

 خرد مشغول. نشست صندلی روی و داد من دست به رو چاقو مخالفت، بدون سپهر

 :پرسید مهابابی سپهر که بودم هویچ کردن

 ببخشی؟ رو اژین تونیمی -



 :پرسید دوباره که کردم؛ نگاه رو سپهر و کردم متوقف رو کردن خرد

 داری؟ دوست رو اژین تو -

 .کردم ترزبانم با رو لبم و انداختم گوشت تخته روی رو نگاهم

 .بود زده زل بهم منتظر سپهر

 :گفتم ضعیفی صدای تن با

 .ببخشم تونمنمی دونممی ولی... نه یا دارم دوستش که دونمنمی -

 .داد تکون رو سرش سپهر

 ببخشی؟ تونینمی چرا خب -

 دونی؟نمی شما -

 :وگفت داد تکون دونستن معنی به رو سرش سپهر

. ببخشی رو اژین که باشه دلیلی که کن فکر چیزهایی به کنممی خواهش ازت ولی -

 نزدی، زنگ تو ولی بگم؛ بهت رو چیزهایی یه باید گفتم... دارم کار باهات گفتم یادته

 هاسال رو اژین که همین. بگم خواستممی رو اژین گذشته همین! بدونی نخواستی

 .بود کرده اسیر

 .نشستم صندلی روی و کردم رها رو چاقو

 !طناز دختره همین -

 :گفت و کرد بسته و باز اره معنی به رو هاشچشم سپهر

 !اژین عشق اولین -



 .زدم نیشخندی

 .اژین عشق اولین -

 .گرفت رنگ بیشتر پوزخندم

 موندن قول بهم که منی به کرده؛ پیدا هاسال بعد رو اشگذشته عشق اژین چون جالبه

 !هکرد نت*یا**خ داده

 .خندیدم تلخ

 !خوبه هم خیلی خوبه، -

 :گفت و کرد نگاهم سپهر

 !داره شوهر خودش طناز اصال. نیست کنیمی فکر تو که هم هااونجوری -

 .کردم نگاه رو سپهر ناباوری با و بست؛ یخ هامرگ توی خون

 .مردهاست زدن تیغ کارش اون کرد؛ استفاده اژین از طناز -

 .گرفتم دهنم جلوی رو دستم زده توحیر  کردم نگاهش تعجب با

 !وای... داشته شوهر -

 :داد تکون رو سرش تاسف، با سپهر

 بودم زده زل ها،منگل مثل و کنم هضم رو موضوع این واقعا   تونستمنمی!متاسفانه -

 !چیه سر از من، تعجب و حیرت دونستمی هم خودش که سپهری به

 !خودش مثل یکیه هم شوهرش چی؟ عنیی تعهد واژه که نیست مهم براش اصال طناز -

 .کشیدم سر و برداشتم آبی لیوان خودم برای و شدم بلند صندلی روی از



 :گفت دستپاچگی با کرده، بدتر رو وضع کردمی فکر که سپهر

 آشنا باهاش تازه دارید و شناسیدنمی رو اژین اصال کنید فکر شما خانم، آهو ببینید -

 .شید می

 :داد ادامه دوباره که کردم، نگاه رو سپهر و نشست رتمصو روی تلخی لبخند

 !میشه؟ بابا داره اژین شنیدم -

 :داد ادامه که شدم؛ قرمز و دوید صورتم پوست زیر خون

. نیست بدی آدم اژین خدا به. بدید تونزندگی به دیگه فرصت یه بچه همون خاطر به -

 هرآدمی. ندیدم رو اژین از ترپاک و ترمعرفت با دوستم، باهاش که سال چند این تو

 با رو شهمی پشیمون بعدش و کنهمی اشتباه که کسی ما باید ولی کنه؛ اشتباه ممکنه

 .باشیم پذیرا باز آغوش

 گین؟می جوریاین دوست تونه چون -

 .شد بلند صندلی روی از

 هم جااین تا... امطالق بچه خودم من ولی بد، یا خوبه گفتنش دونمنمی... قرآن به نه -

 .کشیدم سختی خیلی برسم،

 :گفت و فرستاد بیرون قدرت با رو بازدمش

 کارت ماه، هر اول فقط... مادر و پدر آغوش و گرم خونه نه دیدم، محبت و مهر نه -

 هم شما نذارم خواممی که همینه خاطر به! نبود کسهیچ از خبری و شدمی پر امبانکی

 همدیگر واقعا دوتا شما البته. کنید رحم تونبچه به و دنری رفتن من مادر پدر که راهی

 !بخواین باید فقط باشه، قبل مثل تونهمی زندگیتون بازم و دارید دوست رو



 .کردم خورد آخر تا رو هاهویج و نشستم دوباره سرجام و رفتم میز سمت

 شغولم فقط من ولی بود؛ من طرف از جوابی منتظر و من به بود زده زل منتظر سپهر

 .بودم کارم

 خانم؟ آهو -

 .کردم نگاه سپهر سمت اسمم شنیدم با

 که خانوادم طرف یه از چیه؟ کار بهترین دونمنمی کال. شدم گیج واقعا من آقاسپهر -

 طرف یه از و بچه این طرف یه از و میده؛ اهمیت آبروش به ما از بیشتر بابام متاسفانه

 !نیست خودم دست ببخشم، تونمنمی هم، اژین کار و پیچیده هم تو چی همه! اژین هم

 اونم داره، احتیاج بهتون اژین. کنید فکر موردش در هم باز ولی دم؛می حق بهتون -

 !زمانی هر از بیشتر

 :گفت و کرد نگاه بودم پیاز کردن سرخ حال در که منی به

 .آوردم درد رو سرتون هامحرف با ببخشید اژین، پیش میرم من خب-

 تموم رو کارم که وقتی تا و رسیدم کارم ادامه به من و شد خارج آشپزخونه از لبخند با

 یه و بودم آشپزخونه توی که بود وقت خیلی. بودم شده غرق بیهوده افکار توی کنم،

