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 حس کردم پام داره روی زمین کشیده میشه که چشمامو باز

کردم. بله انگار اوضاع خیلی خراب تر از این حرف ها بود. 

 یه

ه طرف دیگه ی بدنم زیر طرف بدنم داشت یخ می بست و ی

 پتوی

گرم و نرمم بود. یعن ی در واقع توی یک وجب جا سیب 

 ری و و

صحرای کربال رو با هم داشتم. بالشتم بجای اینکه زیر سرم 

 باشه

روی سرم بود و یه پامم از روی تخت آویزون شده بود و 

 داشت

 .روی زمین کشیده می شد

خواب اصلی  کاش می شد بازم بخوابم! همیشه این کمبود

 ترین

مشکل زندگیم بود. هووووف! باید بلند می شدم! ساعت پنج 

 صبح



 بیدار شدن ظلم بود ظلم! نبود؟

 .تیناااااا! پاشو دختر... دیرت میشه ها-

صدای غر غرشو شنیدم که داشت همینطور با خودش حرف 

 می

 .زد. خبر نداشت بیدارم و دارم همه ی حرفاشو میشنوم

 دختره میگه پنج بیدارم کن بی دارش که میکنی تازه یادش-

 .میوفته هفت پادشاهو خواب ببینه
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 از جام بلند شدمو خودمو توی آیینه ی قدی کنار در برانداز

 کردم. جون چه هلویی هم بودم هزار هللا و اکبر همین االن با

در برام صف میکشیدنهمین دبدبه و کبکبه باید پسرا دم  . 

موهامو هل دادم عقب و یه جون محکم به چشمای پفیم و 

 موهای

 درهم برهمم گفتم و از آینه دل کندم. مگر اینکه خودمیکمی

قربون صدقه ی خودم برم. قربون موهای سیم ظرف شوییم 

 برم

 و فدای پوست گچیم بشم! خاطر خواه که نداشت حداقل خودم

بغلم می دادم و عشق می کردمیکمی با ید هندونه زیر  . 

ذلیل مرده بیدارم دیگه هفت پادشاهو عمت داره خواب -

 .میبینه



 اول صبحی وایساده بود پای گاز. باز نمیدونم چه کوفتی می

خواست بده بهمون بخوریم و تا شب مقصد اول وآخرمون 

 توالت

 .بشه که اونطوری با دقت داشت برا ی خودش عشق می کرد

 !مواظب باش-

یگه خیلی دیر کرده بود و من صاف رفتم وسط خاک د

 گلدونی
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که درست رو ی گل قال ی بازش کرده بود. دستامو گرفتم 

 باال و یه

 .جیغ بنفش کشیدم

 !خدا بگم چیکارت کنه، اه اه اینا چرا این وسطن-

 زدی قشنگ ترمال ی کردی؟-

خم شدم و همه ی خاکای گلدون رو از پام کنار زدم. خدارو 

 شکر

بیرون اون نایلونی که انداخته بود نریخته بودم ولی غر غرام 

 مگه

 .تموم می شد

 کیو دیدی توی خونه خاک گلدون عوض کنه؟ بابا مگه گل-

فروشی رو ازت گرفتن می دادی همون جا عوضش می 



 .کردن

 .ببین همت جا رو به گند کشیدی

 تینا بخدا می کشمت. بذار به کارم برسم دست و پا چلفتی-

 .بودنتو ننداز گردن کارای من

 دهنمو جمع کردم و دیگه غرای بعدش رو نشنیدم چون رفته

 بودم توی دستشویی و صدای هواکش قارقاری مون نمیذاشت

چیزی بشنوم. پاشدم سیفون بکشم دیدم اونم وضعش از 

 هواکش

شه، وقتی دو تا دانشجوی دیوونه بهخراب تره. خبهمین می  
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پست هم بخورن وضعیت خونه شونم همین میشه. به قول 

 مامان

آشغال دونی بود خونه دانشجویی نبود که. البته من راضی 

 بودم

 همین که از اتاقم نمیاومدم بیرون همه چیز ردیف بود. اتاقم

ونستم با ید وسایلم رو یه همهرچقدر هم که نامرتب بود می د  

بزنم و دستم رو بکنم الی لباسا تا به مورد مورد نظر برسم 

 ولی

 کل خونه و تقسیم کاراش واقعا عذاب آور بود. من مینداختم

گردن زری، زری می نداخت گردن من. اصال یه بساطی 



 داشتیم

 نمیدونم چطوری تمام این سال ها تونسته بودیم با هم کنار

 .بیایم

ومدم دمپایی پالستیکی رو از پام دربیارم ولی برای بار ا

 هزارم

 توی این پنج سال دمپایی موند و من پرت شدم بیرون. تقصیر

 اون سنگ بی صاحب مونده ی جلوی دستشویی بود که نه

 خودمون اقدامی برای درست کردنش می کردم و نه صاحب

خونه. انقدر اونجا افتاده بودم که دیگه ضد ضربه شده بودم. 

 یه

 طوری بود که خودمو راحت جمع و جور می کردن به جایی

 .برخورد نمی کردم
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 !باز افتادی-

 .نه سالمم-

رفتم سمت اتاقمو دستمو با حوله ی پشت در خشک کردم. 

 این

ری رو به فنا ندم. نمیدونم با بار دیگه دقت کردم گلدون ز

 دقت

داشت چیکار می کرد ولی از اونجاییکه به شکم مربوط بود 



 صبر

 .کردم تا کارش تموم بشه

 این دختره بود بهت گفتم. دیشب بهم پیام داده میگه مهم-

 نیست اتاق نداشته باشید. یه گوشه ی پذیرایی برای خودم جا

خودش دوتا چمدون و یهمیندازم. کمد اینا هم نمیخواد فقط با   

 .جعبه کتاب داره

سریع گاردمو گرفتم ولی بعدش فکر کردم کی بدش میاد 

 اجاره

 .خونش بجای این که تقسیم بر دو بشه تقسیم بر سه می شد

حتی اگر نفر چهارمی هم بود من با روی باز ازش استقبالم 

 .میکردم

 واال مگه چقدر پول داشتم که این همه هم باید اجاره می

دادم اونم توی این وضعیت فالکت بار. مگه یه قرون دو زار 

 بود؟

 !دستشویی رو باید بشوره-
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 تینا از خدا خواسته ای ها. شلوغ میشه بابا میخوایم درس-

بخونیم زندگی کنیم. سه چهار نفری چجوری توی این یه 

 وجب

 .جا زندگی کنیم



روی مبل لم دادم. یه طوری که پاهام وسط پذیرایی کنار 

 گلدون

 آش و الش زری بود و پشتمم درست روی انتهایی ترین جای

 :مبل. پامو آوردم روی هوا تاب دادم و گفتم

اگر کل پذ یرایی رو جارو بکشه، دستشویی هم بشوره -

 حرفی

ندارم. آهان حولهی خیسشم مثل توی لندهور نندازه روی 

یحوله  

 .من

 !گمشو، خودت حوله ات رو انداخته بودی اونجا-

سینی پالستیکی رو گذاشته بود روی اپن و تقصیر رو 

 میانداخت

گردن من و من تقصیر رو می انداختم گردن او ن 

 هیچکدوممو ن

هم قبول نمی کردیم. خب درسته حوله ام رو گذاشته بودم تو 

 ی

د دیگهاتاق اون ولی اونم باید حواسش روجمع می کر ! 

 .بوی وافل که به بینیم خورد دی ن و ایمونم رو از دست دادم

شکمو بودن اصال خوب نیست ولی دیگه چیکار کنم اصال 

 دست

8 

 جرزن  



 

 نبود

خودم نیست و با بوی هر نوع خوردنی دلم به ضعف میوفته. 

 تپلی

 !بودنمم بخاطر همین بود. چاق نیستما! یه نمه گوشت دارم

کوچولو تپلو ام! اصال نمیتونم جلوی شکمم رو بگیرم. البته ی

 یه

همخون هی آشپز داشتن این چیزا رو هم در پی داره دیگه. 

 وقتی

این همه غذا و شیرینی خوشمزه درست میکنه من 

 نبایدبخورم؟

 !اصال مگه میشه؟ نعمت خدا رو پس بزنی؟ چقدر زشت

 .زری طال چه کرده همه رو د یوونه کرده-

زری طال غذاتو حاضر کنه، این دختره بیچاره هم بیادرفت -

 و

 !روب کنه. خوب میشه ها

 بعد پنج سال با هم ندار بودیم. درسته ت وی سر و کله ی هم

میزدیم و کل ی حرف بار همدیگهمی کردیم ولی بهترین 

 دوستای

 همدیگه بودیم. این پنج سال با همه ی سختیاش تونسته بودیم

یم و شده بودیمیه خونوادهکنار هم زندگیکن . 

 ...اوم عالیه-



یه تیکه از وافلش کندم و شکالت رو ریختم روش با لذت 

 گذاشتم

 :توی دهنم و همونطور با دهن پر گفتم
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 .بهتر از این نمیشه

بابا زری فکر جیبت باش . این حشمت به بابام گفته اجاره -

 رو

نمیدونم چه کوفتی شده اجاره خونه ها رفتهباید دوبرابر کنیم.   

 باال اینجا هم که همچین محله ی بدی نیست .ما هم به دانشگاه

و همه چیز دسترسی داریم .اسباب کشی هم اعصاب و جون 

 سگ

می خواد. وضعیت خابگاهم که نیاز نیس دیگه من برات 

 توضیح

ربدم خودت بهتر از من میدونی .تحمل کردن به آدم دیگه بهت  

از اینه که بریم دنبال خونه بگردیم باز پیدا نکنیم.واال یه 

 گوش ه

 .از این پذیرایی رو اشغال کنه چیزی از ما کم نمیشه

 :شونشو انداخت باال و خواست بحث رو عوض کنه که گفت

 امروز با اون استاد جیگره کالس داری؟-

 یه تیکه دیگه وافل چپوندم توی دهنم و ولی با حرفش قشنگ



تم شد .من هرچی میخواستمیادم نیاد چه بالیی به سرمکوف  

اومده بود این یاداوری می کرد .هی من می خواستم 

 بدبختیامو

 فراموش کنم این هی میگفت

 اگر گذاشتی یه لقمه بخوریما-
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 خواستمیاداوری کنم دیرت میشه-

 ....سگ ب-

خواستم همینطور فحشمو ادامه بدم که زری با اخم وداد و 

 فریاد

 .نذاشت هیچی بگم اول صبحی عذاب روح و جسمم شده بود

 هوی درست حرف بزن .نمیگن دانشجوی فوق لیسانس این-

مملکت چرا اینطوری حرف می زنه؟ یکم روی خودت کار 

 کن

 تینا

 چشم غره ای رفتم و از جام بلند شدم

- عصابم خورده که حد نداره . این برزن خان زری انقدر ا

 قراره

 بیچارم کنه . اگر به هفته، فقط به هفته زودتر از شهرستان

 برگشته بودم گیر این مردک نمی افتادم



 حاال کاریه که شده با انرژی مثبت برو جلو-

بله من لقب خداوندگار انرژی مثبت رو میدادم به زری هیچ 

 وقت

رد . همیشه مثبت به همه چیز اندازه ی من حرص نمی خو

 نگاه

 می کرد ولی من نمی تونستم به این مرتیکه برزن مثبت نگاه

 کنم ! دقیقا کجاشو مثبت نگاه می کردم؟ اون تیکه پرونیای
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 جذابش رو با اخالق زیبا و خوشش رو .تقصیر خود خرم بود

. رو انتخاب کنی من هیوقتی گفتن باید بری استاد راهنمات   

امروز و فردا کردم آخرشم همه ی استادا پر شدن و سخت 

 ترینش

 گیر من افتاد

 من که فقط راجع بهش شنیده بودم و هیچ وقت هم ندیده

بودمش. ترم دومی بود که توی این دانشگاه بودم و فقط 

 تعریفش

رو از بچه ها شنیده بودم. همه میگفتن با هرکی میخوای 

 بردار

 ولی بیخیال این شو. انقدر ازش بد گفته بودن که مطمئن بودم

 قراره بیچاره بشم. منم دقیقا با هیچ کس برنداشتم جز این خل



دیوونه. البته بگم چرا نمی شناختمش. این آقای برزن خان 

 ترم

قبل رفته بود خارج از کشور. مثل این که یکمی دبدبه و 

 کبکبه

ی خودش برو و بیا یی داره. اش هم زیاده . خارج میره و برا

 شنیده

 بودم توی حیطهی کاریش خیلی هم موفقه ولی هم دهنش چفت

وبست نداره و هم اینکه دانشجو رو آدم حساب نمیکنه. خب 

 به

 نظر من خودش آدم نیست که مارو آدم حساب نمیکنه! بی

شخصیت! اگر مامانمیک هفته زودتر می ذاشت برگردم گیر 

 این
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مردک نمی افتادم. آخه کدوم ادم عاقل ی میگه سر ساعت 

 هفت

و نیم صبح دفتر باش؟ اصال سگ ساعت هفت و نیم صبح 

 بیداره

 که من بیدار باشم؟

 میخوای با این قیافه پاشی بری پیش اون استاد دیوونت؟-

لبامو جمع کردم و اخمامو کشیدم توی همدیگه. میدو نستم ا 



 الن

همچین زده بیرون که انگار دوتا بادکنک جاش گذاشتنلپام   

 .توی لپم

 کدوم قیافه؟-

از همو نجا بدون اینکه دیگه نگاهم کنه یه صدای جیز جیز 

 هم

 :از تو ی ماهیتابه اش میومد گفت

 ...ابروهای پاچه بزیتو یه دست بکش-

 سرمو برگردوندم و دم دستمیه قاشق دیدم. اگر از این فاصله

پرت می کردم توی آشپزخونه و حساب کتاباون قاشقو   

 میلیمتریم درست جواب می داد قاشق مستقیم میخورد پس سر

زری و دلم حسابی خنک میشد . البته یه مشکلیم که داشت 

 این

بود که انگار یه هفته از وجود اون قاشق زیر پا یه ی مبل 

 می
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 .گذشت و به چندش آور ترین قاشق دنیا تبدیل شده بود

با کراهت از انتهایی ترین بخش دسته اش برش داشتم و با 

 تمام

قوا پرتش کردم سمت زری. قاشق از اُپن رد شد و انقدر توی 



 هوا

چرخید و چرخید تا به شونه ی زری گیر کرد و به د یوار 

 جلوش

 .خورد

 !چته روانی-

 !بیشعور-

به دست از آشپزخونه اومد بیرون و گفتزری سینی  : 

حیف من خر که به فکر توی یابوعم. اونوقت تو برا من -

 جفتک

 .چهارگو شمیندازی! خاک بر سر من

قیافمو براش کج و کوله کردم و ادای حرف زدنش. و 

 .دراوردم

اومد نشست رویمبل کناریم و محکم پاشو کوبید به پام. 

 صبحانه

ود و هل داد جلومرو که توی سینی چیده ب . 

 .بخور دیرت میشه-

تو ا ین زمینه دقیقا شبیه مامانا بود. وایمیستاد ب االی سرم تا 

 غذامو

 .بخورم. یک عالمه شکالت هم روی وافلم ریخته بود
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 آب دهن و اسید معده ام که راه افتاده بود هیچ... دست و پامم

استم دولپی تمام وافل های شکالتی بی حس شده بود. می خو

 رو

 بخورم. آخ خدایا کاش میتونستمیه بغل از این خوشمزه ها با

خودم ببرم دانشگاه تا هر وقت دلم خواست یه تیکه درارم 

 .بخورم

 :یهلقمه دراوردم گذاشتم توی دهنم و گفتم

 ...فکر کنم-

 :یکمی جوییدمش و دوباره با همون دهن پر ادامه دادم

 .این استاده... قراره... پدرمو دربیاره-

 .زهر مار رو بخور بعد حرف بزن-

 ...وای... زری-

 نمیتونستم صبر کنم تا خوردنم تموم بشه. همینم باعث دل

 .دردم می شد ولی کی بود که توجه کنه

 .کوفت کن بعد-

قورتش دادم و چشمامو درشت کردم. یه قلپ از قهوه ای که 

 برام

ر کشیدم و دا غی ش زبونمو سوزوند. درست کرده بود س

 دهنمو باز

 .کردم و خودم مشغول فوت کردن شدم
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 از استرس دارم میمیرم میفهمی؟-

 :این دفعه زری آروم و بدون طعنه وکنایه بهم گفت

 بخور پاشو یه دستی به ابروهات بکش سریع. ده دقیقه تا-

مش بدی. من مانتو و مقنعتو اتو دانشگاه راهه میرسی انجا  

میکشم. تا اینجا همیشه شاگرد اول بودی استادای خل و 

 دیوونه

تر از این برزنو تونستی از سر بگذرونی ا ین که دیگه 

 .چیزی نیست

 .بخور پاشو برو حاضر شو

و خم شدم روی مبلی که اون  دو طرف صورتش و گرفتم

 نشسته

 .بود و صورتش و یه ماچ محکم از ته دل کردم

 واقعا مثل مامان ها بهم رسیدگی می کرد. من اگر زری ر و

 نداشتم بایدچیکار می کردم؟ تو ی این شیش هفت سالی که

 .تهران بودم برام مثل یه ناجی بود

همیشه توی سر و کله ی همدیگه می زدیما ولی زری 

 نزدیک

یشه هم برام کمک بودترین و بهترین دوستم بود. هم ... 

وقتی صبحانه ام تموم شد با لب و لوچه ی شکالتی یه ماچ 

 محکم



 .رو لپش گذاشتم و سفت توی بغلم فشارش دادم

16 

 جرزن  

 

 نبود

 اه حالم رو بهم زدی-

همونطوری که داشتم از دستش فرار می کردم و توی هوا 

 براش

 :بوس می فرستادم گفتم

- یگه بهم مزه نمیده چون حرص نمیخوریاونطوری د . 

 .بچه پرو-

فرار کردم و رفتم سراغ آینه و موچینم. اوضاع اونقدری که 

 زر ی

 می گفت بد نبود. آخه انقدر موهای من بور بود که هرچقدرم

 ابروهام پر می شد مشخص نبود ولی خب چه کنیم زری خانم

س کهمعتقد بود نشونه ی شخصیتمه و یه دانشجوی فوقلیسان  

 از قضا یه خانم مهندسم محسوب میشه نباید با این ریخت و

 .قیافه بره دانشگاه

تازه یه وقتا لوازم آرایش می داد دستم و تا یکمی روی 

 صورتم

 سرخاب و سفیداب نمیمالیدم ولم نمی کرد و نمیذاشت برم

 .دانشگاه

 از دستش گیر افتاده بودم. آخه چرا باید جلوی استادای
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 نبود

 !پیرپاتالمون مرتب و منظم می رفتم؟

کارم زیاد طول نکشید. فرم های مورد نیاز برای پروپوزالم 

 زدم

زیز بغلم و از اتاقم اومدم بیرون. همین که نگاه زری بهم 

 خورد

 :گفت

 !آرایش-

 !زری ولم کن-

 .بدو دیرت میشه ها-

ل روی مژه های بی به زور و اجبارش دوییدم و یکمی ریم

 زنگ

و بی خاصیتم زدم. میگم بی رنگ و بی خاصیت چون هم 

 بور

 بودن و هم کوتاه ولی وقتی ریمل می زدم خیلی خوشگل می

 .شد و رنگ و روی چهرم عوض می شد

باالخره زری بهم اجازه داد از در خونه برم بیرون. یه 

 مانتوی ساده

ود با کاپشن و مناسب دانشگاه که زری برام اتو کشیده ب

 مشکیم



 پوشیدم و بوت های کوتاهمم پام کردم و برای زری بوس

فرستادم از در رفتم بیرون. خودمو سریع به اتوبوس رسوندم 

 و تا

دم در دانشگاه رفتم. از خونمون تا دانشگاه فقط ده دقیقه راه 

 بودا
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 نبود

یه عذاب الهی بود که ولی از پایین دانشگاه تا اون باال خودش  

 !من توی زمان بندی ام حسابش نمی کردم

دانشگاه مون توی قله ی کوه واقع شده بود. باید یه اتوبوس 

 سوار

 می شدی م تا برسیم به دانشکده ها و این اتوبوسای قارقاری

دانشگاه هم سرعتشون از الکپشت کمتر بود. نگم از 

 سرباالیی تا

 .دم اتوبوسا اوف امیدوارم نصیبهی چکس نشه

از شانس زیبا و جذاب من انقدر این باالی کوه سرد بود که 

 یخ

 می زدیم. نه تنها خودمون یخ می زدیم بلکه اکثر مواقع زمین

 .همیخ زده بود

 منم که هزار ماشاال کفششام انقدر خوب بودن که لیز نمی

خم بود! ولی خوردم! رو زی یک بار زمین خوردن روی شا



 خب

چیکار کنم وسعم نمی رسید برم کفش خوب بخرم، باید با 

 همین

 زندگیم رو سر می کردم تا انقدر خراب بشه و بتونمیه کفش

 جدید بخرم! زندگیدانشجویی بود دیگه شایدیه روزی وضعم

 .بهتر میشد

بین فکرام برای خودم شونه باال انداختم و ابرومم دادم باال. 