 و ندونستم جایز رو موندن آشپزخونه توی بیشتر. بودم کرده حبس رو خودم جورایی

 اژین و بودن زدن حرف گرم سپهر و اژین .رفتم هال سمت و ریختم چایی فنجان دو

 دستم از رو چای سینی و شد بلند سپهر من، دیدن با. زدمی کجی لبخند اوقات گاهی

 :وگفت گرفت

 !کشیدین زحمت چرا -



 .نشستم مبل روی نیست، زحمتی گفتن با و زدم لبخندی

 .ودمب زده زل رومیزی به اژین، به توجه بدون من و کردمی نگاهم مسقیم اژین

 آشپزخونه سمت و شد بلند عجله با سپهر که کرد خشک خیلی سرفه چندتا اژین

 .برگشت آب لیوان یه با و رفت

 :گفت سپهر به رو اژین

 .بیار هاممقرص کیسه -

 :گفتم زود که اومد سمتش اژین داروهای با سپهر

 !خورننمی قرص خالی شکم با -

 :گفت من به رو و شد کج لبش گوشه اژین

 .کرد شهمی چه دیگه بده؛ بهم سوپ قاشق یه که نیست یکس -

 پیاده صورتم روی رو بلدم شکلک هرچی و بیارم بیرون ته تا رو زبونم داشتم دوست

 .کنم

 .کردم نگاهش غره چشم با و کشیدم؛ خجالت سپهر از ولی

 !کار نت*یا**خ مرد. داره هم جایزه انتظار کرده شاهکار خیلی انگار

 رو داروهاش سوپ خوردن بعد که گفت اژین به رو و نداد رو ژینا هایقرص سپهر

 .میده بهش

 جلوی و برگشتم نون و سبزی و سوپ ظرف دو با و برگشتم آشپزخونه به باز بعد کمی

 شدن خوردن مشغول ولع، با هردو و گذاشتم اژین و سپهر



 .رفتم اتاقم سمت به من و

*** 

 اژین

 

 تموم انگار. نکردم احساس ایمزه هیچ ولی اشتم؛گذ دهانم توی رو سوپ قاشق اولین

 .بود رفته بین از دهنم هایمزه

 .کردم تعقیبش هامچشم با من و رفت اتاقش سمت و شد بلند سرجاش از آهو

 .زد ب**ل آروم سپهر

 !خوبیه دختر واقعا -

 .کردممی لعنت صدبار روز، هر رو خودم و بودم موافق حرفش با

 !بد خیلی بودم؛ کرده بد خیلی

 عزم من، هایقرص دادن و ظرف کردن جمع بعد و کرد تموم رو سوپش ظرف سپهر

 خونه از نکنم، اذیت رو آهو و کنم استراحت کرد سفارش بهم اینکه بعد و کرد رفتن

 .شد خارج

 کی دونمنمی و شد بسته هامچشم خونه، سقف به خیره و کشیدم دراز کاناپه روی

 واقعا امسینه و شدم بلند خواب از آتشم، یکوره کهاین احساس با.برد خوابم

 .سوختمی

 .بود کرده عرق صورتم تمام و بودم منگ



 روی خیسی دستمال و بود نشسته سرم باالی که آهو، نگران نگاه و چرخوندم سر

 .دیدم رو ذاشتمی پیشونیم

 .نشد خارج حنجرم از صدایی ولی کردم؛ صدایش و زدم ب**ل

 :گفت نگرانی با آهو

 ؟...بیمارستان بودنت برده چرا اصال کردی؟ تب جوریاین چرا آخه -

 .رفتمی کلنجار خودش با

 !بیمارستان؟ بردن رو اژین چرا اصال نپرسیدم؟ سپهر از چرا -

 .کردمی سرزنش رو خودش و زدمی حرف خودش با

 .کرد نگاهم تعجب با و گرفتم رو دستش که بشه؛ بلند خواست

 .بشنوه بتونه رو صدام تا آورد صورتم نزدیک رو سرش

 .زدم ب**ل

 !نرو -

 .صورتم توی زد زل مستقیم و شد بلند بارهیک آهو قلب ضربان

 :گفت ترس و نگرانی با و گذاشت پیشونیم روی رو دستش

 !زیاده خیلی تبت -

 .شدم مانع دوباره که بره کنارم از باز خواست

 .برگشت لگن با و رفت حموم سمت عجله با و کرد باز مچش دور از رو دستم

 .شدنمی بسته داشتن هامچشم و نبودم کارهاش متوجه کامال



 خواب دوباره و کردم احساس رو شد بدنم وارد پاهام، طریق از که خنکی احساس فقط

 .اومد سراغم به

 .بود شده روشن کامال خونه فضای کردم، باز چشم که باراین

 .بود برده خوابش نشسته کنارم که دیدم رو آهو و سربرگردوندم

 پیشونیم روی تبم، گرفتن برای رو دستش و شد باز آهو هایچشم من، خوردن تکون با

 .کشید عمیقی نفس و گذاشت

 !نداری تب دیگه خداروشکر -

 نگاهم تعجب با آهو و شدم مانع که بشه بلند خواست و داد بدنش به قوسی و کش

 .کرد

 شده؟ چی -

 بهش رو خفگی احساس و شرم با و داره قرار سنگین ایوزنه بمقل روی کردممی حس

 :گفتم

 کردی؟ کمکم چرا پس... نمیاد بدت من از مگه -

 گفت؛ ریزی آخ و شکست رو کمرش قولنج حرکت، یک با و شد بلند زمین روی از آهو

 :گفت دادمی ماساژ رو اشرفته خواب هایماهیچه که طور همان و

 !انسانیت -

 .توپید حرص با آهو که شد، باز خنده به ودآگاهناخ لبم

 همشون هاماستخوان صبح تا. کنممی لهت زنممی! ها نزن ژکوند لبخند من واسه -

 !گرفتن درد



 .کاشتم رویش عمیقی یه*س*بو و گرفتم دستم توی رو دستش

 .کرد نگاهم پاچگیدست با و کشید بیرون دستم از زود رو دستش آهو

 نی؟کمی چیکار -

 .زدم ب**ل کردم،می نگاهش خیره که طورهمان آروم

 !ممنونم -

 