 پامو
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 نبود

از اتوبوس گذاشتم بیرون و به راننده خسته نباشی گفتم. 

 قدمای

اولم و خوب برداشتم. از روی بر فا رد می شدم که گیر یخ 

 ها

 .نیوفتم. دستامم توی جیبم فشار میدادم تا کمتر سردشون بشه

 دیگه برای بینیم نمیتونستم کاری بکنم. مطمئن بودم که شبیه

ها قرمز شده و از بس سردش بود که حسش نمی به دلقک 

 !کردم

 فکر کنم بشر یه چیزیرویادشون رفته بود اختراع کنن! باید یه

وسیله ا ختراع می کردن بینی روگرم کنه اسمشم میذاشتم 

 گرم اغ



 !بر وزن دماغ

 همینطور به این چیزا فکر می کردم که رسیدم به پله های

ه زیر پامو نگاه نکردم. دانشکده. سرمو گرفتم باال و دیگ

 انگار

مطمئن بودم که دیگهزیر پامیخ ن یست ولی انگار خدا هم با 

 من

چپ افتاده بود که یهو پای چپم سر خورد و هرچی دست 

 انداختم

 یه جایی رو پیدا کنم که بتونم بهش متوصل بشم پیدا نشد که

 .نشد

 عین سوباسا که یه قسمت کامل طول می کشید تا بیوفته زمین

منم توی فکرام درگیر بودم که چجو ری میتونم با پشت نیام 

 رو
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 نبود

 .زمین که یهو به یه جسم محکم برخورد کردم

 ضربان قلبم تند تر شد و شوک اون جسمی که بهش برخورد

کردم انقدر زیاد بود که درد پشتمو یادم رفت و سرمو 

 همونطور ی

وون باالی سرم وایساده بود. اونطوری گرفتم باال. یه پسر ج

 که



 میدیدمیه اور کت بلند تنش بود و یه عینک دودی رو ی

چشمش. یه نفس عمیق کشیدم و سرمو اوردم پایین. حس 

 کردم

 تکیه گاهی که بهش لم داده بودمیهو از پشتم کشیده شد و یه

 .بار دیگه داشتم از پشت می خوردم زمین

بودم و تازه داشت درد پشتم من همون جا روی زمین نشسته  

خودشو نمایان می کرد که د یدم اون پسر سرشو همینطور 

 تکون

 .میده و از پله ها میره باال

بیشعور بی شخصیت... چقدر پسرای امروزی بیشعورن. »

 قدیما

مردم توی دانشگاه شوهر پیدا می کردن دانشگاهای ما یه 

 دست

 «دراز نمیکنن بلندمون کنن

غر می زدم و سعی میکردم درد رو از یادم زیر لبهمینطور  

ببرم که یهو چشمم افتاد به بوت فلک زدم. روی برفا کشیده 

 شده
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 نبود

بود و یه طرفش کال از بین رفته بود و بجای مشکی طوسی 

 شده



 !بود. خیلی نو بود دیگه اینطوریم که شد قوز باالقوز بود

با ناله از جام بلند شدم و دیوار روگرفتم که برم باال... مگه 

 درد

 اجازه میداد! داشتم رسما میمردم. این که خوبه تازه رسیدم به

 :حراست خانمه یهو گفت

 !خانم کجا؟ کارتت-

دیگه کم مونده بود گریه کنم. تکیه ام رو زدم به اتاقک 

 حراست

وردم و بدون و کیف پولمو دراوردم. کارتمو از توش درا

 نگاه کردن

 ...بهش گذاشتم جلوی خانمه

 !کارت دانشجویی-

 با چشمای گرد شده برگشتم سمتش دیدم کارت عابر بانکم رو

گرفته باال. کارت بعدی رو از تو یکیف دراوردم و باز بی 

 حواس

 گذاشتم جلوش روی میز و سرمو چرخوندم تا از پشت سرم

ره شدم... ساعت از ساعت رو ببینم! بدبخت شدم... بی چا

 هفت و

 .نیم هم گذشته بود

 !خانم میگم کارت دانشجویی! این کارت ملیه-
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 نبود

کیف پولم رو روی کانترش خالی کردم و اون کارت آبی 

 مسخره

رو که فامیلیم به زور توش جا شده بود محکم گذاشتم جلوش 

 و

 :گفتم

- ن جا توی این وضعیت که من چهار ماه هر روز اومدم ای

 عجله

 هم دارم شما کارت دانشجویی میخوای! واال که اگر دانشجو

نباشم ساعت هفت صبح خواب نازمو ول نمیکنم بیام! آخه 

 سگ

 هفت صبح میاد توی این خراب شده که من بیام؟

چشم غره رفت و محکم تر از خودم کارت رو کوبید روی 

 میز و

من دیگه سعی نکردم کیف پول رو جمع کنم بلکه همه چیز 

 رو

 ریختم توی کیفم وسریع درش رو بستم. یک ربع تاخیر داشتم

اونم برای اولین روزی که میخواستم برزن خان رو ببینم. 

 توی

 .ایمیلش تاکید کرده بود که راس ساعت توی اتاقش باشم

زن خل و تقصیر بچه ها بود که هر بار میگفتن این آقا بر



 دیوون ه

 .اس و ممکنه بخاطر یکمی دیر اومدنم هم منو بندازه

 جلوی آسانسور وایسادم ولی توی طبقه ی شیشم گیر کرده بود
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 نبود

و اتاق برزن خان هم دقیقا همون طبقه بود. هرچی این پا و 

 اون

استپا کردم نیومد که نیومد مجبور شدم پله های پهن سمت ر  

 آسانسور رو پیش بگیرم و شیش طبقه گز کنم برم باال. نفس

 .نبود که طبقه ی سوم کم آوردم

 با هر پلهای که باال می رفتمیکی از اعضای خانواده ی برزن

 .رومورد لطف و عنایت فحش های زیبام قرار می دادم

هر چی بلد بودم رو زیر لب می گفتم و تازه کلی فحش جدی 

 د

اخته بودمهم برای خودم س . 

وقتی رسیدم به پارتیشن هایی که به عنوان اتاق استادا طبقه 

 ی

ششم رو جدا کرده بود، از همه جا ی بدنم داشت آب می 

 .چکید

نه که خیلی ورزشکار و تیز و فرز بودم بخاطر همین اصال 

 بهم



 !فشار نمیومد

اتاقش اون ته مها بود. آخرین اتاق راهروی سمت راست. یه 

 اتاق

ج راهرو بود و جاش با بقیه ی اتاقا فرق داشتکه کن . 

همه ی این روزا در اون اتاق بسته بود و منم کنجکاو نبودم 

 ولی

از وقتی که بحث برگشتن برزن پیش اومد همه اضطراب 

 گرفته
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 نبود

بودن. آخه یک سری از درسامون رو فقط اون ارائه می داد 

 و

 .آوازه اش هم توی دانشگاه پیچیده بود

 پشت در اتاقش وایسادم. یه در آلومین یومی داشت که باالش

شیشه ی مات خورده بود. کامل در رو بسته بود ولی چراغ 

 روشن

 اتاق نشون می داد که توی اتاق کسی هست. نگاهم رو کشیدم

باال و سمت چپ در رو «. آریوبرزن بیگی » خود ناکسش 

 خوندم

د. مرتیکه قزمیت اوشگوالن تپهبو ! 

چند تقه به در زدم و بازش کردم. همون جا دم در خشک 



 شدم

و اون نگاهشم از روی لپ تاپش باال نی اورد. اخماش توی 

 هم فرو

رفته بود و یه عینک مستطیلی ر وی چشمش بود. فریم 

 عینکش

مشکی کائوچویی بود و موهاش... انقدر مو داشت که چشمام 

 فقط

های مشکیش بودبه مو . 

 خانم گوناگونی ساعت چنده؟-

 !گوگونانی-

مرتیکه قزمیت! عمت گوناگونیه! با اون اسم مسخرت... 

 برزن

 ...اسکل
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 نبود

 توی دلم همینطور فحشش میدادم و محکم وایساده بودم جلوش

 :تا یه چیز بگه باز من حدی جوابشو بدم که گفت

 ساعت چنده؟-

یه بستنی آب شده وا رفتم. خب دیر کرده بودم و فکر  مثل

 میکنم

 نزدیک نیم ساعت هم شده بود. ولی اون مرتیکه خودش دیده



 !بود که چجوری جلوی پله های دانشگاه َشتک شدم

 آره درسته این برزن خان دقیقا همون آدمی بود که من جلوش

ی ملق زده بودم و افتاده بودم زمین . البته که عینک دود

 روی

چشمش بود ولی از لباسی که تنش بود واون موهای پر پشت 

 ی ه

 .وری شونه شده اش فهمیدم که خودشه

 ...یه مشکلی-

 .نذاشت حرف بزنم. نگاهش رو از لپ تاپش نمی گرفت

انقدر بدم میوند از این استادای بی شخصیت که فکر می 

 کردن

چی هستن! خود خفن پندارای خل... اگر بینیشو می گرفتی 

 می

 !مردا
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 نبود

 !نگاهش کردم، انگار نه! بینیشو می گرفتیم ممکن نبود بمیره

 ...معذرت-

 نمیذاشت حرف بزنم. تا اومدم معذرت خواهی کنم نگاهش رو

اده بود از روی لپ تاپ باال آورد و با یه ابرویی که باال د

 :گفت



 معذرت خواهی کاری رو درست نمیکنه خانم. از اونی که-

 بستین به مچ دستتون درست استفاده کنین. توی ایمیل عرض

 !کردم که سر ساعت هفت و س ی اینجا باشین

 اخمامو کردم توی همدیگه. این اصال کی بود که بخواد با من

 اینطو ری صحبت کنه؟

ی کرد خبریه؟ آره انگاربا سن کم استاد شده بود فکر م  

 !زیادی جوون بود

با فکر به جوون بودنش دهنمو کج کردم. دروغ نگمیکم 

 زیادی

هم خوش قیافه بود. نمیدونم چشماش آبی بود یا سبز... یه 

 رنگی

 بود که نمی .تونستم از اونجا تشخیص بدم. فقط برقش بود ک

 .نشون میداد چشمای روشنی داره

و کردم تو ی همدیگه و اومدم دستم با اعتماد به نفس اخمام

 رو
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 نبود

 .بزنم به کمرم که شمشیر رو براش از رو ببندم

اصال یه لحظه با گفتن اون مدل ی فامیلیم انقدر عصبان ی 

 شده

بودم که حد نداشت. مگه آدم میتونه انقدر بیشعور و خر 



 باشه؟

 !آره دقیقا خر از این درکش بیشتر بود

 دستمو آوردم باال و کیف سنگینم از روی شونه ام افتاد روی

آرنجم. انقدر سنگین بود که قشنگ کجکیم کرد و نذاشت 

 ژست

 .طلبکارم کامل بشه

توی زمین و هوا کیف ر و گرفتم و سریع نگاهش کردم. 

 ابروشو

 .داده بود باال و خیلی ریلکس من رو نگاه می کرد

- درست نیست همه یادم ها درسته شما استادین ولی اصال  

 ...رو از شیش هفت طبقه باال تر نگاه کنین. در وهله ی اول

یه طور مسخره ای داشت نگاهم می کرد که کلمه هارو گم 

 .کردم

 سرشم همچین تکون می داد که قشنگ یادم رفت داشتم چی

 .می گفتم

 !در... در وهله ی اول-

 در وهله ی اول؟-
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بودن  

با عالمت سوالی که روی اون موها ی پر پشتش شکل گرفته 

 بود



و چشمای عجیب غریبش داشت سرش و تکون می داد تا من 

 بقیه

ی حرفم رو بزنم. روی پیشونیش چند تا خط افتاده بود و 

 منتظر

 بقیه ی حرف من بود ولی من اصال یادم رفت که باید چی می

 .گفتم

 .استاد خودتون دیدین که جلوی ساختمون افتادم زمین-

عینکش رو از روی چشمش برداشت. بدم می اومد از خودم 

 ضعف

 .نشون بدم ولی نشون داده بودم

باید اون لحظه با اخم و تخم وایمیستادم تو ی روش و هرچی 

 از

 دهنم درمیومد می گفتم، ولی انقدر جلوش سوتی داده بودم که

ماصال نمی تونست . 

اصال کی گفته بود که بایدیه پسر بچه رو استاد یه دانشگاه 

 کنن؟

قدیما استادا پیر پاتال نبودن؟ شا ی د یه جای کار اشتباه شده 

 !بود

 اصال شما واقعا استادین؟-

 میدونستم اون لحظه لبام جمع شده و چشمامم قشنگ در گرد
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 نبود

رهترین حالت ممکن قرار دا . 

 فکر نمیکنم کسی جز استاد اجازه داشته باشه پشت این میز-

 !بشینه

 !اتفاقا ما دانشجوها از این کارا خیلی خوشمون میاد-

یه گوشه ی لبم رفت باال و خندیدم . چه خوش خیال بود! 

 دانشجو

 .جماعت هر کاری ازش برمیومد

باید از حرفم حرص می خورد ولی اصال به روی خودش 

 .نیاورد

م لبامو جمع کردممن . 

 من خودم توی دوران کارشناس ی یه بار نشستم روی میز

 استادمون. آخه یک ساعت نماز و ناهارش طول کشید و منم

معطل توی اتاقش بودم. به هر در ی تونستم سر زدم که 

 حوصلم

سر نره. البته روی میز نشستنم حوصلم رو سر جاش نیاورده 

 !بودا

که گفتشونه ام رو انداختم باال  : 

 .لطفا فردا راس ساعت هفت و س ی اینجا باشین-

 !استاد-
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 شونه هام افتاده بود. التماس توی همون یه کلمه که گفتم

عین خی الش نبود. دستشو کشید  مشخص بود ولی اون اصال

 توی

 :اون حجم موی براق و گفت

 .بفرمایی د خانم گوناگونی بنده سرم خیلی شلوغه-

 دیگه خون به مغزم نمیرسید. صورتم داغ کرده بود و دستامو

 .محکم مشت کرده بودم

 !گوگونان ِی جهانشیر آبادی! تینا گوگونانی جهانشیر آبادی-

یه قدم پامو گذاشتم جلوتر که طبق معمول مواقع حساس و 

 مهم

ردم زمین که دستم رو به شیشهپام پیچ خورد و داشتم می خو  

 .ی کمدی گرفتم که کنارم بود. خودمو نگه داشتم

از خجالت داشتم آب می شدم ولی به روی خودم نیاوردم 

 سریع

 :وایسادم و گفتم

 خوبه خودتونم مسخره کنن؟ اسم و فامیلتونو مسخره کنن-

 خوشحال میشین ؟

رو منتظر نموندم چیزی بگه بدون گفتم حرف دیکه ای پشتم  
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 :کردم و آروم با خودم زمزمه کردم

 !یه استاد دیگه پیدا کنم آرامش میگیرم. هوف-

 دستم رو گرفتم به دستگیره ی در اتاقش ولی مگه در باز می

 :شد. دوباره تالش کردم که صداشو شنیدم

 خانم گوناگون ی! خوشحال میشم استاد جد ید پیدا کنین چون-

 من با چنین دانشجوی بینظمی به هیچ عنوان کنار نمیام، ولی

امیدوارم بخت باهاتون یار باشه چون تا جایی که بنده خب 

 دارم

 !اساتید تا دو ترم دیگه پرن و استاد جدیدی اینجا نمیاد

 سگ توی روحت کلمه ی مناسبی بود؟ هم برای جواب به این

. برنگشتم برزن بیشعور و هم برای دری که باز نمی شد

 نگاهش

 .کنم و این بار تند تند دستگیره ی در رو کشیدم پایین

 !در رو ُهل بدین باز میشه-

در رو هل دادم و باز شد. مرتیکه نکبت. گوناگونی عمته. 

 قبل از

 :این که برم بیرون برگشتم سمتش و محکم گفتم
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 !گوگونان ی-



همون جا وایسادمیه نفس عمیق در رو پشت سرم بستم و  

کشیدم. بایدخودم رو پی دا میکردم. خیلی عصبانیم کرده بود 

 و

 .من هم اصال با عصبانیت رابطم خوب نبود

 باید یه جای خلوت پیدا میکردم شاید همیه آینه که می

تونستم جلوش قر بدم و روحیه ام رو از سر بگیرم میتونست 

 حالم

 .رو بهتر کنه

 با حرص چپیدم توی راهروی اتاق سمینار، کیفم رو گذاشتم

همون گوشه ی دیوار. خدارو شکر اون لحظه هیچ کسی تو 

 ی

ساختمون نبود. استادا که سر کالساشون بودن و بچه ها هم 

 مگه

 !خلن اون ساعت بیان دانشگاه؟ خدمه هم قطعا چرت میزدن

که داشتم یه رژ لب از توی کیفم دراوردم بیرون و همونطور 

 روی

 لبم می مالیدمیه قری هم به کمر و سر و کردنم دادم و نفس

 .های آروم کشیدم تا حرصم بخوابه

 »در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه«
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لبامو جمع کردم و چشمامو برای خودم توی آینه ی جیبیم 

 خمار

 .کردم و یه بوس هم فرستادم

 »شدم روانه«

چشمامو بستم و حس خوانندگی گرفتم. سرم رو تکون می 

 دادم

 و آروم طوری که صدام به جا یی نرسه برای خودم شعر

 .رومیخوندم

 »گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه«

 .ادای گل چیدن رو دراوردم و بعد دستامو گذاشتم روی سینم

ا کلی فالور جمع میدابسمش می گرفتم با این قر و قمزه ه  

 !کردن و خدایی درآمدم از یه آدم فوق لیسانسه بهتر می شد

یه قر دادم و اومدم کیفم رو از روی زمین بردارم برم بیرون 

 که

 دیدمش ! لعنت به وجودت... لعن ت به خودت و تمام انرژ ی

 !منفیات. مردکی الغوز

سریع کیف و کتابم رو زدم زیر بغلم بدو بدو رفتم سمت پله 

 ...ها

 اولین پله هیچی، دومین پله هم ه یچی! ولی نگم از سومین پله
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 که با پشت محکم فرود اومدم روش و تلق تلق تلق تلق

 !همینطووووور رفتم پایین

رو توی بغلم فشار صداشو از اون باال شنیدم. پوشه و کیفم 

 دادم

و چشمامو محکم بستم. توی یک ساعت دوبار زمین خوردن 

 اون

هم جلوی این برزن لعنتی واقعا محشر بود! دیگه بهتر از این 

 نمی

 !شد

 حالتون خوبه ؟-

 آره خوبم مرتیکه ی خر! آره عال ی ام فقط پشتم مثل ماست

عالیچسبیده به زمین لگنمم از پنج جای مختلف شکسته! آره   

 .ام به خصوص که صداینکره ی تورو دارم می شنوم

 .جوابشو ندادم

 کیفم رو ول کردم و با حرص مقنعه ام رو که افتاده بود دور

گردنم باال کشیدم و موهای گره خوردم رو به زور فرستادم 

 .زیرش

 مثل همیشه در کیفم باز بود و هرچی دار و ندارم بود ریخ ت

م که آروم داره از پله ها میاد بیرون. صدای پاشو می شنید

 .پایین

35 

 جرزن  



 

 نبود

 توجهی نکردم حتی به عقب برنگشتم. می خواستم بمیرم، این

همه سوتی توی یک روز اونم جلوی این آدم... 