*** 

 .کشممی سر رو امقهوه فنجون و ایستادم پنجره کنار

 که کنم راضیش باید چطور دونمنمی رو آهو و هستش محمد عروسیه دیگه روز چند

 .بیاد من با و نزنه سینم به رد دست

 که شده غرق سریال در قدرآن و خورهمی یالپوف ولع با و نشسته تلویزیون جلوی آهو

 !شنوهنمی رو ایدیگه چیز هیچ

 کمتر زنه،می حرف من با ترکم آهو روز اون بعد و گذرهمی من سرماخوردگی از ماه یک

 .میده انجام رو کاری هر تنهایی فقط و کنهمی بحث

 جدا ازش آهو، راحتی خاطر به دارم دوست هاموقع بعضی که گیرهمی امنادیده قدرآن

 .بشم

 و چرت این به کردن فکر حق حتی که زنممی سرکوفت خودم به ثانیه، چند بعد ولی

 .ندارم هم رو هاپرت

 .گردمبرمی هال به و ذارممی سینک توی رو امقهوه فنجون و رممی آشپزخونه به



 .هست پاشش و ریخت بساط کردن جمع حال در آهو که شده تموم سریال انگار

 .***مونممی تنها هال وسط من و شودمی رد کنارم از صدابی من، دیدن با

 آهو

 

 .کنممی زندگی خودم خلوت تو فقط و زنممی حرف باهاش کمتر اژین بیماری روز بعد

 رو خودم خواممی هرچقدر ولی دیگه، فرصت یه به و کنممی فکر سپهر هایحرف به

 توان ولی دارم دوست رو اژین اینکه با و خورممی بسته در به متاسفانه کنم، راضی

 .ندارم رو بخشیدن

 در به ایتقه که شدم دستم زیر کاغذ کردن خطیخط مشغول و نشستم اتاقم توی

 .شد اتاق وارد اژین اون دنبال به و خورد اتاق

 .شینهمی من روییروبه صندلی روی و بندهمی رو اتاق در

 صداش یهو که شم،می کاغذ کردن خطیخط مشغول هم باز و اندازممی پایین رو سرم

 .شنوممی رو

 داری؟ رو حوصلش بیرون، بریم خوایمی امروز -

 .میده ادامه که کنممی نگاهش و کنممی بلند رو سرم

 !نگو نه کنممی خواهش آهو -

 و کنممی قبول سررفته، امحوصله و نرفتم بیرون خونه از که هست وقت خیلی چون

 .کنهمی نگاهم زنندمی برق که هاییچشم اب اژین

 .بریم کجا قراره کنم؛می فکر خودم با من و میشه خارج اتاق از و میشه بلند سرجاش از



*** 

 اژین

 