 !اووووووووف

 !بذارین کمکتون کنم-

 دستشو گرفته بود سمتم. اخمامو کشیدم توی همدیگه و پاهای

 کج و کوله ام جمع کردم. می خواستم جبهه بگیرم ولی چنان

 دادی از وجودم درومد که فقط دستم رو محکم گذاشتم روی

 دهنم. یه دردی توی کمرم پیچید که نفسم رو بند آورد. عین

 !وقتی که جری دم تام رو میذاشت الی تله موش

 !خانم گوناگونی-

دلم می خواست وای دیگه داشت دود از سرم بلند میشد. دیگه  

با وجود همه ی درد و بدبختیای اون لحظه بلند بشم بکوبم 

 توی

 .دهنش تا اسمم رو درست تلفظ کنه

گوگونانی! آقای دکتر شما دکتراتون رو از کجا گرفتین که -

 بلد

 نیستین فامیلی بنده رو درست تلفظ کنین؟
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زیر سینه اش توی همدیگه ابروشو باال انداخت و دستاشو 



 گره

 کرد. چشمای آبی وحشیش یه طوری توی چشمام خیره شده

 بود که حس می کردمیه گرگ زخمی داره نگاهم می کنه. آره

دقیقا شبیه گرگ بود. با اون موهای مشکی و چشمای 

 !ترسناکش

 صرفا بذارین پای انسان دوست ی، احساس می کنم شما راه-

ن ولی اصرار به رقصیدنم دارینرفتن سادتونم بلد نیستی ! 

 شما اگر خیلی انسان دوستی میبینی یه دختر بدبخت از پله-

 تلق تولوق میوفته پایین خم شو وسیله هاشو جمع کن! حداقل

 !کار انسان دوستانه ایه که میتونی بکنی

اصال انگار با یابو طرفم! با دیوار حرف زده بودم ترک می 

 خورد

و انداخت پایین و رفت! جدی جدیاین مرتیکه مثل خر سرش  

رفتا! هیچ پشت سرشم نگاه نکرد. بطری آبم رو که روی 

 زمین

 بود برداشتم پشت سرش کوبیدم به پله... البته اون روی سه تا

 .پله باال تر بود

 زیر لبم هی با خودم حرف می زدم و فحشش می دادم. باعث
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 !شده بود گند بخوره توی اول صبحم



دیوونه ی سادیسمی، روان ی احمق! مردک عنتر... خدا 

 »بگم

 چیکارت نکنه که اول صبحی گند زدی به احواالتم! ای خدا

 ذلیلت کنه«!

فکر کنم با این دعاهاتون بایدچند صد هزار تومانی صدقه -

 بدم

تون تا بالیی سرم نیاد. در ضمن خانم گوناگونی لوازم شخصی

 رو

 .از وسط پاگرد دانشگده جمع کنی ن

وای انگار بازم خیلی بلند بلند با خودم حرف زده بودم و 

 نفهمیده

 بودم. آخرین لحظه لبخندشو دیدم و بعد از جلوی دیدم محو

 .شد

 نگاهم رو که برگردوندم دیدم وا ی خدای من! بسته

 کامل از توی کیف افتاده بیرون و دو سه تا هم از

ده بیرونداخلش ز ! 

 »خاک بر سرت! خاک بر سرت دختره ی احمق آبروت رفت

 آبروت رفت«.
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 اصال دیگه درد و همه چی یادم رفت. فقط با یه حرکت سمت



وسیله هام خم شدم و همه رو چپوندم توی کیفم. با حرص 

 درشم

 .بستم تا دیگه همچین بالیی سرم نیاد

با وجود این آدم باید فاتحه ام رو برای این ترم می خوندم. شا 

 ید

 باید میرفتم التماس دکتر کاظمی که یه استاد دیگه برام باز

کنه و بتونم باهاش بردارم ولی بعی د می دونستم همچین 

 اتفاق ی

 .بیوفته

 من بودم و این برزن خان که نه تنها اولین روز حسابی حالمو

توی بدترین وضع منو دیده بود! تازه همه یگرفته بود بلکه   

 فحش هایی که بهش داده بودم رو هم شنیده بود! لعنت بهت

 !تینای خنگ لعنت

دیگه داشتم لنگ می زدم. به زور پله ها رو می رفتم پا یین. 

 اصال

نمیدونستم برای چی میرم پایین ولی راه پایین رفتن تنها چیز 

 ی

 .بود که به عقلم می رسید

و رسوندم به کالس ساعت ده ام ولی خب اونجا نه خودم

 صندل ی
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 بود نه جایی براینشستن. تازه بایددو ساعت هم با این دردی

 .که توی تنم بود منتظر میموندم

 قبل از این که برم سمت بوفه و خودمو مهمون یه چایی دبش

بود... توی ب وفه ی قند پهلو کنم، البته دبش قند پهلو که ن

 دانشگاه

 یه چایی لیپتون میدادن دستمون و دوتا دونه قند، تا میومدی

چایی رو بخوری دوتا قند تموم شده بود تازه خود چاییشن 

 مزه

 .ی خاک می داد

 !من بهش می گفتم دبش قند پهلو تا حکم همونو اجرا کنه

 آهان داشتم می گفتم، هیچی قبل از این که برم سمت بوفه،

همون طبقه ی همکف.  راهمو کج کردم سمت سرویسای

 شکر

 خدا از وقتی اومده بودم توی این دانشگاه مشکل سرویس

 بهداشتی نداشتم. البته دلیلش این بود که هر طبقه چندی ن

 .سرویس داشت و برای یکی مثل من همه چیز عالی بود

کیف و وسیله هامو گذاشتم روی آهنی که برای این کار تعبی 

 ه

کرده بودن. با وجود دردی که تو ی پاهام و کمرم بود سعی 

 کردم
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 !بشینم که چشمتون روز بد نبینه

 انقدر شیر آب نزدیک بود که من جای این که بشینم پام گیر

کرد به اهرمش و شلنگی بود که توی هوا می چرخید و سر 

 و

نه می تونستم شلنگ رووضع زیبای من که با آبیکی می شد.   

 نگه دارم و نه عقلم می رسید آب رو ببندم. دقیقا همون لحظه

 !هم دستشوییم شدت گرفته بود و کم مونده بود بریزه

جیغ جیغ کنان شلنگ رو توی هوا گرفتم و قبل از اینکه ش 

 یر رو

 :ببندم سر شلنگ رو رو به باال نگه داشتم و با عصبانیت گفتم

- اختمبالخره گیرت اند . 

 .کل سقف دستشویی خیس شده بود و ازش آب چکه می کرد

 :اهرم رو هل دادم و با حرص شلنگ رو مخاطب قرار دادم

 اون مهندس بی سوادی که اینجا رو ساخته نباید به این فکر-

 می کرد که ممکنه ما بهش گیر کنیم؟ اون استادش باشه دیگه

 !چه انتظاری از مهندساش داری

دکتر به اون برزن بیشعور بود البته منظورم از . 
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سر و وضع آش و الشم رو نگاه کردم ولی حتی فرصت 



 نداشتم تا

 دستشویی بعدی برم. سریع همون جا کارمو کردم و به قطره

 .هایی که از سقف می افتاد روی پی شونیم اهمیت ندادم

 ولی چشمتون روز بد نبینه. من اگر شانس داشتم اسمم تینا

 نبود! شمسی بود. واال بخدا حاضر بودم شمسی باشم ولی یه

 .اپسیلون شانس داشته باشم

 :همین که آب رو باز کردم جیغ کشیدم

 )ی اندددددم(!سوختم-

 پشت سر هم جیغ می زدم و می گفتمیاندم. حاال از جام م نمی

آب سرد رو باز کردم و با حرص منطق  تونستم پاشم. زود

 هی

 !سوخته رو التیام دادم

 احساس می کردم دیگه لمس شدم. حسابی آب داغ بود و منم

 .امروز از دم صبح همین طور پشت سر هم بدبی اری داشتم

 .دوست نداشتن این بدبیاریا یکمی دست از سر کچلم بردارن

باال. کالفه بایکمی خودمو باد زدم بعد بند و بساط روکشیدم   
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مانتو و مقنعه ای خیس از توی دستشویی رفتم بیرون. باید 

 انقدر

صبر می کردم تا لباسام خشک بشه، با این وضعیت کالس 



 رفتن

 .شدنی نبود

*** 

تینا دکتر کاظمی این ترم بارداره تمامی کالساش بین -

 استادای

 .دیگه پخش شده

 گل بود به سبزه نیز آراسته شد. دکتر کاظمی، که یکی از

استادای برجسته ی دانشگاهمون بود باردار شده بود و این 

 ترم

که خیالم راحت بود حداقل دو واحد از درسام با اونه بدبخت 

 می

 شدم. معلوم نبود کی بجاش بیاد... حداقل میدونستم دکتر

دهکاظمی باهام خوبه و نمره ی خوبی بهم می . 

 وای مریم نگو... بیچاره شدیم . همین یه استاد این ترم خوب-

 .بودا

 آره بابا تو که حتی سمینارتم با استاد بیگیه دو واحد دیگتم-

 .که باز با بیگیه. رسما فاتحهی این ترمتو بخون
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بسته ی کاف ی میکس رو با حرص باز کردم. مرده شور 

 اون بیگی



 رو ببرن که نتونسته بودم با هیچکس دیگه جابجاش کنم. مرده

 شور درس خوندن و هدفای منو ببرن که این یک هفته اسیر م

 .کرده بود و نمیتونستم به هیچی جز درس فکر کنم

 ماه بعدی عروسی پسر خالمه. میخواستم برم شهرمون،-

 .اینطو ری پیش بره من حتی به عروسی هم نمیرسم

بودم. آخه رضا عزی ز ترین پسر خاله ام بود.  خیلی ناراحت

 البته

عزیز ترینشون بین ده تا پسر خاله ای که داشتم. من و رضا 

 و

رعنا با هم بزرگ شده بودیم . رعنا از من بزرگ تر بود و 

 رضا چند

ماه ی کوچیک تر. این دو نفر انقدر برام عزیز بودن که 

 خواهر و

نم از کدوم خواهر و برادرا برادرای خودم نبودن. البته نمیدو

 !بگم

آخه من تک فرزند مامانم و بابام بودم، وقتی از هم جدا شدن 

 من

سه سالم بود. اگر از طرف مادری بگی، چهار تا خواهر و 

 برادر قد

 و نیم قد داشتم. آخریش د. ساله بود. امیدوارم دیگه به پنج و

 .شش کشیده نشه، البته از مامان که بعید نیست
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 جرزن  

 

 نبود

 از طرف پدری هم الی ماشاهللا اونا هم تموم نمیشن. یه وقتایی

توی حیاط صداشون با مرغ و خروسا قاطی میشه. پنج تا 

 خواهر

 و برادر هم از مادر جدیدمون دارم. اسمشو میذارم مادر چون

باهاش بزرگ شدم. البته جفتشون رو دوست دارم ولی کبری 

، 

و میگم ... اصال زن بدی نی ست. فقط بیچاره ها آه زن بابام

 ندارن

با ناله سودا کنن. بزرگ ترین مشکل کبری اینه که اصرار 

 داره

 .من با برادرش ازدواج کنم. اصال همینم شد که اومدم تهران

وای تینا! فکر کن استاد این دو واحد کاظمی هم بشه بیگ -

 ...ی

 !وای رسما بیچاره ای

همینطوریشم بیچاره بودم. برزن حتی نذاشته  وا رفتم... من

 بود

من از خودم دفاع کنم. اینطوری که پیش می رفت قطعا 

 سخت

ترین پروژه ی دنیا رو بهم می داد و سر دفاع هم اذیتم می 



 .کرد

البته فعال که کارم زار بود... بایداول موضوع انتخاب می شد 

 ولی

ن تا با بعد از اون روز کزایی آقا هنوز وقت نداشت

 دانشجوشون

 .جلسه بذارن
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 جرزن  

 

 نبود

 توروخدا ول کن همینطوری اعصاب ندارم. پاشو بریم سر-

 .کالس

لیوان کاغذی ای که روش یه عکس فنجون قهوه با یه طرح 

 بخار

مصنو عی باالش داشت رو دستم گرفتم. اولش دستم سوخت 

 ولی

م هم چای ش رو برداشت بعد از باالش گرفتم تا نسوزم. مری

 و

 .همراهم شد. کیفم انقدر سنگین بود که یه وری راه می رفتم

 :جلوی آسانسور وایساده بودیم که مریم گفت

بهت تای م نداد دوباره بری پیشش؟ زودتر برو استارت -

 بزن وقت

 نمیکنیا! اگر عملی و آزمایشات زیاد باشه بیچاره میشی. من



 شنیدم بیگی اصال بدون پژوهش و آزمایش پایان نامه قبول

نمیکنه. برو دم در اتاقش وایسا بگو هر وقت سرتون خل وت 

 شد

 .میام داخل

سرمو تکون دادم و با عصبانیتی که از فکر کردن به برزن 

 توی

 نقطه به نقطه ی بدنم جا گیر شده بود و داشت دود از کله ام

 :بلند می شد گفتم
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 جرزن  

 

 نبود

 .وای مریم اون خیلی بی شخصیته. من نیم ساعت دیر کردن-

مرتیکه قزمیت چفت دید چطوری جلوی روش افتادم روی 

 زمین،

 ...نگفت شاید یه جاش شکسته درد داره، داره میمیره اصال

 هیچیا! هیچی... فقط رسیدم اتاقش اسممو مسخره کرد. خیلی

 .بیشعوره

- خیلی جذابه. موهاشو دیدی؟ چشمااااشوای ولی تینا  ! 

 .اخمامو غلیظ تر کردم و دست آزادمو زدم به کمرم

 اه اه خاک بر سر بی سلیقت کنم.این مردک جذابه؟-

 :دهنمو کج و کوله کردم و سرمو تکون دادم

 .آریوبرزن بیگی! حقا که اسم قزمیتش برازنده شه-



سع ی میکنه  یهو دیدم مریم داره برام چشم و ابرو میاد . هی

 یه

 چیزیرو بهم بفهمونه ولی من همینسور داشتم از برزن خان

 .شکایت می کردم

 مرتیکه خر برگشته میشه من نمیتونم با دانشجویی مثل شما-

 .کار کنم
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 جرزن  

 

 نبود

دهنمو کج می کردم و اداشو درمی اوردم. آخرش که حسابی 

 سر

تا پاشو شستشو دادم راحت شدم کاف ی میکسم رو سر کشیدم 

 و

بخاطر اشاره های پی در پی مریم قبل از این که برم توی 

 آسانسور

 .برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم

لیوان کاغذی همونطور ک جلوی دهنم نگه داشته بودم از 

 دستم

 افتاد. برزن خان با یه ژست ترسناک و اخمایی که تو هم فرو

ه بود دست به سینه پشت سرم ایستاده بودرفت . 

مردم... میگم مردمیعنی مردما! نفسم رفت! ندیدم کاف ی 

 میکس



 کجا ریخت ولی دیگه اصال یادم رفته بود حتی باید برم تو ی

 ...آسانسور

لباشو داد رو به باال. چونه ی خوش حالتش یکمی چین خورد 

 و

فافش کمونی تریه تای ابروشو از باالی اون چشمای آبی و ش  

 :کرد و گفت

 !نمره ی سمینار شما، دست همی ن قزمیت خره-
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 جرزن  

 

 نبود

 لمس شده بودم. دیگهمگه میتونستم تکون بخورم و نگاهم رو

ازش بگیرم؟ به خودم و خودش لعنت می فرستادم. روزی 

 هزا ر

 و پونصد بار توی این هفته که باهاش آشنا شده بودم لعنتش

 می

کردم ولی اون لحظه دیگه اوجش بود. باید فاتحه ی اون س 

 مینا ر

لعنتی رومیخوندم. وای خدا اصال نمیدونستم ب اید که بال یی 

 سرش

بیارم. اگر اون ترم سمینار رو حذف می کردم حذف ترم هم 

 .بودم

 !بدبختی فقط سمینار نبود ب از هم ب اهاش درس داشتم



 !گند زدی، اونم ناجور-

مریم هزار تا چشم و ابرو اومده بودا ولی مثل این که من 

 توی

 خنگی رو دست نداشتم. خنگ بازیام همیشه بایدکار دستم

 میداد. اون قزمیت خرم جوری چپیده بود توی آسانسور که ما

 .وقت نکنیم ازش استفاده کنیم

 :با ترس و لرز دست مریم رو گرفتم و گفتم

 .بی ...بیا از پله بریم-

- ارتو دیدی؟شلو  
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 جرزن  

 

 نبود

 شلوارمیه جین روشن بود. شانسا اون روز شلوار مشکی

 همیشگیم رو شسته بودم مجبور شدم اینو بپوشم. وقتی لیوا ن

نسکافه افتاده بود تا زانوم پاشیده بود و قشنگ زیباسازی 

 کردن

 .بود

- سلعنت بهت تینا... لعنت بهت. درس خوندنت چیه. مهند  

 شدنت چیه؟ دکترم میخوای ب شی؟ زارت طالیی نشونت بدم

 خانم مهندس؟

 مریم داشت به حرف زدن من با خودم میخندید. ه ی به خودم

غر می زدم و اصال به این فکر نمی کردم که ممکنه استاد 



 راهمون

 .نده

 مریم دوست دانشگاهیم بود. از وقتی اومده بودم این دانشگاه

اخته بودم. یعنی در واقع کمتر از چهاراولین کسی بود که شن  

 .ماه بود که می شناختمش و با هم دوست بودیم

مریم با من خیلی فرق داشت. من دختر روستا، وسط خوشه 

 ها ی

انگور و زیر آفتاب بودم... مریم دختر شهر و خونه های 

 لوکس
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 جرزن  

 

 نبود

بود. از اونا که بهش میگن الکچری. البته من نمیگما بقیه ی 

 بچه

 !ها میگن

 .خوبیش این بود که هیچ وقت فرقش با منو به روم نی اورد

 ماشین آوردما می خوای بریم خونه ات لباستو عوض کنی؟-

 .بغضم گرفته بود. نمی خواستم ه یچ کالسیم رو از دست بدم

ه استادش عوض شده کالس امروزمم همون کالسی بود ک

 .بود

نه ولش کن بذار بگمیکی بیاد این جا رو خشک کنه -

 چسبونک



 .نشه

یکی از مستخدم هارو دیده بودم که توی همون طبقه ی 

 همکف

نشسته بود. با کل ی عذرخواهی بهش گفتم بیاداونجا رو تمیز 

 کنه

 .و خودمونم وایسادی م تا باز آسانسور بیاد

 .ولش کن بهش فکر نکن-

- گه میشه بهش فکر نکنم؟ اصال نمیدون م باید چیکار کنمم . 

بابای بیچارم به زور و سختی پول شهریمو میده. اصال 

 نمیتونم

 .حتی یه واحدم بیوفتم. بایدهمهی واحدامو پاس کنم
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 جرزن  

 

 نبود

چراغ آسانسور خاموش بود. چهار طبقه رو هم باید توی 

 تاریکی

 .می رفتیم

 این خراب شده هم چراغش سوخته ؟-

مریم به دیواره ی آسانسور تکیه داده بود و دنبال چراغ 

 آسانسور

 .می گشت

 .خودت میگی خراب شده-



پیاده شدی م و دنبال کالس چهارصد و سه گشتیم. سر تایم 

 بود

 و استاد هم نمی تونست چیزی بگه. البته دیگه از وقتی اومده

تموم شده بود. دیگهاستادا کاری بهبودیم ارشد این بچه بازیا   

 !کار دیر اومدنمون نداشتن. البته جز برزن چندش

دلم می خواست برم خونه. این ترم حسابی بهم ریخته بودم. 

 دلم

می خواست وسط این سرما برم توی سوز سرمای 

 .روستامون

میدونستم با سه چهار الیه لباس کاموایی بازم بایدسگ لرز 

 می

ا حداقل خونه ام بود. زندگیم بود. ه ی زدیما ولی اونج

 روزگار چرا

باید پامو میذاشتم توی این شهر که گیر یه برزن روانی 

 !بیافتم
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 جرزن  

 

 نبود

جلوی در کالس وایساد یم و طبق معمول من دوتا تقه آروم 

 زدم

 .به در و با همون شور و نشاط همیشگیمیهو درو باز کردم

بکنم تنها چیزی که از دستم برمیومد نگه  کاری نمی شد



 داشتن

 روحیه ام بود. بلند سالم دادم که یهو حس کردم کالس ساکت

شد. سکوت اون کالس پونزده بیست متری رو گرفت! سرم 

 رو

که بلند کردم دیدم اون برزن لعنتی روی صندل ی بلند چرخ 

 دار

 !مخصوص استاد نشسته

ید پشتت رو کنی و در اونگفتم بایددر بری، همین االن با   

 .کالس لعنتی رو هم پشت سرت ببندی

 !تینا در برو تا اون وحشی بازمیه چیزی بارت نکرده

 انگار اگر یه لحظه بیشتر وای میستادم قرار بود گیس به سرم

نمونه! توان اینو داشت که وایسه و دونه به دونه موهامو از 

 کف

 .سرم بکشه بیرون

 میدونین بهترین جای قضیه چی بود؟ من تمام واحد های این
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 جرزن  

 

 نبود

 ترمم با این برزن خان بود! یعنی جای دکتر کاظمی هم باید

 قیافه ی تفلونش رو تحمل می کردم. حاال قیافه اش رو می شد

یه کاری کرد ولی وقتی یه استاد باهات لج باشه چی میشه؟ 

 اگر



ید بایدعرض کنم به خدمتتون که تا عمر داری باید نمی دون

 لعن

 .و نفرینش کنی ولی باز هم به نتیجه ی معقولی نمی رسی

 البته هیچ وقتیادم نمیره چه بالیی سر استاد معادالت

 کارشناسیمون اومد، خدا رحمتش کنه ولی انقدر لعنتش کرده

بودیم که وقتی خبر فوتش رو شنیدیم داشتیم به درگاه حق 

 تعاال

 !استغفار می کردیم تا یه وقت مرگش نیوفته گردن ما

خانم گوناگونی بفرمایین بیرون و در رو پشت سرتون -

 .ببندین

مرسی! زود تر از من شروع به صحبت کردن کرد. طبق 

 عادتم

 دستمو گرفت به پایین مقنعه اش و اونو کشیدم پا یین تر. یه

رمو داشتم می طوری این کارو می کردم که انگار تمام زو

 زدک

 و می خواستم ازش آویزون بشم. شبیه میمونای آویزون از

 !درختای رازبقاها
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 جرزن  

 

 نبود

 .استاد معذرت می خوایم دیگه تکرار نمیشه-

مریم پر از استرس بود ولی من با آرامش در رو بستم و به 



 جای

پیش این که بخوام معذرت خواهی کنم راه ته کالس رو 

 .گرفتم

 ...با شما بودم-

مریم همون جلوی در ایستاده بود ولی من بعد این حرف 

 استاد

 تازه گرفتم نشستم. یه لبخند ژکوند نشوندم روی لبم و بدون

 توجه به جمع یت پنج شش نفری کالس دسامو توی هم حلقه

 :کردم و گفتم

دکتر کاظمی به سر وقت رسید ن دانشجوهاشون کاری -

 .نداشت

دستم رو گرفتم باال و ساعتمو نگاه کردم. ابرومو دادم باال و 

 ادامه

 :دادم

دوم این که هنوز پنج دقیقه تا شروع کالس باقیست و -

 خواهش

 می کنم لطفا ساعتتون رو درست کنید چون ما نمی تونیم با

 ساعت شما تنظیم بشیم هزار تا کار و زندگی داریم. در ضمن

ری شدید که برای ما اومده بود پا  باید بگم شما سوار آسانسو

 یین
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 جرزن  



 

 نبود

 .وگرنه ما از شما زودتر می رسیدیم

خودکار رو یه دور توی دستش چرخوند. از پشت شیشه ی 

 بزرگ

 عینکش داشت نگاهم می کرد ولی عجیب خونسرد بود. انگار

آتیش زیر خاکستر بود. عجیب تر این بود که اصال حرفی 

ینم  

 !زد

 .بفرمایی د بشینید خانم-

 نگاهش روی من بود ولی مخاطبش مریم... مریمم قدماشو تند

کرد اومد نشست کنار دستم. همهی بچه ها حواسش ون پیش 

 ما

بود و برزن هم همه ی حرف های من رو بی جواب گذاشته 

 .بود

آروم شده بودم. انگار همه ی عقده هامو سرش خالی کرده 

 .بودم

اینسکافه روی شلوارم هم ناراحتم نمی کرد. همونحتی لکه ه  

 اول کالس لبخند نشسته بود روی لبم و هیچی نمینونست

 .دورش کنه

 !خانم گوناگونی-

 گوگونان ی جهانشیر آبادی. شما میتونینی جهانشیر آبادی هم-
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 جرزن  

 

 نبود

 .صدام کنین

عینکش رو از چشمش در آورد. معرفی کالس و همه چیز 

 ش

تموم شد. بدون اینکه به من دوباره تذکر بده و بخواد بیرون 

 .برم

 در کل یک بار هم حتی تذکر هم نداد که روی دیر اومدن بچه

 .ها حساسه و نخواست قبل از خودش وارد کالس بشیم

 خانم گوناگونی متوجه شدید چطوره ؟-

استعداد ذاتی توی حفظ وقایع و اتفاقات داشتم اینکه من یه 

 چیز

 عجیبینبود البته برای من عجیب نبود ولی هر وقت این نبوغم

رو به کار می بردم همه جا سکوت برقرار می شد. من 

 میتونستم

 دقیقا عین کلمات طرف مقابل رو بهش برگردونم بدون اینکه

گفت طوطی حتی یه کلمه اینور و اون ور بشه. مامانم بهم می

 ولی

از نظر بابام و کبری بی ادب بودم. ی عنی کبری باعث می 

 شد بابام

بگه بی ادب چون فکر می کرد دارم توی کارای اونا فضولی 



 می

کنم که وقتی بابا ازم سوال می کرد من براش عین حرف 

 هایی

 .که زده شده بود رو می زدم و نمی ذاشتم واو هم جا بمونه
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زنجر    

 

 نبود

 البته که کبری بعد ها کلی از این نبوغم استفاده کرد. مثال اگر

ننه، مادر بزرگ پدریم رو می گم، پشت سرش حرف زده 

 بود من

باید تمام کلمات انتقال ی افته از زن عمو کلثوم رو توی ذهنم 

 نگه

می داشتم به کبری انتقال می دادم. البته اینا کوچیکاش بود. 

 یه

طورایی نقش چاپار رو توی خونواده ایفا می کردم. حرفای 

 این

 خونواده رو حفظ می کردم و به خونواده ی دیگه تخویل می

دادم. خیلی هم سع ی می کردم جانب داری نکنم ولی اکثر 

 وقتا

 بین خونواده ها یه دعوایی میافتاد که اون سرش نا پیدا. گاه ی

مثال ننه می گفت یهحتی به خون و خون ریزی می افتادن!   

 .خروس بکشین صلوات بفرست ین و مشکلتونو حل کنین



بدون این که به تخته نگاه کنم زل زدم توی چشم های برزن 

 و

 :با سرعتی که توی کنار هم اوردن کلمات داشتم گفتم

ده نمره از نمرات کل شما رو پروژه ای شامل می شه که -

 در

موضوع پروژه باید من طول ترم ارائه میدید. قبل از انتخاب  
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 نبود

تاییدش کنم. روز ارائه به هیچ عنوان تغی یر نمی کند. 

 امتحان

 ...میان ترم نداریم ولی هر جلسه تکالیف

اجازه نداد بیشتر صحبت کنم. همه برگشته بودن عقب و به 

 من

 نگاه می کردن. حتی دوستای احمدی هم زل زده بودن توی

ی من. اونا که هیچی مهندس میرزایی هم با چشماشچشما  

 .داشت منو می خورد. قشنگ سنگینی کل چشماشون روم بود

 خودم می دونستم کارشناسی ارشد یکمی همه چیز فرق داشت

 !ولی مثل این که این دیال ق تفلون قزمیت خبر نداشت

 .کافیه خانم-

حواسم بهش بود تا سوتی ندم. من که خودمو خوب می 

اختمشن  



 !همیشه خراب کاری حرف اولو همه جا می زد برام

 یه نفس عمیق کشیدم. انقدر تند تند و پشت سر هم حرف زده

 بودم که نفسم گرفته بود. مریم زیر لب کنار گوشمیه چیزی

 گفت، میدونستم داره غر غر می کنه برا همین اصال پیگیر ی

 .نکردم ببینم چی میگه
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 نبود

اون روز استاد منو از همه نظر مورد عنایت قرار داد. هر 

 لحظه

حوصله اش سر می رفت یه گوگونانی می گفت و می 

 خواست

 جوابشو بدم. باز باید خدارو شکر میکردم که جلوی بقیه اسمم

رو درست صدا می زد و نمی خواست باز هم بهش متذکر 

 بشم

سا عت کل دوره ی که فامیلیم چیه! البته که ت وی همون دو  

کارشناسی رو ازم سوال کرده بود. حتی به چیزای ریزی 

 اشاره

 می کرد و از من جواب می خواست که به عقل جنم خطور

 !نمیکرد

برای منی که از وسط دهکوره اومده بودم اینجا همینم 

 موفقیت



بزرگی بود. این که تونسته بودم ترم قبل بهترین دانشجوی 

 ارشد

ی شده بود که می خواستمباشمی عنی همون . 

استاد کالس رو تموم کرد و از جاش بلند شد. سرمو کردم 

 توی

 کیف و دنبال یدونه شکالت گشتم تا یکمی قند خونمو تنظیم

 :کنه که باز صداینکره اش گوشمو پر کرد

 .خانم گوگونانی تشریف بیارین دفتر بنده-
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گاه کردمبا ناله به مریم ن نبود . 

 .پاشو برو باز بهت گیر نده-

دیگه میخواستم گریه کنم. واال که همهدجای ایران میتونست 

 ی

 .پروژه و ک ارای کارشناسی ارشد رو تمدید کنی

 حتی میتونستی چند ترم پشت سر هم برش داری. این مرد چه

عجله ای داشت آخه؟ می خواست منو دیوونه کنه؟ به قول 

 کبر ی

 َدلی ِد ( دیوونه است.) این کلمه رو همیشه برای محمد پسر

دومیش به کار می ب رد. البته داداش دومی من! از همه جها 

 داداش



 دومی حسال می شد! حق داشت محمد خیلی شیطون و کله

 .خراب بود

 .تو برو بوفه منم میام-

 .باشه زود بیا. استرس نداشته باش-

م رو انداختم روی دوشم تا سرمو براش تکون دادم و کوله ا

 برم

 .طبقه ی ششم و خدمت برزن برسم

وقتی رسیدم جلوی در اتاقش یکی از دانشجوها توی اتاقش 

 بود
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 نبود

به همین خاطر یک ربع ی جلوی در باز اتاقش قدم رو زدم. 

 منو

 میدید ولی هیچ عکس العملی نشون نمی داد. منم از قصد هر

ثانیه یک بار توی اتاقش سرک می کشیدم ولی اون عینچند   

 .خیالش نبود

 دیگه انقدر وایساده بودم کمر درد گرفته بودم که اون پسره با

اون قد و قواره ی درازش رضایت داد از اتاق بیاد بیرون. 

 شانس

منم همه این روزا قد دراز بودن! با ی د همه ی اعتماد به 

 نفس منو



 .می گرفتن

ه زدم به در و منتظر نموندم اجازه بده. رفتم تو و در دو تا تق

 روو

پشت سر خودم بستم. یه لحظه سرش رو آورد باال و بعد 

 انداخت

 پایین. منم با گفتن آخیش نشستم روی صندلی ای که نزدیک

 .میزش بود

 من گفتم بشینین؟-

داشتم انگشتای پامو توی کفش اینور اونور می کردم که 

 یکمی

 خستگیش در بره که از شوک حرفش خشک شدم. آروم کیفم
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 نبود

 .رو از روی پام برداشتم و از جام بلند شدم

 .بفرمایین بشینین-

 .نفس کشیدم. عمیق نفس کشیدم. وای خدا دیگه طاقت نداشتم

مامانم همیشه میگفت سخت نگی ر ولی من سختی موقیت 

 هامو

ر می کردمهمیشه چند براب . 

 :دوباره نشستم روی صندلی که گفت

 موضوع پیشنهادیتون چیه ؟-



 من؟-

چشمامو چند برابر حالت عادی باز کردم. با تعجب نگاهش 

 .کردم

 !من چه پیشنهادی داشتم؟ من؟ اصال من چیزی نمیدونستم

 مگه غیر از شما هم کسی توی این اتاق هست؟-

بود نگاه  سرمو چرخوندم. پشت سرم رو که در ورودی

 کردم. با

 .جدیت دنبال یه آدم دیگه غیر از خودم می گشتم

 خانم من با شما شوخی دارم؟-
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 نبود

 .نه واال منم می خواستم همینو ازتون بپرسم-

خودکارش رو روی میز گذاشت و به پشتی صندلیش تکیه 

 .داد

د تحملمیه نفس عمیق کشید قشنگ انگار داشت سعی می کر  

 .کنه

شروع کرد به تو ضیح دادن یه پروژه ای که از همین اول 

 خدا

تومن خرج بر ای من برمیداشت. یه چیزایی می گفت که 

 اصال

شاخ دراورده بودم. منیزیم بخر، آلومینیوم بخر... اینو بخر 



 اونو

 !بخر

دیگه نذاشتم حرفاشو تموم کنه یه وپریدم وسط حرفش 

 همونطور

 حق به جانب، همونطور با توپ پر و بادی که انداخته بودم به

 !غبغبم

 استاد ببخشیدا من دانشجو ام! شما خودتون دانشجو نبودید ؟-

 میدونین قیمت اینایی که میگی ن چنده؟ اجاره خونه، هزینه

 ...دانشگاه

عینکش رو از روی چشمش برداشت و با ابرویی که رفته 

 بود باال
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 نبود

 :گفت

 بله ولی مگه قراره شما بدید؟-

بادم خوابید! قرار نبود من بدم؟ پس چی؟ مگه کی قرار بود 

 بده؟

 .شما وسیله ها رو خریداری میکنین من بهتون هزینشو میدم-

 :آروم و متعجب گفتم

 از کجا؟-

 اینم من با ید بهتون بگم؟-



هم آدم بدی  نه مثل این که این برزن خل و دیوونه همچین

 .نبود

انگار می شد روش حساب کرد و قرار نبود اذیتم کنه. همین 

 که

 فهمیدم هزینه ها با خودم نیست انگار یه بار سنگین از روی

 .دوشم برداشته شده بود

موضوع پروژه رو بهم گفت و قرار شد راجع بهش تحق یق 

 کنم تا

بعد بخوایم پروژه رو شروع کنیم و همین بین هم قرار شد 

 وسایل

مورد نیاز رو برام لیست کنه و منم برم دنبال سفارش 

 .دادنشون

انگار یه باری از روی دوشم برداشته شده بود. انگار همه 

 چی از
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 نبود

اون غول بی شاخ و دمی که برای خودم ساخته بودم کوچیک 

 تر

 .بود و اونقدرا هم قرار نبود بدبختی بکشم

*** 

 چرا مثل عقب افتاده ها داری منو نگاه می کنی؟-



 توی شوک حجم زیاد حرف هاش بودم. دهنم باز مونده بود و

 حدقه ی چشمم گشاد شده بود. باورم نمی شد این چیزایی که

 .بهم گفته واقعیت داشته باشه

 راست میگی؟-

- رم اسکلت می کنم! مگه من سر کاوه با هار هار! نه فقط دا

 تو

 شوخی دارم ؟

 دستشو زده بود به کمرش و توی درگاه ورودی آشپزخونه

 وایساده بود. جای همیشگی زهرا تو آشپزخونه بود. اگر جای

 .دیگه از خونه رویت میشد باید تعجب می کردی

 !خب از اول تعریف کن-

- ان مراسماز تول و آخر داره؟ زنگ زد گفت بریم اصفه  
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 نبود

 .خواستگآریو فالن و بیسال راه بنداریم

جزومو بستم و چهارزانو روی مبل زوار در رفته مون 

 نشستم. برام

 جالب شده بود. من که هیچ وقت به وصال این دو نفر امی د

 نداشتم چهار چشمی منتظر بودم زهرا اتفاقات این چند ساعتی

 .که توی خونه نبودم رو تعریف کنه

 به همین راحتی؟ توام که شوهر ندیده زرتی گفتی باشه عشقم-



 بریم همین االن چهار پنج جین بچه هم بیاریم؟

یه تاب به سر و گردنش داد، پشت چشمشو نازک کرد و 

 موهای

 :کوتاهشو با حرکت محکم سرش به عقبهل داد و گفت

- اش صحبت می کردم پاچشونه یک ساعت اول که داشتم باه  

می گرفتم. یک ساعت دومیکم باهاش راه اومدم ولی بازم 

 پاچه

 .گرفتما. فکر نکنی براش کم گذاشتم

 .میگم اتفاقا ازت بعیده-

 :دهنشو کج کرد و گفت

 .اصال برات تعریف نمی کنم-
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 نبود

جون من! تعریف کن ببینم چجوری مرتیکه رو خامش -

ردیک ! 

زری اومد رو مبل کناریم نشست. اونم پا هاشو آورد باال و 

 تو

 شکمش جمع کرد. الحق که نمیتونستیم مثل آدم روی یه مبل

 .بشینیم باید ادا اطوار درمیاوردیم

 هیچی آقا گفت عاشقتم منم گفتم زارت! گفت با مامانم حرف-

زدم قرار مدار بذاره مامانت بهت زنگ میزنه آخر هفته بری 



 .خونه

 میخواست اول خودش بهم بگه آمادگ ی داشته باشم منم گفتم

 .همون موقع که با خونواده اومدی جلو فکر میکنم

 :کف دستمو کوبیدم کنار شقیقه اش و سرشو هل دادم و گفتم

 خاک بر سرت زری ده پونزده ساله عاشق طرفی زنگ زده-

 خواستگاری می کنه میگی فکر میکنم؟ تبی چیزی داری؟

 نه می خوای برم همین امیروز بچمونم بکارم؟-

 .بینیمو چین دادم و چشمامو چپ کردم

 .تو که پنج شیش تا بچه هم داری ازش-

این بار اون بود که با مشت می زد به بازوی من و خنده ام 

 رو
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 نبود

درمیاورد. حقیقتا خیلی براش خوشحال بودم قرار بود به 

 عشق

ونزده ساله اش برسه. از همون بچگی عاشق کاوه بوده و ده پ

 اصال

دلیل اصلیش که اومده بود تهران هم کاوه بود. اونم تهران 

 زندگی

می کرد و برای خودش کار و باری راه انداخته بود. 

 برعکس من



که از وسط روستا اومده بودم و با امکانات شهری آشنا نبودم 

 زر ی

نطوری نبود که بگی زندگی توی شهر بزرگ شده بود. ای

 توی

تهران با شهر خودشون همچین فرق خاصی داره ولی اون 

 فقط

 بخاطر کاوه اومده بود. البته این ساالیی که هردوشون تهران

زندگی می کردن هیچ کاری به کار هم نداشتن! زری یه د 

 یوونه

 ی بالفطره بود. یه عاشق دلخسته که نصف عمرش رو توی

تلف و امتحان کردن کاوه تلف می کردخریدن خط های مخ . 

همیشه هم مغموم از این کار دست می کشید و تهش کاوه 

 بالک

می شد ولی بازم تکرارش می کرد. اون بچه پرو هم کم 

 نمیذاشت

 !به نصف بیشتر این شماره ها پا می داد

 نظر من این بود که همه ی پسرای دنیا عوضیان مگر اینکه
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 نبود

خالفش ثابت بشه. یکیش بابای خوب خودم! اگر چشمش 

 دنبال



 کبری نبود مامان طالق می گرفت؟

هرچقدر هم که بابا بی پول و بدبخت بود، هرچقدر هم رفیق 

 باز

 بود... هر چقدر هم که مرد زندگینبود و کتکش می زد ولی

حاضرم شرفم رو بذارم وسط و قول بدم اگر کبری نبود 

 مامان

 هنوز داشت با بابا زندگیمی کرد و یکی دو جین بچه زاییده

 .بود

 !راستی-

از فکر مامان و بابا و کبری و جی ن های بچشون اومدم 

 .بیرون

من تهران رو انتخاب کرده بودم که از اونا دور باشم. انتخاب 

 کرده

بودم تا برای خودمیه سرنوشت جدید رغم بزنم. آرزوهام 

 فراتر از

کوچیک بود. البته که همیشه به اصالتم افتخار اون روستای 

 می

 کردم و همین یه ته لهجه ای که باقی مونده بود و خیلیا بهش

 میخندیدن رو دوست داشتم و برام اهمیتی نداشت که بهم

 بخندن ولی من دنبال تحول اومده بودم، دنبال یه زندگی
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 نبود

رای خودم و بعد برایادمایی کهمتفاوت. می خواستم اول ب  

 .جزویی از زندگیم محسوب می شدن باعث افتخار باشم

 هوم؟-

ا یزدی زنگ زد! میگفت ا مسال خونه گرون شده نمیتونم -

 ب خاطر

 .شما اجاره رو نبرم باال. وقت این خونه هم تا ماه بعده

 راست میگفت ما دقیقا پنج سال بود که توی این خونه بودیم و

ی کردیم. ایزدی ازمون راضی بود و هیچ مشکلیزندگی م  

نداشتیم بخاطر همین هم همیشه یکمی میذاشت روی اجارمو 

 ن

 .ما هم کنار میاومدی م

 .خونه قدیمی بود و زیاد کسی توی این منطقه خواهانش نبود

 فکر به این که بایداسباب کشی کنیم خلم می کرد. من اصال

این کارا رو بلد نبودم. تازه نصف وسیله های خونه مال زری 

 بود

 ...اگر می خواست ازدواج کنه

تو که نمی خوای به این زودی ازدواج کنی؟ میریمیه خونه -

 ی

 .دیگه اجاره می کنیم تهش کوچیکتره
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 نبود

 ما رو باش فکر یه همخونه دیگه رو می کردیم. می خواستیم

گوشه ی پذیرایی رو هم بد یم به یکی دیگه نگو خودمونم 

 داشتن

 .بیرون می کردن

اصال شا ید کنار اومدم اجاره رو بیشتر کرد ما هم دو نفر -

 دیگه

رو میاریم اینجا.اصال خودم میام پذیرایی یه نفر رو بیاریم 

 بره

 .اتاق

 نه تینا معلوم نیست برنامه ی من چی باشه. کاوه می گفت-

عقد کنیم برگردیم با هم زندگی کنیم بریم . 