 برام هست که تزئینی وسیله هر و بادکنک با و کنه پیدا جایی برام سپردم سپهر به

 .کنه تزئینش

 .بزنم حرفی موردش در داشتمن دوست من ولی چی؟ برای پرسیدمی هی سپهر

 .کنممی نگاه گرفتم دستم توی که ایحلقه جعبۀ به

 و کنه زندگی من با که بخوام ازش دوباره کنم؛ خواستگاری دوباره آهو از دارم دوست

 مثل آهو، توسط شدنم زده پس ترس ولی کنیم، شروع رو عالی زندگی یه واقعا باراین

 اگه که دادم قول خودم به ولی موضوعه، همین فقط نگرانیم و افتاده جونم به خوره

 بیشتر و بدم طالق اشخواسته طبق رو آهو و بزنم رو چی همه قید دیگه بشم، زده پس

 .نکنم اجباری زندگی ادامه به مجبور رو اون این، از

 تونممی و هست وقت فعال   کنممی نگاه ساعت به و ذارممی شلوارم جیب توی رو حلقه

 .ببندم رو هامچشم کمی

 چه و چطور که این صحنه بار چندین و بندممی رو هامچشم و شینممی مبل روی

 شدنم زده پس ناشناخته ترس باز ولی کنم؛می مرور رو بزنم آهو به باید رو هاییحرف

 !ریزهمی بهم رو افکارم تمام

 خودم و شهب حاضر که خواممی آهو از و زنممی در به ایتقه ساعت، دو گذشت بعد

 .بشم حاضر آهو از بعد تا مونممی منتظر هم



 .شممی حاضر و شممی اتاق وارد من و میاد بیرون آماده و حاضر آهو بعد دقیقه چند

 شکم روی ناخودآگاه نگاهم شیم؛می ماشین سوار و داریمبرمی قدم هم کنار سکوت، در

 .نیست علومم چیزی ولی بارداره، دوماهه اینکه با که افتهمی آهو

 هیجان با قلبم نیامده، دنیا به هنوز که ایبچه برای و میشه برپا عجیبی ذوق دلم توی

 .میشه مواجه بیشتری تپیدن و

 سکوت توی رو مسیر.کنممی رانندگی به شروع آرامش، با و کنممی پلی رو آرومی آهنگ

 .کردم پارک خیابون گوشه رو ماشین و کردم طی

 .بود آدمی هر از خالی که کرد نگاه رافاط به تعجب با آهو

 حرکت از من و کشید پشت از رو پیراهنم افتاد، راه به من دنبال و شد پیاده ماشین از

 :گفت ترس با آهو که کردم نگاه رو آهو و برگشتم عقب سمت به. وایستادم

 به سر رو من آوردی شد؛ کنسل خارج قضیه و کردم مخالفت اینکه سر نکنه اژین، -

 کنی؟ نیست

 جوابش در دونستمنمی و کردم نگاهش زده بیرون حدقه از که هاییچشم و بهت با

 !من؟ به نسبت شده مسموم قدراین آهو ذهن کی بگم؛ چی

 :گفتم آهسته و بشوم مسلط اعصابم به تا کشیدم عمیقی نفس

 !ونمدنمی خودم و کارم جنایت نکنه... ندارم خبر خودم که شدم کشآدم من کی از -

 .داد رو جوابم پاچگیدست با آهو

 بود، راد ساالر دست که هاهمون من، هایسفته قضیه سر آخه. نبود اون منظورم نه، -

 ... .برده اسلحه خودت با تو



 سکوت، در و کشید دندون زیر رو لبش زود که بگوید، رو هاحرف این نباید فهمید انگار

 .کرد نگاهم چشمی زیر

 به تا کشیدممی سرذهم پشت عمیقی هاینفس. بود شده متورم تهناخواس گردنم رگ

 .باشم مسلط اعصابم

 .پرسید من به رو اش،خرابکاری کردن جمع برای آهو

 کجاست؟ جااین شده؛ تاریک هم هوا! زنهنمی پر هم مگس جااین -

 من، سر پشت سرعت با هم آهو که دادم ادامه رفتنم راه به و رفتم ایغره چشم برایش

 .اومد بود دویدن شبیه که بلندی هایقدم با

 .چرخیدم آهو سمت و شد چراغونی فضا یهو رسیدیم، نظر مورد محل به وقتی

 وسط که رویمروبه میز به و کرد نگاهم بود زده بیرون حدقه از که هاییچشم با آهو

 .کردم اشاره بود شده گذاشته هاچمن

 !جااون بریم -

 .نشست پشتش و رفت میز سمت حرف بدون آهو

 !گردهمی چیزی دنبال انگار و کنهمی نگاه اطراف به دقت با دیدم که نشستم رویشروبه

 :گفت و شکست رو سکوتش سر آخر

 خبره؟ چه جااین -

 که طورهمان و گرفتم دستم توی بود ازدواجمون حلقه از خالی که رو چپش دست

 :گفتم کردممی نگاهش

 .کردی سوپرایزم هاتحرف با که کنم؛ یزتسوپرا داشتم دوست -



 .نگفت چیزی و گزید خجالت از رو لبش آهو

 آهو متعجب قیافه به که طورهمان و کردم نوازش هایمانگشت با رو آهو دست پوست

 :گفتم کردممی نگاه

 اشتباه آدمی هر ولی افتم،بی چشمت از کردم کاری و هستم بدی آدم خیلی دونممی -

 !وآه کنهمی

 .دادم ادامه و کردم تر زبانم با رو لبم

 .کنم جبران رو گذشته که فرصت، یه فقط. خواممی فرصت یه -

 هایچشم در شدم غرق ای،لحظه برای و کردم نگاه آهو نور از پر هایچشم توی

 .دادم ادامه دوباره و کردم بسته و باز رو هامچشم.قشنگش

 رو چی همه اصال ببر؛ یادت از کمکم و باش رمکنا حداقل یا ببخشی؟ رو من تونیمی -

 .بسازیم اول از

 .کردم نگاهش بهت با من و شد بلند میز پشت از آهو

 :گفت رحمی بی با و کرد باز ب**ل ؛بود شده پدیدار پوزخندی لبش گوشه

 !وقت هیچ! رمضانی اژین دمنمی بهت رو فرصت این وقتهیچ نه -

 .بشکافه رو امسینه بود مونده کم و بود گرفته اوج قلبم ضربان

 تحمل تونهنمی رو وزنم داشتم یقین که پاهایی با و شدم بلند صندلی روی از هم من

 .داد ادامه دوباره که رفتم سمتش کنه،

 زن اون قدراون یعنی چرا؟ کردی؟ اشتباه بگی بیای بعدش و بری کج رو راه باید چرا -

 ؟بود مهم برات



 .کشید جیغ حرص با و شد مانع که یرمبگ رو دستش خواستم

 توی ایرمضانی اژین دیگه نشنوم؛ هم رو صدات دیگه. نبینمت دیگه خواممی فقط -

 !نباشه زندگیم

 قصد که بود آهویی به کردن نگاه بدم، انجام تونستم که کاری تنها و شد مشت دستم

 .داشت رو من سوزاندن

*** 

 آهو

 