کاوه توی تهران خونه داشت. وضعش بد نبود انگار تونسته 

 بود

 این سالها کار کنه و یه خونه تو منطقه ی معمولی دست و پا

 کنه. من میدونستم ولی فکر نمیکردم انقدر زود زری بخواد

بره. اصال هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم. هیچ وقت به 

 روزا ی

 !بدون زری فکر نکرده بودم

 فیسم خوابید! قرار بود بیچاره بشم. تنها یی دنبال خونه گشتن،

تنهایی زن دگی کردن! پیدا کردن ی ه همخونه ی جدید شاید 

 هم
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 نبود

 !بیشتر از یدونه

 ناراحت شدی؟-

 دستمو گرفت و خواست دلداریم بده. چیزی نبود که بخوام

بخاطرش اون رو ناراحت کنم. خب داشت ازدواج می کرد و 

 روند

 !زندگیش هم روی دور تند افتاده بود. حق داشت

 نه ولی خیلی بیشعوری اگر عروسیت دعوتم نکنی. هر طور-

 .شده با پای پیاده هم شده بیام تا اصفهان میام

 .خودمون می بریمت تا اصفهان-

ی رسه ولی برا یخیلی خوشحال بودم که به عشق بچگیش م  

 خودم عزا گرفته بودم. عزای وسایل جدید زندگی ، عزای

همخون هی جدید و همه ی چیز هایی که این ساال دغدغه اش 

 رو

 .نداشتم

*** 

روز پنجمی بود که داشتم دنبال خونه می گشتم ولی مشکل 

 این

بود که اون منطقه اگر هم خونه ها ی خیلی کوچیک داشت 

 ولی
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 نبود

یکمی شیک و باکالس بودنش باعث می شد قیمت هاش بره 

 .باال

 من یه آلونک هم بسم بود. یه اتاقک که بتونم توش بخوابم و

 .بیدار بشم و امپراتم رو بگذرونم

اگر می خواستم از دانشگاه دور بشم خدا تومن باید هزینه ی 

 راه

 .و کرایه ام می شد

نشسته بودم و داشتم سایت دیوار ذو دیگه نا امید توی پارک 

 باال

و پایین می کردم که چشمم به یه سوییت » . سوییت مبله 

 خورد

 فقط دانشجو«

آدرسی که زده بود باعث می شد امیدم رو از دست بدم ولی 

 یه

جورایی می شد گفت آخرین امیدم بود. اگر واقعا شرایطش 

 خوب

 .بود عال ی می شد

 .کاش عکس داشت و میتونستم از توی گوشی ببینم چه شکلیه

 .الو، سالم. بابت آگهیتون تماس گرفتم-



یه گربه ی سیاه با چشمای سبز ترسناکش دور پاهام می 

 .پیچید

74 

 جرزن  

 

 نبود

 چقدر پرو بودن گربه های این پارک. از بس بهشون غذا داده

دور پاهام میچرخیدنبودم وقتی هم که غذا نداشتم  . 

صدای یه پیرزن مهربون از اون سمت خط به گوشم رسید. 

 انقدر

 .صداش مهربون و آروم بود که لبخند گوشه ی لبم نشست

 در خدمتم دخترم. دانشجویی؟-

بله مادر دانشجو ام. میشه شرایط رهن و اجاره ی این -

 سوییت

 و بگین بی زحمت؟

و میمالید بهگربه هه دیگه داشت وول می زد. خودش  

شلوارمو اصال قصد نداشت بیخیالم بشه. یکی نبود بگه گربه 

 جان

من توی نون شب خودم موندم فعال آه ندارم با ناله سودا کنم 

 چه

 .برسه بخوام به توام غذا بدم

 این اطراف رو بلدی؟-

 .بله کم و بیش میشناسم-



کوچه ی فیاض پالک پنجاه و هفت. یه خونهی دو طبقه -

 .هست

یک ساعت دیگه میتونین تشریف بیارین؟ تا  
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 نبود

 ابرومو انداختم باال. من هنوز نمیدونستم اجارهی این خونه

 .چقدره نباید برای دیدنش میرفتم

 راستش من یکمی بودجه ام محدوده میشه اول هزینه رو بهم-

 بگین؟

 شما بیا با هم کنار میای م. نگران اجاره نباش. من فقط برام-

 .مهمه که بتونم به مستاجرم اعتماد کنم. بیا صحبت میکنیم

 .منتظرتم

اصال نذاشت که ببینه میتونم برمی ا نه. سریع گوشی رو روم 

 قطع

 .کرد

فاصله ی زیادی با جایی که بودم نداشت و بایددوتا خیابون 

 رو

اون خیابون یکی از بهترینای منطقه بود. پیاده می رفتم. 

 اصال

 هیچوقت سمتش نمی رفتم بخاطر این که میدونستم لوکس

نشین ترین جای محله است و برا ی پیدا کردن خونه هم 



 بیخیال

 .اونجا شده بودم

با نا امیدی تموم راه افتادم و سر راهم توی همون پارک 

 بطری
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 نبود

نیم رو هم پر از آب کردمآب معد . 

هوا سوز داشت و یه طو ری بود که نوید برف می داد. من 

 بچه ی

سرما بودم و روستای خودمون همیشه ی خدا سرد بود ولی 

 یکی

از دلیالیی که اینجا رو خیلی دوست داشتم این بود که هواش 

 از

 .اونجا گرم تر بود

اونجا جلوی پالکی که اون خانم گفته بود وایسادم. از 

 نمیتونستم

ببینم که ساختمون چند طبقه است و چجور یه چون به نظر 

 می

اومد حیاط بزرگی داشته باشه ولی سه تا زنگ روی دیوار 

 بهم

 .فهموند که با ید سه واحد توی این ساختمون باشه



یه در سفید رنگ با برجستگی هایی که به همون رنگ بود و 

 و

باالش شاخه های خشکیده ای آوی زون بود که به نظرم با ید 

 توی

فصل بهار خیلی با صفا می شد. این خیابون همه ی خونه 

 هاش

رویایی بود ولی این خونه یه طورایی هم قد یمی بود و هم 

 !روی ایی

 »لعنت به عشق و عاشقیت! آخه زری فالن فالن شده االن چه

و به چه کارایی وا وقت عشق و عاشقیت بود! ببین من

 !میداری
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 نبود

 آخه دلمم نمیاد بهت بیشتر فحش بدم عاشق دل خسته ای گناه

 داری« !

 دستم رو گذاشتم روی زنگ و فشارش دادم. اضطراب داشتم

نمیدونم چرا یه چیزی توی دلم می گفت امی دم رو از دست 

 ندم

وات نگهش دارمو این آخرین امید رو با سالم و صل . 

صدای خش دار همون خانمی که باهاش تلفنی حرف زده 

 بودم



از آیفون به گوشم رسید. دست راستمو گرفتم به کیفم و 

 فشارش

 .دادم. انقدر صداش مهربون بود که آرومم می کرد

 !سالم دخترم خوش اومدی-

 ...کی میره این همه راهو؟ چقدر صمیمی و مهربون! اوهوع

تشکر در رو هل دادم که باز بشه. چه با کالسلبخند زدمو با   

آیفونشونم که تصویری بود. فکر کن این خونه رو به من 

 اجاره

 !بدن! عمرااااا

همین که وارد حیاط شدم چشمام چرخید... انقدر با صفا بود 

 که

 توی اون سرما هم می شد فهمید. گوشه ی حیاط یه گلخونه ی
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 نبود

شیشه ای بود که سبزی برگای گی اهای توش رو میتونستم 

 لمس

کنم!باغچه ی بزرگ و دو تا ماشین ی که توی حیاط پارک 

 شده

 .بود

 یدونه بنز قدیمی و یدونه ماشین شاسی بلند که من اسمشو

 نمیدونستم فقط انقدر خوشگل و چشم گیر بود که همون اول



 !چشمام ازش کنده نمی شد. براااق و جذاب

وزاییکای کف حیاط قدیمی بود و اصال خونه ظاهر لوکسیم  

 نداشت ولی انقدر همه چی مرتب و منظم بود که عاشق اونجا

شدم. یه تراس بزرگ سرتاس ری جلوی خونه بود و پنجره 

 ها ی

بلند خونه مشرف به اون تراس بود. انقدر بزرگ بود که با 

 آگهی

ت مبله نمیای که زده بودن مغایرت داشت و اصال به سویی  

 .خورد

همونطور مات و مبهوت دو سه باری به خودم پشت پا زدم 

 ولی

هر بار خودم رو جمع و جور کردم. آخرین بار لب پله ی 

 آخر که

 به تراس ختم می شد داشتم می افتادم زمین که خودمو بند
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 نبود

 .نرده ها کردم و نگه داشتم

 !خوش اومدی دخترم-

مو گرفتم باال که با یه خانم پیر خوش تیپ مواجه شدم. سر

 دامن

کوتاه تا روی زانو پاش بود و یه لباس آستین کوتاه متضاد 



 کرم

 رنگ تنش کرده بود. همه ی موهاش سفید بود و کوتاه تا زیر

 گوشاش خوشگل و مرتب سشوار کشیده شده بود. یه عینک با

فریم قهوه ای رنگ روی چشماش ب ود و یه تل مشکی هم 

 موهاشو

 .باال فرستاده بود

با دی دن لبخندش خنده ی همیشگیم با عرض و طول بیشت 

 ر

معرض دید گذاشتم و روی لبم جا گرفت. قشنگ دندونامو به  

 بزرگ خندیدم. خب وقتی یکی با خنده ی خوشگل نگاهت

بایدبدی دیگهمیکنه نباید همونطوری جوابشو بدی؟  ! 

 .سالم خانم. ممنون-

 وای که چقدر این خانم شیک و دوست داشتنی بود. همین اول

کار عاشقش شدم. می خواستم بغلش کنم و کله اش رو ماچ 

 .کنم
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 نبود

 خیلی خانم طور سعی کردم دیگه خراب کاری نکنم و قشنگ

چسب من و شکستگیجلوی پامو نگاه کردم. طبق تجربیات دل  

های هر سالهی دست و پاهام طبیعی بود که بخوام بخورم به 

 در



 !و دیوار

 !همون طور با کفش بیا اینجا صندل هست-

اوه چقدر با کالس! من تحمل این حجم از با کالسی رو 

 !ندارم

 !االن رو دل می کنم

رفتم جلو و کفشامو دراوردم اول دمپایی ای که بهش اشاره 

 می

پوشیدم و آب دهنم رو قورت دادم. دستشو ت وی کرد رو 

 دستم

 :گرفتم و گفتم

 !من تینا هستم. تماس گرفته بودم برای خونه-

 خوشبختم عزیزم منم سیمین هستم. بیا بشین یه چای بخور-

 .بعد بهت خونه رو نشون میدم

از درگاهی که جلوش وایساده بود کنار رفت و اول خواست 

 تا من

وارد بشم منم با یه ببخشید آروم و هزار بار سرخ و سفید 

 شدن

 .جلوتر ازش راه افتادم
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آخ که نگم از خونه و نوری که وسط سالش بود. نگم از اون 

نبود مبالی  



 خوشگل چوبی با پارچه های سبز مخملیش... حس خونه های

و از اون پنجره ی سلطنتی ر وبهم میداد. پرده ها کنار بود 

 بزرگ

نور گیر کلی نور افتاده بود وسط خونه. فرش های الکی 

 رنگ

 روی لمینت ها پهن بود و انقدر خونه زیبا و دوست داشتنی و

 .گرم بود که دلم نمی اومد چشم از وسیله هاش بگیرم

 ساعت کوچیک روی میز کنسول و یه دست مبل راحتی تو

لعاده زیبا بودقسمت تاریک خونه! همه چیز فوق ا . 

 !چقدر خونتون خوشگله-

پیرزن هم مگه انقدر خوشتی پ و با نمک میشه؟ وای که 

 چقدر

عاشقش شده بودم. با اون لبای ق یطونی و اوت رژ لب قرمز 

 با

 !نمکش

 !چشمات قشنگ میبینه عزیزم-

 .دوتا پام رو گذاشتم کنار همدیگه و سعی کردم با ادب بشینم
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 نبود

 حس می کردم گونه هام سرخ شده و نگاهمم نگرانه. خدا خدا

 می کردم که یه سوتی تازه ندم و جلوی این خانم جذاب رسوا



 .بشم که خودش شروع به حرف زدن کرد

 دانشجوی همین دانشگاه باالی کوهی؟-

فنجون چای رو از روی میز برداشتم و توی جواب لبخندش 

 بهش

 .لبخند زدم

- شجوی کارشناسی ارشد هستمبله دان . 

 کار هم میکنی؟-

 !لبام افتاد پا یین! کارم کجا بود خانم

نه راستش، من پنج ساله تهران زندگی میکنم و توی این -

 ساال

سعی میکردم کار پی دا کنم ولی چون یکمی اذیت شدم ترجی 

 ح

 .دادم با ناله سودا کنم ولی نرم سر کارایی که اذیتم می کردن

ی کردم جا یی موندکار بشم ولیخب خیلی سع ... 

خم شد و اونم چای خودش رو برداشت. با مهربونی نگاهم 

 کرد و

 :گفت
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 نبود

 .آره متوجه میشم. کار کردن یه خانم توی جامعه سخته-

امیدوارم بعد از اینکه درست رو خوندی بتونی شغل مناسبی 



 پیدا

 .کنی

فر خوشم می اومد شروع کردم به مثل همیشه که از یه ن

 ریخت ن

پتهی زندگیم روی آب. حاال انگار گفته بود از خودت و 

 ارزوهات

 .بگو که من ور و ور از خودم گفتم

 دوست دارم استاد دانشگاه بشم. همهی تالشم رو میکنم که-

بتونم توی رشت هی خودم موفق بشم. این که بتونم به دانشجو 

 ها

همه ی چیز هایی که میدونم رو ی اد بدم خیلی لذت بخشه 

 مگه

نه؟ البته راستش یه وقتایی هم برای سایتای مختلف فیلم 

 ترجمه

 میکنم و کارهای دانشجویی انجا م میدم مثال مثل وایان نامه

 برای هم رشته ای هام و کارایی که به زبان انگلیسی مربوط

هم دوست داشتم اول میشه، تا زندگیم بگذره. بخاطر همین  

بدونم اجاره ی اینجا چقدره چون من درامد خاصی ندارم و 

 بابام

و چهار سر عائله اش اونقدری پول ندارن که بتونن اجاره ی 

 خونه
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 نبود

 .ی من رو توی این منطقه بدن

نمکی خندید . مثل یه دختر چهارده ساله بود. همو نقدر با 

 انرژ ی

نرم و لطیف. همه اش دلم می خواست قربون صدقه اش و 

 .برم

 خدا برات حفظشون کنه. اصالتا ترکین؟-

 ا شما هم فهمیدید لهجه دارم؟ البته کاریش نمیتونم بکنم-

دیگه لهج هاس، باهاش کنار اومدم . اوال خیلی اذیت می شدم 

 ولی

 !االن دیگه نه. سعی میکنم نداشته باشم ولی باالخره اصالتمه

 یکمی از چایش نوشید و منمیکمی لبمو زدم به لبه ی فنجون

 خوشگل کمر باریکی که توی دستم بود. هنوز داغ بود و باید

 .یکمی دیکه توی دستم نگهش میداشتم

 خیلی هم صحبت کردنت با نمکه. من از ناز داشتنت فهمیدم-

 که ترک هستی وگرنه که لهجه نداری! و صد البته از پوست

ت زیباتسفید و صور . 

 !وای خجالتم ندید ولی میدونم که دارم همه میگن-
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 نبود



خودم هم خندیدمیه طوری که انگار اصال برام مهم نیست 

 ولی

 خب مهم بود. همه ی سعیم رو می کردم که کسی نفهمه. تمام

 این ساال که بچه ها به لهجه ام خندیده بودن سعی می کردم

شبیه خودشون صحبت کنم ولی خب باز هم گاف و قافم قاط 

 ی

 !می شد

خیلی هم شیرین صحبت میک نی. چایت رو بخور تا بریم -

 باال

 .خونه رو ببینی

 .ولی شما که هنوز از هزینه و پول پیش چیزی نگفتین-

فنجون چاینیمه خورده اش رو ت وی سینی گذاشت و با 

 کمری

 .صاف روی مبل نشست

- م شخص قابل اعتماد ی بیاد اینجا و ساکن بشه. من میخوا

 اون

 واحد قبال متعلق به پسرم بود. چون همیشه درس میخوند و

کمتر میدی دیمش اونجا رو مرتب کرده بودیم و زندگیش رو 

 از

خودمون جدا کرده بودیم. طبقه ی باال هم متعلق به پسر 

 بزرگم



دادمهر از بود که حاال امریکا زندگی میکنه و از زمانی که 

 ایرا ن
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 نبود

 .رفت طبقه ی باال رو دادی م به دکتر

می خواستم دست بزنم زیر چونه ام و فقط نگاهش کنم. 

 شیرین

 !سخن

 .با سکوتش به خودم اومدم و از بحر حرفهاش اومدم بیرون

 خب بایدیه پولی به شما بدم و یه قراردادی بنویسیم. اصال-

آدم قابل اعتمادی نباشمشاید من  . 

 من آدم شناس خوبی هستم. با یک نگاه به خوبی میتونم-

 .متوجه بشم که ذات یه آدم خوبه یا نه

 چایم رو سر کشیدم و توی سینی گذاشتم. ذات من؟ نمیدونم

 فقط سعی میکردم همیشه خوب باشم و کسی از من ناراحت

نباشه. البته همونطور که گفتم خرابکآریو زیاد حرف زدنم 

 انکار

ناپذیر بود و نمیتونستم جلوشون رو بگیرم. اصال وقتی کسی 

 ازم

چیزی می.پرسید نمیتونستم تو ی دلم نگه دارم و همه رو 

 بازگو



 !نکنم

 من فقط پونزده ملیون پول نقد دارم. اونم نصفش دست-
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ودنب  

صاحبخونه ی االنمه و یک میش ت وی حسابمه تا بتونم از 

 سودش

 ...خورد و خوراکم رو تهیه کنم. اینجا

 :یه نگاه اجمالی به کل سالن انداختم و ادامه دادم

 .حتی اگر کلیه هامم بفروشم نمیتونم اجاره اش رو بدم-

 .ریز خندید. دستش رو گرفته بود جلوی دهنش و می خندی د

خنده بسته شده بود. یاد فیلمای سلطنتیچشماش حین   

 !انگلیسی... عین اون خانم با کالسا توی دانتون اَبی

عزیزم شما چقدر با نمکی! مگه من حرفی از پول زدم؟ من -

 یه

مدتی می خوام برم امریکا پیش دادمهرم. عروسم این ماه 

 زایمان

 .میکنه و میخوام پیششون باشم تا یکمی کمک حالش بشم

ونی تا هر وقت که بخوای اینجا بمونی و در عوضشما میت  

حواست به این خونه باشه. نترس رایگان نیست ولی با هم 

 کنار

 .میایم



وای مگه میشه؟ اصال نمیتونستم تصور کمم توی همچین 

 خونه

ای زندگی کنم. من به اون خون هی دانشجویی درب داغون 

 عادت
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 داشتم. در یخچال اگر قیژ قیژ صدا نمی.داد و خونه رو گوه

نمیگرفت که اسمش خونه دانشجویی نبود. البته ما تمی ز 

 !بودیم

 یه جون عمت غلیظ و محکم توی دلم گفتم و چشمم رو دوختم

 به سیمین جون! آره یه جون هم بند اسمش کرده بودم. خب

 !این صورت ظریف س فید بدون جون نمی شد که

ز جام بلند شدم و دنبالش رفتم. از اونجایی که داشتم پشتشا  

 راه می رفتم ندید که چجوری شصت پای مزاحمم به گوشه ی

 مبل گیر کرد و منو به فنا داد. آخه من اون بدبختیم که از یه

سوراخ هزار بار گزیده می شم. حس میکنم این انگشت 

 کوچیک ه

و بندازمش دور امیه عضو خارجی اضافه اس که باید ببرم 

 شای د

 !مشکلم حل بشه

ما از وقتی که ازدواج کردیم توی این خونه ساکن شد یم. -



 سالها

 شد که ایران نبودیم ولی باز هم به همین جا برگشتیم. اینجا

 .برای همه ی افراد خونوادمون خی لی عزیزه

مشخص بود که چقدر خون هشون قدیمیه ولی به خوبی 

 بازسازی
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شده بود هنوز رنگ و بوی قد یمی بودن رو داشت ولی همه 

 چیز

 .نو و تازه بود

خیلی دوست داشتنیه. من دختر روستاام. خونواده ام هنوز -

 تو ی

روستا زندگی میکنن. بابام کشاورزه و با وانتش هم کار 

 میکنه،

 البته بگما از همون وانتای قراضه ی قدیمیه ولی خب وسیلهی

زندگی و ک ارشه. مامانم هم خونه دار و گاهی فرش میبافه. 