. خندیدممی داشتم دلم توی من و کردمی منگاه داشت شده خشک چوب مثل اژین

 .بود حقش

 :گفتم و کردم باز ب**ل از ب**ل دوباره

 !برم بذار فقط -

 .نشست صندلی روی سقوط، حالت با و شد خم اژین کمر

 برای گفتنش بود سخت که بگه من به رو چیزی خواستمی انگار و بود زمین یخیره

 !اژین

 ساکت و فشردمی لبش روی ب**ل دوباره ولی زند،ب حرف تا کردمی باز ب**ل هی

 .شدمی

 گلویش زیر رو دستش و کرد باز پیراهنش یقه دکمه خودش، با رفتن کلنجار کمی از بعد

 .کشید



 .شد بلند صندلی روی از و کشید عمیقی نفس

 کردمی نگاهم خیره که طورهمان و گذاشت؛ میز روی و درآورد دستش از رو اشحلقه

 :گفت

 !من با اجباری زندگی به بکنم تونمنمی مجبورت. آزادی لحظه این از سپ -

 .من به کرد پشت و چرخید سپس و رفت عقب عقب کرد،می نگاه رو من که طورهمان

 چنگ رو سرش موهای و شدمی دور من از داشت بود، مشهود لرزشش که هاییقدم با

 .انداختمی

 .بخندم دل ته از و بزنم هقههق داشتم دوست و نشست صورتم روی لبخندی

 خوشحال دل ته از و بودم گرفته رو کردمی قلدری من برای که مردی رمضانی، اژین حال

 .بودم

 روی دیدم وقتی ولی شود، شاد من دل و بخورد غصه تا بگذارم فعال داشتم دوست

 سمتش آهسته و برداشتم میز روی از رو حلقه نداره، رفتن راه توان و نشست زمین

 .رفتم

 .برگشت سمتم شده کبود چهره با که زدم اششونه به دستم با

 .کردمی نگاهم شوک در اژین و زدم؛ قهقهه دل ته از و بگیرم رو امخنده جلوی نتونستم

 و نگرفته رو موضوع انگار باز اژین، دیدم که نشستم کنارش. شد تمام امخنده وقتی

 .کنهمی نگاهم سردرگم

 دست دیدم که کردم فرو انگشتش توی رو اشوذحلقه رفتمگ دستم توی رو دستش

 .لرزید اژین



 صبر این از بیشتر نتونستم و دیدم خودم روی رو اژین اشکی نگاه آوردم؛ باال که رو سرم

 :گفتم خنده با و گذاشتم شکمم روی رو دستم و کنم

 !نه؟ یا ببخشم رو بدعنقت بداخالق بابای این نظرت به -

 .زدمی حرف من با داشت شکمم درون یبچه که انگار موندم، تظرمن ایدقیقه چند

 :گفتم اژین به رو لبخند با سپس

 ... .باید من وقتاون پس بیام بیرون امبچه حرف از تونمنمی... دیگه کرد شهمی چه -

 .شدمی پایین و باال اژین، سینه و بود تند دور روی اژین کشیدن نفس

 .دادم ادامه لبخند با و کردم هشنگا عمیق

 ولی میدم؛ بهت مونبچه خاطر به دیگه فرصت یه! رمضانی اژین بخشیدمت من -

 !بارهیک همین فقط

 .پرسید ناباوری با که کنه درک رو حرفم انگار تونستنمی اژین

 چی؟ -

 :وگفتم کردم جمع رو املوچه و ب**ل

 !بخشیدمت -

 .زد صدا رو خدا و زد نعره دل ته از اژین

 !بپوشانه دستش با رو صورتش یا بخنده دونستنمی و کردمی نگاه رو من

 :گفت خندیدمی که طورهمان و کشید آغوشش توی رو من اژین ثانیه، از آنی در

 !غالمتم عمرم اخر تا آهو -



 .کردم استشمام وجودم تمام با رو اژین عطر و کرد پر رو صورتم من هایاشک

 .کنم کنترل رو بدنم تمام لرزش تونستمینم و زدمی نور سرعت مثل قلبم

 .کردم هامریه وارد بیشتر رو اژین عطر کشیدم، که عمیقی نفس با و بستم رو هامچشم

 !نداشتم دوست زیاد رو عطرش قبل مثل دیگه چرا دونمنمی ولی

 .بود شده کم داشتنم دوست بوی و رنگ از انگار

 ![بدنه عضو تریننفهم دمآ قلب... . ]زدمی شبخاطر قلبم هم باز ولی

 .کرد نگاه رو صورتم اجزای اشتیاق، با و کرد جدا خودش از رو من اژین

 .زد ب**ل آروم

 !دارم دوست خیلی -

 .گرفت آغوشم در دوباره و کاشت پیشونیم روی ایه*س*بو

 کنم؟ زندگی کنارش اژین، به نسبت اعتماد با تونستممی یعنی

 طوفانی رو قلبم و مغز باز فکر، این که کردممی ساحسا رو آرامش داشتم کمی تازه

 .کرد

 .زد زانو پام جلوی و کرد جدا خودش از رو من اژین

 .گرفت من سمت و درآورد جیبش از ایجعبه دیدم که کردم نگاهش تعجب با

 :گفت کشید که عمیقی نفس با

 بمونی؟ من با عمر آخر تا تونیمی -

 .زدم ب**ل آهسته من و من، به بود هزد زل منتظر که کردم نگاه اژین به



 !بله -

*** 

 بعد ماه۶

 

 .وایستاده رومروبه صبا و نشستم مبل روی

 .بیاد دنیا به دیگه ماه یک قراره که رهمی پسرم صدقه قربون داره

 .کشهمی عمیقی آه صبا و شینهمی ما کنار چای و پیراشکی با مامانم

 :گفت صبا به رو مامانم

 !کشب آه کم دختر -

 :گفت داشتبرمی هاپیراشکی از که طورهمان و نشست من کنار مبل روی صبا

 !کشممی آه و افتممی دردهام یاد یهو که، نیست خودم دست مامان -

 .کرد نازک صبا برای چشمی پشت مامانم

 خداروشکر صدبار باید روزی نداری؛ ومشکلی سالمه تنت خداروشکر درد؟ کدوم -

 !کنی

 .کرد نگاه رو مامانم غم از پر ایهچشم با صبا

 !دنیا درد بدترین شده واسم حامد همین... نیست که سالمتی آدم درد تنها مامان -

 :گفت دوباره صبا که کرد سکوت بار این مامانم



 سختیش باید ولی سخته، اینکه با و دونممی هم من داره؛ دیگه بچه و زن یه شوهرم -

 !خوبه زندگیم بهخو حالم که بگم و کنم انکار رو

 .کرد عوض رو بحث مامانم

 ... .هاشکالس سر رفتممی من نیست قدیسه خانم این صبا، راستی -

 .شدم دورتر کمی مامانم و صبا از و شدم بلند مبل روی از

 .گرفتم رو اژین شماره و گرفتم دستم توی رو موبایلم

 .داد جواب اژین و زد بوق چندتا

 .دمپرسی نگرانی و حرص کمی با

 دادی؟ جواب دیر چرا -

 :گفت و کشید عمیقی نفس اژین

 !نشنیدم عزیزم -

 از که اعتمادی یا بود بارداریم خاطر به دونمنمی ولی کنم؛ قبول رو حرفش خواستممی

 خطش یا دادمی جواب دیر کمی اگه و داشتم ترس اژین به نسبت که بود رفته دست

 !مردممی استرس از من دیگه بود، مشغول

 باعث خودش، که بود فهمیده انگار و کردمی رو مراعاتم خیلی ماه چند این تو اژین

 .هاستحساسیت این همه بانی

 !دنبالت؟ بیام آهو -

 :گفتم اژین به و کردم نگاه صبا: و مامانم سمت



 !بیا آره -

 .کردم قطع رو تماس و

 .اومدمی بدم خودم از که بودم شده چاق قدرآن و کردمی درد حسابی کمرم

 .کردم تنم رو لباسم و رفتم اتاق سمت

 .کردن نگاهم تعجب با هردو صبا و مامانم

 .شد بلند جاش از مامانم

 کجا؟ -

 :وگفتم کردم مرتب شونم روی رو کیفم

 !خونم -

 .اومد کنارم صبا

 !دیگه موندیمی چرا؟ -

 !خونه میرم صبا، دیگه نه -

 .نکردن اصرار زیاد همین رخاط به و کردندمی درک رو من هردوتاشون

 اژین تصویر دیدن با. رفتم آیفون سمت عجله با من و اومد در صدا به آیفون زنگ

 .رفتم بیرون خونه از و کردم خداحافظی صبا و مامانم با در، پشت

 .ونشستم کردم باز رو جلویی در و رفتم سمتش آروم. بود نشسته ماشین توی اژین

 .خیدچر  سمتم گل شاخه یک با اژین

 !دنیا خانم ترینخوشگل و بهترین به تقدیم -



 .گرفتم دستش از رو گل شاخه لبخند با

 خانومی؟ بریم کجا... خب -

 !خونه -

 بگردیم؟ بریم خواینمی یعنی -

 .کردم نگاهش خستگی با

 .کنممی خستگی احساس خیلی اژین، نه -

 :پرسید نگرانی با اژین

 دکتر؟ ببرمت -

 :گفتم و دادم کونت نه معنی به رو سرم

 !خونه بریم فقط نه -

 .کرد حرکت خونه سمت و کرد موافقت اژین

 .بستم رو هاموچشم کشیدم دراز خواب تخت روی خونه، به رسیدن با

 تخت روی از بود؛ شده پخش خونه توی آرومی آهنگ صدای کردم، باز چشم وقتی

 .رفتم بیرون و شدم بلند

 :گفت لبخند با من دیدن با و بود آشپزی حال در آشپزخونه توی اژین

 !ببینم عمو بغل بیا -

 :گفتم بودم ورچیده که هاییب**ل با و رفتم اژین بغل توی خودم، کردن لوس و خنده با

 !گرسنمه من -



 .خندید اژین

 .میارم شیرینی و دسر برات االن چشم... من بشم تو قربون -

 :فتمگ بلندی صدای با و اومدم بیرون اژین بغل از زود

 !نه -

 .کرد نگاهم ترسیده اژین

 چرا؟ -

 کردم اشاره خودم به

 !قلمبه و گرد... توپ مثل شدم ببین -

 :گفت خنده با و کشید رو لپم اژین

 !بشم خودم توپی خانم قربون من -

 .درآورد بازی کولی اژین که زدم بازوش به مشتی شوخی با

 !مردم وای! سنگینه چقدر دستت... وای -

 .درآوردم براش رو زبونم و خندیدم دل ته از

 .کشید رو لپم دوباره و کرد نگاهم عشق با اژین

 :گفتم و کردم نگاهش گالیه با

 !دیگه نکش -

 !دارم دوست... خب -

 .آورد خوردنی برام اژین و نشستم صندلی روی



 نون و ژله به چشمم وقتی ولی شدم،می چاق چون بخورم نداشتم دوست اینکه با من

 .خوردن به کردم شروع و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه خورد، ایخامه

 من داشت و بود گذاشته چونش زیر رو دستش اژین و خوردممی رو ایخامه نون ولع با

 .کردمی تماشا رو

 چیه؟ که کردم اشاره هامچشم با

 .انداخت باال رو هاششونه لبخند با اژین

 شستم رو هامدست و رفتم شوییظرف نکسی سمت شدم، سیر حسابی اینکه بعد

 .خورد زنگ اژین موبایل که

 :گفت خنده با و کرد وصل رو تماس اژین

 !کردی؟ فراموشمون زود چه شد؟چی گرامی، مادر! بهبه -

 .داد ادامه و کرد مکث کمی

 چیه؟ هاحرف این دارین، اختیار -

 .کرد نگاه من سمت

 !میشه مگه... خودم جون به نه -

 .گرفت من سمت خنده با رو یلشموبا

 !مامانمه بگیر -

 .شنیدم رو مادرشوهرم صدای که گذاشتم؛ گوشم دم و گرفتم دستش از رو موبایل

 چطوره؟ دخترم حال چطوری؟ گلم عروس سالم -



 .زدم لبخندی و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 !پسره گفته سونوگرافی جون مادر -

 :گفت دوباره اصرار با جون مادر

 خدا مادر دست کنار زمانی یه من... دلم عزیز دیگه دختره میگم من کرده اشتباه اون -

 !دونممی بودم؛ قابله بیامرزم

 .خندیدم

 !باشه سالمت فقط باشه هرچی -

 !کنه؟نمی اذیتت که اژین راستی... باشه سالم تنش عزیزم آره -

 اذیتی؟ چه مادرجون نه -

 .داد ادامه و کشید آهی جون مادر

 پدر و پسر این میون هم باز... . و ریخت بهم رو زندگیتون آرامش نگذره، طناز از خدا -

 !زد بهم رو

 زده زنگ اژین خانواده به پدرم که بود گذاشته تاثیر بابام روی من، هایگریه کنم فکر

 و زد زنگ مادرش هم اژین برادر محمد، عروسی تو حتی. بود گفته رو چی همه و بود

 !بهتره عروسی منری که گفت

 ... .دیگه رفته گذشته جون مادر -

 .پرید حرفم میون

 !بگیره رو تاوانش باید خدا... عروسم نشده تموم -



 گرفته شکل بینشون ایرابطه یه که بود، خواسته رو طناز هم اژین بگم داشتم دوست

 !طناز؟ گردن افتاد تقصیرها همه چرا حاال بود؛

 مردی هیچ نگیره، قرار شوهری و زن میون و نکنه نت*یا**خ دیگه زن   یک به اگه زن -

 !هازن ما سر زیر... هستش ما سر زیر چی همه... کنهنمی نت*یا**خ زنش به

 .کند خالی رو دلیش و دق تا نگویم، چیزی تا دیدم صالح

 االنم بود؛ کرده ورم زیاد پات و دست بودم تونخونه که پیش ماه دوسه عزیزم -

 اونجوریه؟

 :گفتم کالفگی با

 .شده هم بدتر... جون مادر آره -

 !کنی روی پیاده کن سعی. میشه تموم هم دوره این انشاهللا -

 .کردمی صدا رو جون مادر که رسید گوشم به جون پدر صدای

 .خدافظ برم دیگه من برسون، سالم هم اژین به گلم، عروس -

 !خدافظ رسونممی رو بزرگیتون -

 .گرفتم اژین سمت رو موبایل و کردم قطع رو تماس

 مامانم؟ گفتمی چی -

 .پرسی احوال هیچی -

 !آهان -

 .بله -



 .نشستم تلویزیون جلوی و گذشتم کنارش از

  