 البته

مادر و پدرم جدا شدن. میدونین توی روستای ما این چیزا 

 باب

نیست و یه طورایی تافته ی جدا بافته بودن که از هم جدا 

 شدن



ولی خدا رو شکر هردوشون زندگیخوبی دارن. هرکدوم 

 ازدواج

 .کردن و خوشبختن

البته که تعریف ما از خوشبختی چی باشه! من اونا رو 

 خوشبخت

میدیدم چون به نظرم غم و غصه ا ی نداشتن. شاید بی پول 

 بودن

ولی ما ی اد گرفته بودیم بی پولی رو غم و غصه ندونیم و با 

 همه

چیز بسازیم. نه که من یاد گرفته باشم نه... ننه، مامان بابام 

 رو

ده بود. میگفت یه زن باید با همه چیزمیگم... اون یادمون دا  
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 مردش بسازه. بدبختی و نداری مال همه ی خونه ها هست و

 .فقط مال ما نیست

 !دستم رو گذاشتم جلوی دهنم. چقدر حرف میزدم

 وای سیمین جون ببخشید من انقدر حرف میزنم . آخ ه-

کردن دیگه یادم میره میدونین وقتی شروع می.کنم به صحبت  

 !باید قطعش کنم

 :بهم خندید و گفت



 خیلی شیرین صحبت میکنی، خوشم میاد. اتفاقا خوبه باعث-

 میشه من هم بیشتر بشناسمت و ببینم زندگیم رو چند ماه به

 !چه کسی میسپارم

 زندگیش رو میخواست به من بسپره! اوه این سه طبقه قصر

م که با کفش جادو ییشجذاب رو! احساس سیندرال رو داشت  

اومده یه خونه ی جذاب و قراره شاهزاده اش رو ببینه! وای 

 فکر

 کن یه شاهزاده ی سوار بر اسب سفیدم بیاد سراغم دیگه چه
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 شود! ولی حیف که پسر جذاب امریکاییاش زن داشت که هیچ

یه بچه هم داشت. اوف فکر کن از وسط روستا پاشی بیای 

 تهران

 ...بعد سوار بر اسب سفید بری امریکا! زهر خیال باطل

دو طبقه رو رفتیم باال. اولین طبقه ای که رد کردیم درش 

 بسته

بود. هر کدوم از واحدا کا مال از همدیگه جدا بود و طبقه ی 

 آخر

هدف مورد نظر بودکه کامل نبود و یه نصفه طبقه بود  . 

 !اینم از واحد شما-

 وای واحد من! بعد از این همه گشتن خوردن به پست یه آدم



 خوب خیلی غیر منتظره بود. دیگه داشتم به خوابگاه های

 دانشجویی فکر میکردم. به پانس یو نهایی که همه شون تو ی

 .مرکز شهر بود و باید کلی راه میاومدم تا برسم به دانشگاه

جون در رو باز کرد و خودش رفت تو. منم پشت  سیمین

 سرش

 .راه افتادم

یه واحد نقلی با یه دست مبل رنگ ی رنگی راحتی. کف 

 خونه یه

 قالیچه ی الکی رنگ پهن شده بود و کل خونه هم لمینت های
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تیره شده بود. پرده ی خونه که یه پنجره ی بزرگ رو 

 پوشونده

یه رنگ آبینفتی داشت و انگار اندازهی یدونه از پنجره  بود

 های

 .سرتاسری دوتا واحد دیگه بود

از خودم بی خود شدم و رفتم جلوی پنجره. پرده رو کامل 

 زدم

 کنار و چشمم خورد به یه بهار خواب خیلی خیلی بزرگ. می

 تونستم بگم دقیقا اندازه ی پذیرایی واحد پایینی که چند دقیقه

شسته بودم بود. بهار خوابی که منو یاد پشتبوم تو ش ن



 خونمون

 می انداخت اونم شبای تابستون که با بچه ها می رفتیم توش

 .میخوابیدیم و من براشون داستان میخوندم

 .وای اینجا شبیه بهشته-

در بهار خواب رو باز کردم و رفتم توش. عین یه بچه ی 

 کوچولو

ذوق کرده بودم. یه چرخی توی بهار خواب زدم. گوشه اش 

 یکمی

 !خاک گرفته بود ولی وااااای کاش اینجا مال من می شد

 .بیا داخل رو هم ببین-

برگشتم که برم داخل... اگر تا اون لحظه عاشق اونجا شده 

 بودم
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 !دیگه با دیدن بهار خواب روانیش هم شده بودم

رفتم تو و پنجره رو نبستم. همونطور اجازه دادم سرما بیاد 

 توی

خونه. رفتم سمت اتاق خوابش که یه اتاق خواب کوچولو 

 اندازه ی

 اتاق خودم بود. دیزاین اتاق هم مثل پذیرایی با این تفاوت که

تمام وسیله هایی که برای مطالعه میشه داشته باشی اونجا 



 .بود

ی گرفته تا چراغ مطالعهی پر نور. از میز تحریر بزرگ چوب

 یه

تختخواب تک نفره هم گوشهاش بود که رو تختی زرشکی 

 روش

 کشیده شده بود. پرده از جنس همون پردهی پذیرایی ولی با

رنگ سبز ت یره بود و کف اتاق هم مثل پذیرایی فرش قرمز 

 رنگ

 .پهن بود

من فکر می کردم فقط طبقه ی پایین انقدر خوشگل و -

 ...گرمه

 .اینجا از اونجا هم فوق العاده تره

می خندید و حس میکردمیه» این چه اسکلی « خاصی تو ی   

 !خنده اش موج می زنه

خودش در و پنجره ها رو بست و شوفاژ واحد رو روشن 

 کرد. پرده
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ها رو مرتب کشید و یه دست اجمالی به سر و روی خونه 

 .کشید

 اگر خواستی میگمیکی بیاد تمیزش کنه. هر وقت بخو ا ی-



 .میتونی اسباب و اساسیه ات رو بیاری

یه تلوزیون کوچیک و حتی یخچال و فریزری که از مال 

 خودمون

بزرگ تر بود هم داشت. آشپزخون هی کوچیکش حتی 

 مکروفر هم

 !داشت، چیزی که من توی خونه ی خودمون هم ندیده بودم

- ر بزنم نمیتونم اجاره ی این جا رو بدممن هرچقدر زو . 

اجاره نیاز نیست. هر روز وعده های غذایی پسرم حاضر -

 باشه

کفایت میکنه. به دو وعده غذا خوردن عادت داره نیاز نیست 

 لیلی

 این روزها که من نیستم غذاش رو آماده کن .به الالش بذاری

رد تنهابذار پایین خودش برمیداره. نگران نباش با یه پسر مج  

موندن توی این خونه اصال خطرناک نیست من این دکترمون 

 رو

تضمین میکنم. شایدتو هم اصال ند یدیش چون ما خودمون 

 سالی

 .یک بار هم چشممون روی ماهشو نمیبینه

چی از من می خواست؟ آشپز پسرش بشم! اون هم منی که 

 همه
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کرد. نمیگم اصال بلد نیستم ولی  ی غذاهامو زری درست می

 زیاد

هم وقتمو پای آشپزی و این کارا نمی گذروندم. البته وقتی 

 توی

روستا زندگیمیکردم کبری همه ی کارای خونه رو می 

 انداخت

 گردن من. همیشه هم کوزت بودم و هم آشپز خونه! انقدر

میسابیدم و می شستم که حتی ی ک بار بخاطر استشمام 

 وایتکس

کارم به بیمارستان کشید. وسواس داشت و من باید  زیاد

 اطاعت

 .می کردم

 اینجا اگر زری نبود شاید هیچ وقت این همه به غذا خوردنم

 اهمیت نمیدادم! البته که میدونستم به خودم دروغ میگم و

 ...اولین و مهم ترین چیز توی زندگیم همون غذا خوردن بود

ناراحتی بخور! خوشحالی بخور! اصال غذا خوردن بر هر 

 درد بی

درمان دواست. ولی امان امان از اون عذاب وجدانی که 

 بعدش

 !بیخ خرتو میگیره و ولت نمیکنه



 ...ولی-

 ولی نداره که. مگه دنبال خونه نمیگردی؟-
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ودم و به عنوان خب پر بیراه هم نمی گفت. من دنبال خونه ب

 یه

دختر تنها توی شهر غریب نبا ید برام مهم می بود که همسایه 

 ام

 یه مرد تنهاس! البته که باید مهم میبود ولی کجا می تونستم

 چنین خونه ای با چنین شرایطی پیدا کنم؟

دستش رو چرخوند و به کل اون خونه ی حدودا چهل مت ر 

 ی

 :اشاره کرد و گفت

- قدر پول پی ش دست صاحبخونه ات دار این هم خونه. هرچ

 ی

 .بیار بده من و قراردادمون رو مینو یسیم

 نگران پوست لبمو گرفتم به دندونم و محکم کشیدمش . لعنتی

 کنده هم نمیشد . دو دستی لبمو چنگ زده بود و نمی خواست

 .جدا بشه

 !آخه-

 .باز گفت آخه! مگه برای خودت غذا نمیپزی؟ یکم بیشتر بپز-



اجتم تمام و کمال تأمین می شه نگران خرج غذا و مایحت

 خورد و

 .خوراک نباش
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 افتاده بودم وسط بهشت؟ سیمی ن جونم حوری بود و احساس

 میکردم داره دورم میگرده! چجو ری ممکن بود این همه

 خوشبختی یک جا بیاد سراغم؟ کاش زودتر دنبال خونه می

 !گشتم

 قبوله؟-

 مگه جای رد کردن میذاشت؟ مگه من میتونستم از رنگای این

خونه دل بکنم؟ یه طوری دلم بند اون خونه شده بود که اگر 

 پامو

 .از در میذاشتم بیرون تا آخر عمرم هم فراموشش نمی.کردم

 !قبول کردم و اون خونه مال من شد

دم قرارداد نوشتیم وبین خودمون امضا کردیم . من اعتماد کر

 و

سیمین جون با مهربونیش از همون روز اول جاشو حسابی 

 توی

 .دلم باز کرد

*** 



 مطالعه کردین؟-

اصال منو نگاه نمی کرد و این بیشتر حرصم میداد. خب بابا 

 اون
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 سرتو بگیر باال مگه خسته میشی؟

افیهر بار میاومدم توی اتاقش احساس میکردمیه موجود اض  

 .ام که اون از خداشه که منو بندازه بیرون

 استاد میتونمیه چیزی بگم؟-

 !اگر مربوط به این مقاله هاست بله بفرمایید-

 .عینکش رو از روی چشماش برداشت که یهو لبم کش اومد

 :نگاهش که بهم افتاد خندم بزرگ تر شد و با خوشحالی گفتم

- . ادب حکمآخییییش! دلم گرفت. مرسی که نگاهم میکنین  

میکنه چه در جایگاه رئیس چه مرئوس چه استاد چه شاگرد 

 به

 !همدیگه نگاه کنیم حرف بزنیم

ابروهای پر پشتش رفت باال و برق چشمای آبیش چشمم رو 

 .زد

 ریش های پر پشتش با باال رفتن لبهاش تکون خورد و اخمش

 .توی همدیگه فرو رفت

 !حواستون به کارتون باشه-



تذکر پشت تذکر! اگر اون به من می گفت گوناگونی من هم 

 باید
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اسمش رومی ذاشتم تذکر... آریوبرزن بیگی تذکر! شایدهم 

 تذکر

 ...السلطنه... تذکرالدین بیگ ی

 .آره این آخری از همه بهتر بود

 .استاد مطالعه نکردم. نتونستم-

- خوام. گفته بودم دانشجوی بیگفته بودمیکشنبه ازت می   

نظم رو نمی تونم تحمل کنم. خانم گوناگونی هیچ بهونه ای 

 رو

 نمیپذیرم. صبر کنین ببینین ترم های بعد چه کاری میتونی ن

 .بکنین چون من به شما نمره ی سمینار نمیدم

گوشی زوار در رفته ام رو توی دستم میچرخوندم که از 

 دستم

کی نیست بگه اون دست ول شد و رفت زیر میزش. ی

 وامونده ات

 دو دقیقه کارنکنه هیچی نمیشه. نمیتونستم آروم بشینم دست

 .خودم نبود

 اون داشت برای خودش حرف میزد و من شیرجه رفتم زیر



 .میزش تا دستم به گوشیم برسه

همین که خم شدم با یه صدای خررررت مواجه شدم! بله 

 شلوار
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عزیزم بود که اعالم پاره شدگ ی کرد و من توی همون 

 پوزیشن

 !خم شدگی باقی موندم

 !خانم گوناگونی با شما هستم-

دستم رو گرفت م جلوی دهنم که صدام باال نره. مطمئن بودم 

 اگر

 این کار رو نکنمیه جیغ بنفشی میزنم که پرده های گوش بوفه

شه و شبیه خشتگدار دانشکده با شش طبقه فاصله هم پاره می  

 ...از هم دریده ی من میشه

 خانمیک نمره از نمره تون کم میشه تا یاد بگیرین جلوی-

 .استادتون درست بشی نین

 .چند ثانیه بود که همونطور خم مونده بودم و هیچی نمی .گفتم

با کنجکاوی از جاش بلند شد و خم شد تا ببینه چه اتفاقی ا 

 .فتاده

 نمیخواین بلند بشین؟-

رم رو گرفتم باال. پشت گردنمیه تیری کشید که دیگهنتونستمس  



 .جلوی خودم رو بگیرم و آه از نهادم بلند شد

 !آخخخخ-
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 یه چشمم رو بستم و با انگشت اشاره زیر پاشو نشون دادم و

 :گفتم

 ...گوشیم-

ر گردنم رو صاف کردم و آروم بلند شدم پاهامو به هم فشا

 میدادم

 که اگر جای فجیعی از شلوار پاره شده مشخص نشه و مستقیم

 .جلوی استاد ایستادم

 دستش رو گرفت سمتم و منم همو نطور که دندونام رو روی

 همدیگه فشار میدادم گوشی رو ازش گرفتم. مثل همهی وقت

 .هایی که از دستم می افتاد صفحهاش خاموش شده بود

 اومدم دوباره بشینم و بدون اینکه به روی خودم بیارم سر اون

یک نمره و اون اعصاب خردی ای که برای مطالعه نکردن 

 مقاله

ها برام درست کرده بود حرف بزنم که دوباره یه صدایی 

 .اومد

 نشستم ولی مطمئن بودم حالت صورتم طوریه که مشخص

 .میکنه یه اتفاقی افتاده



 اتفاق ی افتاده؟-
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 چی میگفتم؟ باید می گفتم خشتک مبارکم پاره شده بهم نخ و

 سوزن بده؟

 :نگاهش کردم و با ناله گفتم

 !یه نمره کم نکنین-

 خودمو فشار دادم روی صندلی و پاهامو کج گذاشتم که هیچ

 .مدلی اوضاع وخیمم روئیت نشه

- دقت کنین تا بیشتر از با هر بار اشتباه یک نمره کم می شه. 

 ا ی ن

 .نمره کم نشه

 چشم. این هفته همه رو مطالعه میکنم. میشه برم؟-

اوه از من این همه ادب و مهربو نی و خانمی بعید بود! باید 

 اون

 لحظه یکمی پاچه گیرانه عمل می کردم

 درمیاوردم ولی چه کنم که خشتک دریده شده دست و پاهامو

 !می بست

ر گرفت و گفتدستش رو به سمت د : 
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 .بفرمایی د-

 .از جام بلند شدم که صداشو از پشت سرم شنیدم

 خانم گوناگونی؟-

 نسبت به این مدل صدا کردنش ِسر شده بودن. پرو بود دیگه

چیکارش باید میکردم؟ حاال من هزاربار از فامیلی زیبا و 

 جذابم

میگفتم و یاداوری میکردم وقتی لج کرده بود کاری ازم 

 برنمی

 اومد ولی تصمیم داشتمیه روز سر این مسئله حسابی حالشو

 .بگیرم

 .برگشتم سمتش و با کل ی طلب نگاهش کردم

اشاره اش به یه جایی بین کمر و پشتم بود. انگشتش رو 

 گرفته

داده بود  بود سمتم و یه ابروش رو هم با اعتماد به نفس ذاتی

 باال

 :و گفت

 ...پشت مانتوتون-

 هرچی سعی کردم سرمو ببرم عقب و پشت مانتومو نگاه کنم

نتونستم. یه دور، دوِر خودم چرخیدم و ه ی سعی کردم 

 گردنمو
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 کج کنم ولی مگه می شد؟ یه دور دیگه چرخیدم و با بهت

رو کنترل کنه و بخاطر نگاهش کردم. سع ی داشت خنده اش  

 همین یه پوزخند اعصاب خرد کن گوشه ی لبش رو داده بود

 .باال

 .فکر کنم بهتره پالتوتون رو تنتون کنین-

 اصال نمی.فهمیدم داستان از چه قراره. خل شده بود! به پالتوم

 :که روی دستم بود نگاه کردم و با بهت و ناباوری گفتم

 پالتو؟ چرا؟-

 .تنتون کنین بعدا متوجه میشی ن-

 :انگشتش این بار در رو نشونه گرفت و گفت

 .بفرمایی د برای هفته ی آینده مطالعه شده باشه-

لبخند زدم از همونا که چشمام رو شبیه یه خط می کرد و در 

 رو

پشت سرم بستم. بیخیال حرف ها ی روان پریش طورش شدم 

 و

همیشگی یعنی سرویس بدون این که پالتومو بپوشم به مقصد  

 .بهداشتی فکر کردم
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 قدم هام رو طوری برمیداشتم که انگار توی کت واک قدم می

زنم و یه مدل خفن و مشهورم. ضربدری و دلبرانه! تازه یه 

 باد هم

 به غبغب انداخته بودمیه چهره ی جدی گرفتم و رفتم سمت

 .پله ها

شه خلوت همین بود، به عنوان یه خانمخوبی دانشکده همی  

 .مهندس این طور کارام سبک بازی محسوب نمیشد

 رسیدم به سرویس و دست کشیدم پشت مانتوم که ببینم برزن

 به چی اشاره می کرد که حس کردمیه تیکه پارچهی نخ کش

 !شده با دستم برخورد کرد

 با وحشت مانتوم رو از تنم در آوردم و پشتش رونگاه کردم.

 !بله

درز وسط پشتش از کمر تا یه جا یی نزدیک زیر پشتم 

 شکافته

شده بود و اون چیزی که صدای جرواجر شدنش رو شنیده 

 بودم

 !شلوارم نبود بلکه مانتوی نازنینم بود

 آریو
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این دختره واقعا یه چیزیش میشد . هرجا اسم و نشونی ازش 



 بود

 .بوی دردسر تازه میاومد

انقدر ذهنم پریشون ب ود که هیچ چیزی آرومم نمیکرد. این 

 دختر

هم به اعصاب خردی هام اضافه میکرد. یکی نبود بهش بگه 

 تورو

 !چه به درس خوندن

 .من نسبت به درس خوندن تمام دختر های دنی ا بدبین بودم

البته ازدخترها معموال می اومدن دانشگاه تا شوهر پیدا کنن!   