 .اومد من سمت و شد خارج آشپزخونه از اژین

 .بودم کشیده دراز مبل روی کرد،می درد کمرم نشستممی وقتی کهاین بخاطر

 هایکانال کردن پایین باال مشغول و نشست من کنار و کرد روشن رو تلویزیون اژین

 .بود تلویزیون

 .کردممی آلودگیخواب احساس دوباره ولی بودم، شده بیدار خواب از تازه کهاین با

 .کرد نگاهم تعجب با اژین کشیدم که رو خمیازه اولین

 .میاد خوابت که نگو -

 .خندید اژین که کردم هشنگا بود، شده خمار خواب خاطر به که هاییچشم با

 !ها بودی گذاشته مسابقه قطبی خرس با بارداریت دوره تو -

 .شدم بلند مبل روی از و دادم بدنم به قوسی و کش

 .بخیر شبت بخوابم برم من -

 .کرد نگاه ساعت به و کرد نگاهم ناباورانه اژین

 !آهو هنوز ها زوده -

 :گفت زود اژین که کشیدم، ایخمیازه دوباره

 !شدنه خاموش حال در باتریت واقعا بخواب برو -

 .برد خوابم نرسیده بالشت به سرم و رفتم خواب اتاق سمت و زدم لبخندی



*** 

 توی رو پسرم عید، امسال و رسهمی راه از عید باز داره زود قدراین شهنمی باورم اصال

 !گیرممی آغوش

 طالق جای به ولی زدم؛می امضا مطالق برگه پای عید این بودیم قراردادمان پابند اگه

 .شممی بچه صاحب دارم

 .کردممی ناله فقط و بود گرفته درد شکمم زیر و کمر تمام که زده، لگد قدرآن صبح از

 بگم؛ و بزنم زنگ بهش که نیست خاصی موضوع کردممی فکر و بود رستوران توی اژین

 !پیچیدم خودم به مار مثل درد از االن ولی

 حرکت تونمنمی متاسفانه که بزنم زنگ اژین به و بردارم رو موبایلم و بشم لندب خواممی

 .کنم

 !ریختنمی درد خاطر به هام،اشک و گریه زیر زدم که بود زیاد دردم قدرآن

 نگاه در به کردن پیدا نجات امید با و شنیدم در قفل توی رو کلید چرخیدن صدای

 .شد خونه وارد بود دستش توی که هاییستیکپال و سروصدا و خنده با اژین که کردم،

 با و شد رها دستش از هاپالستیک افتاد، من به چشمش که همان ولی زد صدام

 .دوید سمتم سرعت

 

 :پرسید ترس با

 شده؟ چی -

 :گفتم گریه و داد با و گرفتم دندون زیر رو لبم



 !میرممی دارم -

 .پرسیدمی هی و بود کرده گم رو پایش و دست اژین

 !نبود؟ بعد هفته دو زایمانت وقت مگه بکنم؟ غلطی چه باید االن من -

 مانع شکمم درد ولی بیمارستان؛ برسون رو من فقط بگم و بزنم جیغ داشتم دوست

 .شدمی زدنم حرف

 بیمارستان به رو من باید که فهمید انگار آخر سرم، باالی چرخیدن دقیقه۱۰ بعد

 .بشم خارج خونه از کرد کمکم و کرد تنم لباسی زود که برسونه؛

 .کرد حرکت بیمارستان سمت سرعت، با و کرد ماشینم سوار

 سرم باالی پرستارها که خواست کمک و کشید داد انقدر بیمارستان، به رسیدن با

 .ایستادن

 .بودم درآورده رو بیمارستان پرستارهای صدای که بودم کرده داد و جیغ انقدر

 .شد بسته هایمچشم که کردن؛ تزریق سرمم تو چی دونمینم که کردم قراریبی انقدر

 زده زل من به منتظر و بودن ایستاده سرم باالی صبا و مامانم گشودم چشم وقتی

 .بودن

 .کردم باز رو هامچشم زور به و کردنمی سنگینی هایمپلک

 .زدم ب**ل آروم

 کو؟ مبچه -

 .داد فشار دستش توی و گرفت رو دستم مامانم



 .میارنش دیگه یکم م،عزیز -

 .خوردم قاشقی چند زور به بودن، آورده که ایکاچی از و بشینم کرد کمکم صبا

 .شد وارد شیرینی و گل دسته با اژین و شد باز اتاق در

 پیشونیم روی ایه*س*بو و اومد سمتم سپس و کرد پرسی احوال صبا و مامانم با

 !انداخت گل هاملپ و کشیدم خجالت مامانم و صبا حضور در که کاشت؛

 :خندید ریز صبا

 تو؟ شدی قرمز چرا -

 :گفت صبا به رو لبخند با اژین

 .نکن اذیت رو خانومم -

 :گفت خنده با و اومد سمتم بود، شده گم پتو توی که ایبچه با پرستار و شد باز اتاق در

 !خانومتون دختر از هم این -

 :پرسید مامانم و کردم نگاه پرستار به تعجب با

 !بود پسر که من دختر بچه خانم -

 :گفت و زد لبخندی پرستار

 !دخترتونه بچه خانم... که نشده اشتباه -

 .کرد نگاهش ذوق با و گرفت آغوشش توی من، از تر زود صبا

 :گفت و داد تغییر رو صورتش حالت زود ولی شد؛ گرفته کمی مامانم

 !باشه سالم فقط که نداره دختر و پسر بچه -



 .بده آغوشم به رو دخترم که خواستم ازش و کردم دراز صبا سمت رو مهایدست

 :گفت پرستار و گذاشت آغوشم توی رو بچه احتیاط با صبا

 بمونه دستگاه تو روز چند باید. برمشمی میام بده، رو شیریش -

 :پرسید ترس با صبا

 چی؟ واسه دستگاه -

 :گفت و زد بخشی اطمینان لبخند پرستار

 روزش تا بمونه دستگاه تو روز چند باید. اومده دنیا به زودتر روز چند تونخانوم دختر -

 .نرماله چیز همه نیست نگرانی جای بشه، کامل

 قلبم ضربان و کردم نگاه بود بسته هایشچشم و بود شده مچاله پتو الی که ایبچه به

 .گرفت اوج

 :گفت هیجان با و کرد لمس رو دخترم صورت انگشتش، با و شد خم بچه سمت اژین

 !کوچیکه چقدر -

 .بدم شیر بچه به تا کنه کمکم خواست و اومد سمتم مامانم

 :گفت من به رو مامانم و کرد گریه صدا با دخترم که کشید رو دخترم بینی

 !بده شیرش -

 .لرزیدمی داشت هیجان از دلم من و کرد خوردن به شروع دخترم

 هم اون! اومدنمی دلم صبا خاطر هب ولی برم، شصدقه قربون فقط داشتم دوست

 .نشد ولی بشه؛ مادر که داشت دوست



 دست به و زدم دستش پشت به ایه*س*بو دادم، شیرش رو دخترم اینکه از بعد

 .رفت پرستار همراه هم مامانم و دادمش پرستار

 :گفتم اژین به رو

 .بزن زنگ یه جون مادر به -

 .گذاشتم گوشم دم رو موبایل و گرفت سمتم رو موبایلش اژین

 :گفتم ذوق با و شد وصل تماس

 !دختره بچم... مادرجون -

 :گفت و رفت امصدقه قربون تلفن پشت کرد، زبان به ذوق با مادرجون

 بهت که داشته دوست چقدر خدا ببین... بشم دخترت و خودت فدای من الهی -

 !برم خدا قربون من الهی... داده دختر

 .گرفت مادرجون دست از رو شیگو که اومد؛ جون پدر صدای

 .عزیزم باشه پربرکت قدمش جان، آهو الو، -

 هامجاری بعد دقیقه چند. کردم قطع زدن حرف کمی از بعد و کردم تشکر و زدم لبخندی

 .کردممی ذوق داشتم چقدر من و گفتن تبریک و زدن زنگ هم

 .موند پیشم شب مامانم و برگشت خونه به صبا شد؛ تموم مالقات وقت

 !بمونه بیمارستان تو روزی چند دخترم که شد قرار و شدم مرخص من فردا

 اینکه با بود؛ رسونده رو خودش هم بابام و کرد پهن جا برام مامانم و رسیدیم خونه به

 .گفت تبریک و کشید آغوش توی رو من ولی بود، سرسنگین کمی اژین با



 مامانم و برگشت سرکارش بابام ،غدا خوردن بعد و داد سفارش ناهار رستوران از اژین

 .موند کنارم

 دخترم برای مامانم و دادممی رو شیرم بود، بیمارستان توی دخترم که روزی چند تو

 .بردمی

 .بودن مهمونمون و بودن اومده تهران به دیدنم برای هم هامجاری و مادرجون

 دلم عزیز منتظر ونهخ تو ما و بیارن، بیمارستان از رو دخترم تا رفتن مامانم و اژین

 .بودیم

 .گرفتم آغوش توی رو دخترم من و کرد دود اسپند بزرگم جاری دخترم، و مامانم ورود با

 .کردممی نگاهش ذوق با و بوسیدممی رو صورتش

 قربان که طورهمان و گرفت آغوشش توی و گرفت من از رو دخترم مالیمت با مادرجون،

 :گفت رفتمی اشصدقه

 !جان ای... اژینه ایهبچگی عین -

 .کردمی گریه و زدمی ونگ آرومی صدای با بچه،

 .نشست کنارم اژین و دادن آغوشم به رو بچه دقیقه چند بعد

 :گفت جمع به رو جون مادر

 کردین؟ انتخاب اسم... خب -

 :وگفتم کردم نگاه اژین به

 !بذار رو اسمش تو -



 :گفت و کرد نگاه رو دخترمون ذوق با اژین

 چطوره؟ روژان اسم -

 .زدم لبخندی

 !میشه تک هاتوناسم دختری، پدر که وقتاون -

 .کرد نگاهم محبت با اژین

 .عزیزم دیگه هستیم تک چون -

 :گفت مادرجون و زدم بازویش به آهسته

 .افتاده لج سر فعال دونیمی که خودت ولی بگه؛ اون رو اذان تا بود جااین بابات کاش -

 :گفت و داد مادرش دست به رو دخترم اژین

 !بگین رو اذان شما -

 .کرد اذان گفتن به شروع و کاشت دخترم صورت روی ایه*س*بو جون مادر

 !روژان شد دخترم اسم و

 .کردنمی کوبی پای و رقصیدنمی همه و بود گذاشته آهنگ صبا

 بره، مادرجون نداشتم دوست اینکه با و کردن رفتن عزم هامهمون و گذشت روز چند

 .رفت و کرد بهانه رو پدرجون هم باز ولی

 من اژین که کردممی تماشایش داشتم و بودم نشسته دخترم کنار هامهمون رفتن بعد

 .کشید آغوشش توی رو،

 .گفتم آروم و گرفتم آغوشم توی رو دخترم و گذاشتم شونش روی رو سرم



 !روژان -

 :گفت گوشم دم اژین

 !باشه تو مثل دخترم امیدوارم -

 :گفتم بودم گرفته آغوش توی رو دخترم که طور وهمان چرخیدم تشسم

 .نگیر پایین دست رو خودت قدراین -

 .پرسید دوباره و کشید عمیقی نفس اژین

 کنی؟می خوشبختی احساس من پیش تو... آهو -

 :گفتم و بستم رو هامچشم

 !خیلی -

 .پرسید جدیت با و گرفت دستش توی رو دستم اژین

 واقعا؟ -

 :وگفتم کردم نگاهش لبخند با

 !رمضانی اژین دارم؛ خوشبختی احساس کنارت واقعا -

 :گفت بود دخترم روی نگاهش که طورهمان و کرد بغل بیشتر رو من اژین

 !میدم قول بهت... بخوره تکون دخترمون و تو دل تو آب ذارمنمی -

 :وگفتم کردم نگاهش عشق با

 !ندادی انجام کار، این جز کاری هم حاال تا دونممی -

 :زد ب**ل آروم اژین



 !آهو دارم دوست خیلی -

 :گفتم کردممی نگاه هایشچشم درون که طورهمان و کردم بلند رو سرم

 !بیشتر من -

 

 «پایان»
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