 نظر من اولین هدفشون پیدا کردن شوهر بود وگرنه مینشستن

 توی خونه به مامانشون کمک میکردن. بعدش هم میرفتن

 پوشک بچشونو میشستن! البته بلند پروازیوهای مسخره شون

 !جای خود داره

گوشیم که زنگ خورد باعث شد تا فکر این دختره گوناگونی 

 از

.. هرجا اسمی از مونا بود سرعت ذهنم بره بیرون. مونا بود.

 عمل

 من هم بیشتر میشد. آره من با این همه اعتماد به نفسم فقط

نسبت به هرچیزی که به تمین مربوط میشد نقطه ضعف 

 .داشتم

107 

 جرزن  



 

 نبود

مونا برای هیچ کاری جز اطالع دادن درباره ی تمین و 

 گزارش

رایی دلیل وجود ارتباط روز با من صحبت نمیکرد. یه طو

 بین من

 .و مونا فقط و فقط تمین بود

 !الو-

 سالم خوبی آریو؟-

همه بجز سیمین من رو آریو صدا میکردن. سیمین اصرار 

 داشت

اسمم کامل صدا زده بشه ولی خب خودم به همون اریو 

 راضی

 .بودم تا آریوبرزنی که باید یه تریلی اونو میکشید

تکیه ام رو دادم به پشتی صندل ی گردونم و یه نصفه دور 

 چرخیدم

 و پشتم به سمت در اتاق شد. قشنگ لم دادم و یه نفس عمیق

 .کشیدم

 ممنون تو خوبی؟-

 نفسمو محکم به بیرون فوت کردم. نفس حرصی، اخم غلیظ و

 لبی که همیشه بیحالت بود. چشمام که هیچ حسی نداشت و

ای یک نفر میتپید! اینا نشونه های مندلم... دلی که فقط بر  
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 بود. هرجایی من بودم همه با این رفتارم مواجه میشدن. یه

 !صورت سرد و خشک و عصبی

مرسی، دیشب پی ام دادی ساعت پرواز تمین رو برات -

 .دربیارم

گفتم زنگ بزنم بهت اطالع بدم. ولی آریو، بیا بیخیال شو 

هدیگ . 

 ...این دختر دیگه مال تو بشو نیست

 میدونستم چرا میخواد بیخیال بشم. این حرف هر روز و هر

ساعتش بود. حرف همهی کسایی که اون روزا مارو 

 .میشناختن

 .از نظر اونا من یه بدبخت بودم

 مونا میخواست نبینم کنار اون پسرهی هیچی ندار قدم میزنه و

ستم همونو ب بینم و برا یدستشو میگیره! اتفاقا من میخوا  

 هزارمین بار توی لحظه های زندگیمیادم بیارم که تمین کیه و

 .چه کارایی کرده! به خودم بفهمونم که باید چه راهی رو برم

 !نمیرم جلو-

نه آریو، اصال نرو. نرو فرودگاه چه اصراری داری برادر -

 .من

 .بیخیال تمین شو
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 سکوت کردم. رسوا بودم! جلوی خودش که هیچی جلوی

اطرافیانش هم رسوا بودم. کجا بود اون پسر غد و مغور؟ 

 کجا بود

اون پسری که نگاه به هیچ کسی نمیکرد؟ انگار تا اسم تمین 

 می

 اومد همهی دنیا دست به دست هم میدادن تا یادم بره چه

هشخصیتی دارم تا یادم بره رفتارم با آدما چجوری . 

 مونا، میدونم با کی رفته. میخواینرم و نبینم... بیخیال تو-

 .ساعت پرواز رو بگو من جلو نمیرم

 واقعا هم جلو نمیرفتم . مثل تمام این یک سالی که از دور

دیدمش و سعی کردم جلو نرم. حتی کادوی تولدش رو هم 

 بهش

 ندادم. کادوی تولدش، برای هفتمین سالی که میشناختمش

ن گوشی از مارک مورد عالقه اش بود... ولی این جدید تری

 بار

 .بهش نداده بودم

گوشی توی کشوی میز تلوزیون بود و همونطور بسته بندی 

 شده

 .گذاشته بودمش تا هر بار که اون کشو رو باز میکنم ببینم



پیشرفت خوبی بود، تولدش بهش زنگ نزدم و تبریک نگفتم 

 ولی
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 !قرار نبود که از دور دیدنشم به خودم ممنوع کنم

 باشه، ساعت پنج میرسه مهرآباد. آریو نری جلوها! قسمت-

 .میدم مرگ تمین نرو جلو

چقدر تاکید میکرد... از این کارش متنفر بودم. از اون سال 

 ها

فقط مونا مونده بود و هیچ کسی جز مونا نبود. من آریوبرزن 

 بیگی

 همون آدم مغرور اعصاب خردکن... همون آدمی که دو سال

 .مقاومت کرد تا از تمین دور بمونه باز داشتم می رفتم سمتش

 .باز می رفتم تا خودم رو عذاب بدم

 کاش تمین این آدمی که تازه ساخته بودم رو میدید نه اون پسر

بیست و پنج سالهی قدیمی رو. کاش بعد از گذشت نه سال 

 منو

ت نه اون موقع که تازه فهمیده بودم عشق چیه... کیمیشناخ  

 !جز من میتونست بعد از نه سال عاشق بمونه؟

عاشق! چقدر واژه ی عجیبی بود. هرچقدر سعی کرده بودم 

 نشده



 .بود

از جام بلند شدم و اورکت سیاه رنگم رو تنم کردم. یه دستی 

 به
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وهام رو صاف رو به باال دادم و کیف ریش هام کشیدم، ابر

 چرم

دستیم رودستم گرفتم. طبق عادت یه ابرومو دادم رو به باال و 

 از

در اتاقم بیرون رفتم. در رو قفل کردم و برای آقای خو 

 شمرام

سر تکون دادم و از پله های دانشکده به سمت پایین رفتم. 

 جلوی

انقدر  ساختمون منتظر اتوبوس بود که د یدمش! روزی که

 صورت

 این دختره رو میدیدم بدترین روزم میشد. یه نحسی خاصی

داشت. امکان نداشت ببینمش و روزم خوب بگذره! اعصابم 

 رو

 .بهم میریخت بدم بهم میریخت. ناخواسته ازش بدم میاومد

 من هیچوقت از دانشجوهام بدم نمیاومد ولی این دختر عجیب

 .رو اعصابم بود



- می فهمی؟ جرخورده پاره شده! مریم پاره ... 

لهج هاش از صد فرسخی نشون میداد که خودشه. حتی یک 

 ذره

هم سع ی نمیکرد صداشو بیاره پایی ن! فکر هم نمیکرد که 

 ممکن

 باشه حرفهایی که میزنه بد جلوه کنه اصال یک ذره متا نت و

وقار زنانه نداشت. دو طرف مانتوشو با دستش نگه داشته بود 

 تا
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یه وقت باز نشه! یه تیکه ی بزرگ پشت مانتوش پاره شده 

 ...بود

بدون توجه بهش از کنارش رد شدم و دکمه ی ریموت رو 

 فشار

 دادم. همیشه برای اینکه جلب توجه نکنم با این ماشین میرفتم

دانشگاه. همین.طوری توی دید و مرکز توجه بودم اگر 

 میخواست م

ین بهتری سوار بشم کالهم پس معرکه بودماش . 

 نه اتوبوس نمیاد! نیست بخدا چه خاکی به سرم بریزم؟-

دنده عقب گرفتم و ماشین رو از توی پارک در آوردم. پامو 

 روی



گاز گذاشتم و اون یکی رو خیلی سریع از روی کالچ 

 .برداشتم

 تمام فکرم پیش تمین و پروازی بود که تا یکی دو ساعت بعد

ار بود بشینه. نفسم سخت باال می اومد ولی با ید میدیدمشقر . 

 .باید از دور هم که شده میدیدمش

یک لحظه انقدر حواسم پرت شد که یه چرخ ماشین توی 

 گودال

آب افتاد. محیط دانشگاه طوری بود که بخاطر برف و بارون 

 زیاد

 همیشه این گودال های آب تشکیل می شد و بایدحواسمون رو

می کردیم ولی من اصال حواسم نبود که این دخترهجمع تر   
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 !گوناگونی کنار ماشینه

 من فقط صدای جیغش رو شنیدم دیگه فرصت نداشتم حتی

ازش عذرخواهی کنم. البته اگر داشتم هم هیچ وقت این کار 

 رو

 نمیکردم. دخترها هر بالیی سرشون میاومد حقشون بود این

فقط یه ریختن آب گاللود توی گودال روی لباسش بودکه  . 

خودم رو به فرودگاه رسوندم. ماشین رو پارک کردم و 

 عینک



 .دودیم رو زدم تا حتی اگر نگاهش هم بهم افتاد منو نشناسه

هیچ وقت من رو با این ظاهر ند یده بود. کسی از قدیمی 

 هامون

نمیدونست االن توی چه شرایطی هستم و من رو با این لباسا 

 و

 اینطور جنتلمنانه ندیده بودن. به همین خاطر ممکن نبود

 .شناخته بشم

 باالخره اومد و د یدمش، سرمست میخندید و دست اونو گرفته

 بود. دست به سینه وایسادم و نگاهش کردم. همونطور از دور

رده بود و موهاینارنجیش دیدمش ! یه پالتوی قرمز تنش ک

 توی
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صورتش ریخته بود. پوستش مثل همیشه برق میزد و کسی 

 که

کنارش بود... نه واقعا هیچ شباهت ی به مرد آرزوهاش 

 !نداشت

 مثل تمام این مدت ها که از دور نگاهش میکردم و به تمام

یگهبریده بودم،تالشام برای بدست آوردنش فکر میکردم . د  

 .نمیخواستم اون نگاه پر از عشوه رو ببینم

گناهم این بود اون ی نبودم که اون میخواست. همه میگفتن 



 آریو

خره، احمقه که این همه بر ای ت مین مایه گذاشته و اونم 

 فقط

 داره میدوشتش... نمی.دونستن عشق چیه! اسمش برای من

ه از دستم بر بیادعشق بود، اینکه تا آخرین لحظه هرکاری ک  

براش بکنم و دلم بخواد خوشیش رو ببینم. دیگهکم آورده 

 .بودم

دو سالی که بخاطر تحقیق کانادا بودم هم نتونست فکرش رو 

 از

سرم بندازه ولی انگ ار اون رو خیلی وقیح کرده بود که 

 توی

 اینستاگرامش از دوست جدیدش میذاشت و از عاشقیاشو ن

ی بود که اجازه نمیداد هیچ عکس دومینوشت. این همون تمین  

 !نفره ای داشته باشیم
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هردوشون عینک دودی زده بودن به چشمشون ولی یه خنده 

 ای

 روی لبهای تمین بود که سرخوشیش رونشون میداد! تمین

 !من

پشتم رو کردم بهشون و ازشون دور شدم. نمیشد که ازش 



 متنفر

 باشم. نمیتونستم... تمین سالها با پوست و گوشت و استخونم

 عجین شده بود. این دختر همونی بود که لب ساحل توی بغلم

 ...لم میداد و از آرزوهاش میگفت! ا ین همون دختره ولی

 خودم رو رسوندم به خونه... نفسم باال نمیاومد . دیدنش اونم

بدنم بود. شبیه وقتی کنار من نبود شبیه به سوزوندن پوست 

 به

 له شدن زیر پاهای یه فیل بزرگ... دیگهنبود و بایدکنار می

 .اومدم ولی نمیتونستم

رفتم توی زیر زمینی که خودم ساخته بودم کت و شلوارم رو 

 با

 یه شرت ورزشی عوض کردم و مشغول شدم. انقدر مشت به

کیسه کوبیدم و فری اد زدم تا آروم بشم. صورت خودم رو 

ممیا ورد  

 چلوی چشمم و دلم میخواست انقدر کتکش بزنم تا عاشقی از
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 نبود

سرش بپره! میخواستم انقدر ضربه بزنم تا یادم بمونه وجود 

 یک

 زن برای بهم ریختن زندگیه و نبایدهیچ کسی رو توی زندگیم

 .راه بدم



 بدون دستکش مشت هامو کوبیدم توی کیسه و انقدر زدم تا

 استخون های دستم بی حس شده بود. انقدر مشت کوبیدم که

 زخم شد و از تمام استخون هام خون پاشید بیرون. انقدر فریاد

 کشیده بودم که گلوم خشک شده بود و سینه ام خس خس

 .میکرد

 !باید از همه شون بیشتر از قبل متنفر میشدم

*** 

ماس میبه جرات می تونم بگم برای بار پنجاهم داشت باهام ت  

گرفت. واقعا به غلط کردن افتاده بودم. اگر خودم جنس ها 

 رو

 سفارش می دادم کمتر عذاب می کشیدم. دختره ی خنگ از

صبح اول وقت انقدر تماس گرفته بود که از شنیدن صداش 

 کهی ر

 .می زدم. بلند بلند حرف می زد و همیشه هم سوال داشت
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بزرگ ترین اشتباهم این بود که شماره ی موبایلم رو بهش 

 دادم

 تا هر جا خواست خرید کنه بهم زنگ بزنه و شماره ی کارت

مغازه دار رو بگیره ولی این دختره اول که می رفت توی 

 مغازه



زنگ می زد... وسظ کار زنگ می زد و حین حساب کردن 

 هم

ه ی خریدنزنگ می زد. دیگهکالفه ام کرده بود حتی عرض  

 .چهارتا آهن پاره رو هم نداشت

 ...آریو مامان-

صدای مامان رو که شنیدم از جام بلند شدم. گوشی رو 

 خاموش

 کردم. دیگه بقیه ی مسیر هر کاری که دلش خواست بکنه به

من چه. نشسته بودم می زدم توی سر خودم که چرا باید از 

 دست

 .این دختره اعصابم خورد بشه

 جانم؟-

این که به خودم بیام اومده بود توی اتاق. توی این سال قبل از  

ها هیچ وقتی اد نگرفته بود در بزنه و بیاد تو. با این که 

 همیش ه

توی واحد مجزا بودم ولی باز هم مامان حق خودش می دید 

 که
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 .پسر گلش رو یکهو غافلگیر کنه

 .جانت بی بال-



وری حاضر و آماده دلم گرفت. روزایی می با دیدنش اونط

 شد که

 من حتی یک دقیقه هم نمیدیدمش. وقتا یی بود که حتی ناهار

و شامم رو می ذاشت پشت در خونه و می رفت پا یین. توی 

 این

 مدتی که برگشته بودم هم حتی اونقدر زیاد کنار هم نبودیم و

 معاشرت نمی کردیم ولی باز همین که می دونستم توی خونه

 هست یه چیز دیگه بود. حس این که معلوم نیست چند وقت

نباشه و حضورش توی خونه حس نشه برام ناراحت کننده 

 .بود

 دستامو باز کردم و خودش اومد توی بغلم. سیمین برای من

ندعزیزترین زن دنیا بود. سرم رو هم براش می دادم. لبخ  

 همیشگی لبش تنها چیزی بود که باعث می شد به لحظه های

 زندگیم امید داشته باشم. شایدبی شتر از همه یادم های دنیا از

دستش ناراحت می ش دم و شا ید هم خیلی باهاش دعوا می 

 کردم

 .ولی هیچکس برام به اندازه ی مادرم عزیز نبود
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- لم برات تنگ شدههنوز نرفته د . 

 !آریو این دختر بیچاره مستاجرمون رو اذیت نکنی-



 قربونت برم من تا بحال کسی رو اذیت کردم؟-

چشماش رو با مهربونی به چشمام وصل کرد و با محبت 

 دستش

 .رو به ریش هام کشید

 .دارم تذکرامو میدم که فردا روزی بهونه توی دستت نباشه-

نیاز نبود چوابی بهش بدمدستام رو گذاشتم روی چشمم.   

 خودش می دونست منظور این حرکتم چیه. معموال کسی زیاد

 از من حرف نمی شنید. سع ی می کردم زیاد صحبت نکنم

 بخصوص بعد از تغییراتی که توی زندگیم داده بودم و آدم

 .جدیدی که شده بودم

 !لباست رو بزن باال ببینم با خودت چیکار کردی-

ن اصال بهش نگفته بودم کاری کردمی واضح تعجب کردم. م

 ...ا نه

سیمین انقدر حواسش بهم جمع بودم که انگار از تغییر حالتام 

 و

 .نوع نشستن و بلند شدنم فهمیده بود که پهلوم درد میکنه

 .چیزی نشده-
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چیزی نشده باشه دستمو میگیرم دورت اینطوری از درد -

 ضعف



 !نمیری. باز با کی دعوا کردی

 .بین خودمون یک قدم فاصله انداختم و عقب رفتم

یه طوری میگی که احساس می کنم هر روز از توی -

 بازداشگاه

 .منو میکشی بیرون

 .اون رینگی که تو میری کم از دعواهای خیابونی نداره-

چشمام رو ازش دزدیدم. این باز خبری از کتک خوردن 

 نبود. این

ود زنی کرده بودم. یه طوری که یادم نره باید چیکار بار خ

 ...کنم

یادم نره آریوبرزن بیگی که ساختم کیه و بایدچه رفتاری 

 داشته

باشه. یادم بمونه دود سیگاری که ریه ام رو پر می کنه از 

 کجا

 اومده

 دستش رو به عقبهل دادم. شک نداشتم میاد جلو و باز اصرار

نه. این دم رفتنی هم ول کن نبود ومیکنه که پهلوی من رو ببی  

 .باید همه چیز رو کنترل می کرد

 .سیمین جان عزیزم دعوا نکردم-
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 .خاک بر سرم پس چیکار کردی؟ دستتو بردار ببینم-

رکابی ای که تنم بود رو گرفته بودم تا نتونه بکشه باال. با 

 اخم و

 :محکم گفت

 .بردار دستت رو ببینم-

برای بار چندم تاوی اون چند دقیقه چشمم رو از سی مین 

 .گرفتم

 دستش رو پس زدم ولی حریفش نمی شدم. لباسم رو کشید باال

 .و صورتم از دردش رفت تو همدیگه

 ...آخ-

 !خاک بر سرم این چیه... عفونت کرده-

 دو قدم عقب تر رفتم و اون همون دو قدم رو اومد جلو...

 نمی

 .ذاشت حتی از دستش فرار کنم

مامان جان. فدات شم. عزیزم... چیزی نیست. دست نزن -

 .بهش

من سعی می کردم صدام رو نبرم باال ولی اون عصبان ی 

 شد. با

 :مشت کوبید وسط شکمم و با خشم گفت

122 

 جرزن  

 

 نبود



 این چه وضعیه برای خودت درست کردی؟ این چیه زدی-

جا؟ دیوونه ای؟ ما از این قرطی بازی ا داشتیم؟ وای خدا این

 ببین

 ...چی کار کرده با خودش. اینا زخمه آریو

 :دستش رو گرفتم و آروم گفتم

 .مامانم. عزیزم... تازه زدمیکم درد داره بهش دست نزن-

 .التهابش بخوابه خوب میشه قشنگ میشه

 .چرت و پرت می گفتم! بحث که اصال زیباییش نبود

 این بار دیگه از کنارش رد شدم و رفتم سمت اتاقم. بدو بدو

دنبالم می اوم د. باید همه چیز رو کنترل می کرد. حتی 

 ممکن

 .بود بخاطر من سفرش رو کنسل کنه

 آریو این چرک کرده. کجا رفتی نکنه سوزنش آلوده بوده-

 .بدبخت شدم

لباسم رو در آوردم. دیگه قشنگ زخم روی پهلوم مشخص 

وبود   

از همون فاصله هم میتونست ببینه. دقیقا طرحی که روش 

 زده

 بودم برجسته شده بود و دور سیاهی هایی که کشیده بود قرمز
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 .و پررنگ بود. روغن مخصوص رو برداشتم و روش مالیدم

چرک نداره. اولش اینطوریه بعد خوب میشه باید چربش -

 .کنم

- ی؟این چیه زد  

ابروم رو دادم باال. این مدل باال دادن ابرو ژست همیشگی 

 صورتم

 بود اون هم وقتی که این طور جدی می شدم. من توی این

 تصمیمم هیچ شوخی اینداشتم. این رو زده بودم روی پهلوم تا

 هر بار میبینمش و روی بدنم حک شده یادم بیاد کجای داستان

 .زندگیم وایسادم

- ون. بیا با دقت نگاهش کنخالکوبیه سیمین ج . 

اه حالم رو بهم زدی. چی رو نگاه کنم؟ زخمه عین خیالت -

 هم

نیست. معلوم نیست کدوم خراب شده رفتی ا ینو زدی روی 

 .بدنت

 .دو روز دیگه ازش خسته میشی و نمیتونی کاریش کنی

همونطور حرف های سیمین رو میشنیدم و روغن رو روی 

 جا ی

 .خالکوبیم میمالیدم
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 قربونت برم مامان جان. فدات بشم. میدونی چند سالمه؟-

 .بیخیال شو دیگه بچه لوس کنی بسه

اشک توی چشماش جمع شده بود. بغض توی صداش بود. 

 لباسم

رو تنم کردم و مشغول بستن دکمه هاش شدم. موهام رو با 

 دستم

 .به باال هدایت کردم

- یکار میکنیببین دم آخری چ ! 

عزیزم... زخمش خوب بشه اینطوری نیست. میشه بس کنی -

 با

 دلگیری نری؟

 .با پشت دستش صورتش رو پاک کرد و جوابم رو نداد

 حاضری؟-

 صدای نفسش رو می شناختم. هرچی هم می گفت همه مون

 می دونستیم چقدر براش عزیزم و چقدر از بقیه ی بچه هاش

صیتم هم باعث می شد کهبیشتر دوستم داره. سکوت و شخ  

 .کمتر نفوذ پذیر باشم به همین خاطر بیشتر حواسش بهم بود

 :روسریش رو مرتب کرد و گفت
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 .بریم-



 :یه لحظه سکوت کرد و با تهدید گفت

 !نرم بی ام ببینم باز از اینا انداختی روی بدنت ها-

 چشم. بری م؟-

با قهر سرش رو تکون داد. منم حاضر شدم و دنبالش راه 

 .افتادم

توی ماشین هم که نشست باز نگاه نگرانش روی من می 

 .افتاد

 .هنوز نگران بود و هنوز می ترسید من رو تنها بذاره

 تمین حالش خوبه؟-

شونه ام رو باال دادم. اهل دروغ گفتن نبود. همون طور که 

 روز

آوردم توی خونه و به سی مین اول دستش رو گرفتم و 

 معرفیش

کردم حاال هم چیزیرو ازش پنهون نمی کردم. نه که ریز به 

 ریز

زندگیم رو بهش بگم! نه اتفاقا هی چ کس دیگه از زندگی من 

 با

خبر نمی شد. تمین و اتفاقات حول محور اون برای هفت 

 پشتم

 .بس بود

جوابی  یادم اومد که گوشیم خاموشه. همونطور که داشتم به



 که
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 باید به سیمین می دادم فکر میکردم گوشی رو از توی جیبم

 .در آوردم و روشنش کردم

 .نمیدونم ازش خبر ندارم-

 .انگار خود سیمین هم فهمید که دیگه نباید درباره اش بپرسه

اون تمام حال خراب من رو دیده بود ولی هیچ وقت نفهمیده 

 بود

ین چه کارهایی کرده. البته نفهمیده بود من چیکار کردمتم ... 

شمارهی تلفنش که روی گوشیم افتاد همه ی عصبانیت و 

 اعصاب

 .خردیم روریختم توی صدام

اعصابم از رفتن سیمین خرد بود، از تمین و بودنش کنار یه 

 مرد

دیگه... از خودم که این همه سال زندگی رو به خودم زهر 

 مار

! از همه چیز کالفه و بهم ریخته بودم و این دختر کرده بودم

 نم

 .از صبح ول کنم نبود

 خانم شما خودتون نمیتونین ی ه کار درست انجام بدین؟ با ید-



 برای هر ثانیه خرید کردنتون با من تماس بگیرین؟ عرضه یه

 شمش آلومینیوم خریدن ندارین؟
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انگار اونم توپش حسابی پر بود. ِهن ِهن می کرد.یه طوری 

نبود که  

حس می کردم از دو ماراتن برگشته و نفس نفس می زنه. 

 منقطع

 .و با داد صداش رو شنیدم

 ...آقای... بیگی... بیام هزارتا-

 :مکث کرد و دوباره گفت

بی ام هزارتا ایراد بگیرین خوبه؟ هزار ماشاهلل شما رفتار -

 درست

سابی هم ندارین... اینا همه پی شگیریه. فردا مثل هاپو ح

 بیاین

 شلوار منو بگیرین خوبه ؟

از حرص شقیقه هام درد گرفته بود. تنها کسی بود که 

 میتونست ن

حرصم ر وسرش خالی کنم و واقعا از نظر من مستحق بود. 

 ادب

 .هم که نداشت خداروشکر

 .بفرمایین-



 چی؟ ها؟-

ن و هن و برای خودش روع به خرف بعد آروم شد و بدون ه

 زدن

128 

 جرزن  

 

 نبود

 .کرد

 »ها چی میخواستم بگم... خاک بر سرم خدا«!

 خانم شما با این مغز تعطیلت چجوری دانشگاه قبول شدی؟-

 باید یه صحبتی با سازمان سنجش بکنم احساس میکنم توی

 .کنکورتون اشتباهی صورت گرفته

تلفن رو قطع کرد و من از خنده منفجر شدم! طوری که 

 کنکور

 .رو تلفظ کرد اوج آبرو ریزی بود

 چی شده؟ با کی اینطوری صحبت میکنی؟-

 دستم رو گرفتم جلوی دهنم تا به تلفظ کامال بی ادبانه ی

 گوناگونی نخندم. انقدر اسمش رومسخره کرده بودم که دسگه

یچرخیدتوی ذهنم هم همونطور گوناگونی م . 

 .هیچی یکی از شاگردام بود. گیج میزنه توجیهش کردم-

 من هرچی از بچگیت روی احترام گذاشتن به خانم ها کار-

 کردم دو روزه از ی اد بردی؟

 .دستش رو از روی پاش برداشتم و به لبم نزدیک کردم
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 .قربونت میرم-

گفتدستش رو کشید بیرون و با قهر  : 

 .نمیخوام قربون من بری. رفتارت رو درست کن-

مشکل اینجا بود که این دختره دق یقا اولین کسی بود که بعد 

 از

این قضای ا جلوی راه من قرار گرفته بود و دقیقا از همون 

 قماش

بود که به شدت روی مخ من راه میرن. دختری که از پس 

 خودش

بر نیاد و هر لحظه یه سوتی جدی د بده. این قشر زن حال 

 بهم زن

 .ترینشونن البته از نظر من همه شون حال بهم زن هستن

*** 

گوشی رو با باال ترین سرعتی که از عکس العمل های خودم 

 سراغ

داشتم روش قطع کردم. از صبح دق یقه ای سه بار بهش 

 زنگ زده

از خرید اشتباهی می  بودم. انقدر از عکس العملش ب عد

 ترسیدم



 .که همه چیز رو ریز و دقیق ازش می پرسیدم

 تازه من این همه پیشگیری میکردم ولی باز جلوی کل کالس

من رو ضایع می کرد. خدا عاقبتمو بایدبخیر کنه. بخدا این 

 مرد
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اصال تعادل نداشت. یهو می زد منو با این شمش بزرگ 

 آلومینیو م

 .یکی می کرد

از صبح اول وقت خیابون پامنار رو یه تنه باال و پایین کرده 

 بودم

 و آخرش هم با دو سه تا خرید سنگین داشتم میرفتم تا خودم

رو به مترو برسونم. سوتی ای که داده بودم آخرش بود 

 !دیگه

چجوری باید توی روش نگاه میکردم؟ آهان بهترین کار 

 همیش ه

ه اتفاق نیافتادن بودتظاهر ب . 

بماند که چقدر اون روز از مردم حرف شنیدم. کارگرایی که 

 چرخ

های پر سر و صدا رو هل می دادن چقدر چرت و پرت بهم 

 گفتن



ولی باالخره با کلی هن و هن خودم رو به مترو رسوندم. 

 خرید

های سنگینمو ول کردم گوشه ی مترو و خودم هم پخش 

 زمین

ی ماراتن برگشته بودم و فکر می کردم شدم. انگار از دو

 وسط

اسباب کشی همین یه قلم رو کم داشتم. بدبختی ب عدی هم 

 حمل

 این شمش هاینیم متری توی خونه ی جدید بود. کاش حداقل

 !زری بود و یکمی کمکم می کرد
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 نبود

 نبودن ز ری توی خونه مثل نبودن سقف خونه بود. انقدر به

حضورش عادت داشتم که هر لحظه احساس بی پناه ی می 

 کردم

 .انگار که سقف خونه باز باشه و هر شبهر شبهم بارون بیاد

 !خب نتیجه اش میشه یه خونه ی سیل زده

 اسباب و اساسیه ی زیادی که نداشتم ولی همون یه ذره وسیله

ای که نمی خواستم بفروشم رو ت وی کارتن ها مرتب چیدم 

 و یه

نتی پیدا کردم تا برام بیاره خونه ی جدید. برنامه هام در وا



 فشرده

ترین حالت ممکن بود و با ید تا آخر هفته توی همین مشغله 

 ها

و پیچیدگ ی زندگی برای استاد عز یز تر از جانم مقاله هم 

 حاضر

می کردم! هر روز درخواستاش بیشتر هم می شد. بهم گفته 

 بود

یچ کدومش توی پای ان نامه ات این مقاله ها قرار نیست ه

 بیاد

 ولی بایدبخونی. حس میکردم سادیسمی مازوخیسمی چیز ی

داره. می خواست ریز به ر یز مقاله هارو از من بپرسه ببینه 

 واقعا

 !خوندمیا نه

 تازه درسای سختی که هر جلسه ازمون یا می پرسید یا کوییز
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 نبود

شو داشتمی گرفت جای خود ! 

همه ی کارتن ها رو بار وانت پیکان سفید رنگ آقا سیفی 

 .کردم

اسمش رو پشت وانت با شماره تلفن نوشته بود... سیفی 

 !وانتی



 در سمت شاگرد رو باز کردم و نشستم روی صندلی که نفسم

 بند اومد. داشتم خفه می شدم. نه میتونستم با دهن نفس بکشم

پنجره گشتم تا بازش کنم ولی نه با بینی. دنبال دستگیره ی  

 !دیدمیه دسته فلزی هست و نمیشه اونو بچرخونمش

 !خرابه آبجی-

 آقا سیفی بچه داری؟-

 ماشین بیچاره ی خسته اش رو روشن کرد و با یه صدای

 .وحشتناکی که آخرین لحظه ازش خارج شد روشن شد

 ها آبجی. پنج تا. کوچیکه تازه دنیا اومده. اسمش رو گذاشتم-

 .زینب

هر کلمه ای که حرف می زد من بیشتر حس خفگی می 

 .کردم

اصال مهم نبود که قراره از من ناراحت بشه. من نمیتونستم 

 این
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 نبود

 .وضعیت رو تحمل کنم

 چون همون زینبت این پنجره رو میکشی پایین؟-

 !آبجی هوا سرده یخ میکنی-

وا خیلی بهتر از نفس کشیدنداشتم فکر می کردم سرمای ه  

توی فضای یک متری کابین وانت پیکان درب داغونیه که 



 سیفی

 .با هر کلمه حرف زدنش خفه ام می کنه

عیب نداره میدون ی من سرع دارم هوای اینجا یکم گرمه -

 اگر

گرما زیاد بهم بخوره غش می کنم میمونم روی دستت. تورو 

 خدا

اال بیارمبازش کن وگرنه ممکنه کف و خون ب . 

چرت و پرت می گفتم. اصال نمیدونستم سرع چی هست و 

 چه

عالیمی داره فقط از خودمیه اس می دراوردم و بهش گفتم. 

 اگر

 یکم دیگه پیش می رفت حتما بهش می گفتم که باید با مسواک

 .دوست بشه و این کشف خیلی خوبیه که بشر کرده

ی در. نفسمخم شد روی بدنم و دستش رو رسوند به دستگیره   

 رو توی سینه ام حبس کردم و خودم رو کشیدم عقب تا حداقل
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 نبود

 .بهم برخوردی نداشته باشه

 .شرمنده ام آبجی ببخشید مجبورم اینطو ری بازش کنم-

دیگه با مرگ فاصله اینداشتم. چشمام رو محکم روی هم 

 فشار



دادم و تو دلم از صد به قبل شمردم تا سریع تر زمان بگذره 

 و

 !یادم بره سیفی وانتی االن دقیقا توی چه وضعیتیه

 .بیا آبجی باز شد-

 کاله مشکی پشمی نخ نما شده اش رو تا باالی ابروش کشید

 :پایین و یه لرز نمایشی به بدنش داد و گفت

 !سوز داره آبجی-

بندونه! اونم توی این محله کهآره داداش سوز که هیچی یخ  « 

کل سوز تهران رو جمع می کنه برای خودش ولی بهتر از 

 بو ی

 دهنته. خدایا استغفرهللا بدبخت زنش. بیچاره اون

زن که ازش پنج تا هم بچه داره. من دارم بیهوش میشم «.

 بخدا

 بیهوش میشی؟ آبجی خوبی؟-
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 نبود

وای که گند زده بودم. وای خدا که باز هم خراب کرده بودم. 

 می

 خواستم در ماشین رو باز کنم خودم رو پرت کنم پایین. دوتا

 کوچه اسباب کشی کردن اگر قرار بود این همه داستان داشته

 باشه نمی خواستم. اشک توی چشمام جمع شد. نمیدونم چقدر



دم به کوچه علی فکرام رو بلند گفته بودم ولی خودم رو ز

 چپ و

 .انگار هیچ اتفاقی نیافتاده بود

 .دارم بهتر می شم-

 .شکر شکر. خدایا شکر-

 فقط وقتی میتونستمیکمی نفس بکشم که کل صورتم رو از

 پنجره می گرفتم بیرون و سعی می کردم کل هوای سیبر ی

 .گونهی بیرون رو استشمام کنم

میمو نوقتی جلوی در خون هی جدیدم رسیدم حس اون   

 کوچولوهای جیغ جیغوی باغ وحش رو داشتم. میدوییدم و کله

ی خودم رو میخارونم . از هوای آزاد نفس می کشیدم و لی 

 لی

 .میکردم وسط خیابون
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 نبود

از اونجایی که محله خلوت بود اصال غصهی نگاه همسایه ها 

 رو

 .نداشتم

 آبجی خوبی؟-

م و دوتا دستام رو گرفتم باالآسمونو نگاه کرد . 

 خدایا شکرت. خدا دوست دارم. خدا هوای کثیف تهران چقد-



 .خوبه. عاشق دود و دمشم بخدا

جواب سیفی وانتی رو ندادم دوییدم پشت وانتش یدونه از 

 کارتن

 .ها رو زدم زیر بغلم

 .آبجی پول مارو حساب کن برین-

لبهی جوب وایسادم و از تعجب حرفی که زد یهو کارتن رو 

 ول

 .کردم

 کارتن محکم افتاد روی پام و من دهنمو بسته بودم که صدا ی

جیغم نره هوا ولی حس می کردم همون لحظه اس که صورتم 

 از

 .درد منفجر بشه. دهنمو باز کردم و محکم داد زدم

 !خاک عالم بر سرم آبجی . چی کار میکنی-
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خوبه کارتن اونقدر سنگین نبود. اگر یکی از کارتنای کتابا 

 بود

 باید پاهام رو با کاردک از زمین جدا می کردم شایدهمیه

 .بخشیش میموند الی سنگ های آ سفالت

سیفی وانتی اومد جلو و کارتن رو برداشت منمیه طور که 

 انگار



دم به کمرم و گفتمهیچ اتفاقی نیافتاده دستمو ز : 

 اینا رو تنها باید ببرم توی خونه؟ آقا سیفی مگه شما نگفتی-

 کمک میکنی؟

 خانم ساعت شش بعد از ظهر چه کمکی کنم. می ذارم گوشه-

 .حیاط باال بردنش رو خودت زحمت بکش

از دستش عصبانی شدم. یعنی چی ؟ ما هماهنگ کرده بودیم 

 که

و هم از ماشین تا واحد هم از توی خونه بیاره تا ماشین 

 .بعدی

 .البته که خودم هم کمک می کردم واینمیستادم دستور بدم

هیچی نگفتم و دیگه دست به هی چ کارتنی نزدم. قرار بود 

 بخاطر

همین قضیه یه مقدار پول بیشتر بهش بدم. انقدر دست تنها 

 بودم
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 نبود

که حاضر شده بودم از یه قرون دوهزاری که روی انقدر 

 حساب

باز میکنم و براش کلی برن امه میچینم و به این آسونیا 

 خرجش

 نمیکنم بگذرم تا بدمش به سیفی وانتی! زهی خیال باطل حالتو



 !میگیرم سیفی بوگندو

وقتی کامل کارتن هارو گذاشت گوش هی حیاط اون مقدار 

 پولی

جه رسیده بودم رو از توی کیفم در آوردم. که باهاش به نتی

 دیگه

مقدار اضافی رو که برای حمل بار بود درنیاوردم. تا وسط 

 راه

اومدم باز برگشتم نصف مقدار اضافی رو هم گذاشتم روی 

 .پول

 .رفتم کنار پنجرهی ماشینش

 بفرما یین آقا سیفی فقط بی زحمت سر راه یه مسواک-

ا رو خوش نمیاد زن بیچاره خمیردندون برای خودت بگیر خد

 ات

 .هر شب این دم و دستگاه رو تحمل کنه

پول رو انداختم روی پاش و ِد در رو. حاال در نرو پس کی 

 !در برو

تندی در رو بستم و پشتش وایسادم. مونده بودم چجوری 

 جرات

 .کردم باهاش اونطوری حرف بزنم
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 نبود



زی بگه یدونه از کارتن هارو زدم زیر از ترس اینکه یه چی

 بغلم و

همونطور لنگ لنگون از پله ها رفتم باال. با اون پای چالق 

 باید

سه طبقه هم بار می بردم. انگار پسر جان سیمین جون هم 

 خونه

نبود چون داشت هوا تاریک می شد ولی چراغای هیچ کدوم 

 از

 .طبقه ها روشن نبود

صدای زنگ معروف نوکیا  سوم بودم که جلوی در طبقه ی

۱۱۰۰ 

عزیز دلم کل ساختمون رو پر کرد. قربون گوشیم برم که 

 انقدر

 عطیقه اس که باید از پشتش بذارم دم گوشم تا صدای طرف

مقابل رو خوب بشنوم. مال عهد دق یانوس بود. شای دم عهد 

 قلقلک

میرزا. هرچی بود از بابام به ارث رسیده بود و منم انگار 

 گنج پیدا

 .کرده باشم ردش نکردم. همون هم برام حکم طال داشت

البته انقدر نیاز به اینترنت و اونترنت و این قرطی بازیا 

 داشتم که



بعد از سالها جمع کردن پول تونستمیه تبلت زوار دررفته 

 بخرم

 .که ازش مثل جونم محافظت میکردم

*** 

 حمل کردن اون شمش هفت کیلویی اونم برای بار دوم سخت
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 نبود

ترین کاری بود که طول زندگیم انجام داده بودم. عین یه 

 نوزاد

 بغلش می کردم. هم اینکه اون جنسایی که خریده بودم امانت

 بود و پولشون رو خودم نداده بودم. اگر توی اتوبوس یا جایی

جاش میذاشتم مجبور بودم برم دوباره عینشونو بخرم. هم 

 اینک ه

مل و نقلش از بازی نهایی بوکس المپیک هم سخت تر بودح . 

دیگه قوی ترین زنان ایران شده بودم انقدر اینا رو با خودم 

 اینو ر

و اونور کرده بودم. دست می زدم پشت بازوهامیه چیز قلمبه 

 می

 اومد زیر دستم. مدیونید اگر فکر کنید اونا همه شون چربی ه

ل ی فقط یکمی گوشتام زیادهوعضله نیستا! من نه چاقم نه تپ ! 

پشت بازوهامم که حسابی این روزا در اومده دیگه نیاز به 



 باشگاه

 !و ورزش نداشتم

با دو روز حمل شمش هفت کیلویی ورزشکار ماهری شده 

 .بودم

تازه دغدغه ی بزرگ ترم انکار حر فی بود که پشت تلفن به 

 استاد

ستم می داد وزده بودم. تلفظ های اشتباهیم که همیشه کار د  

بقیه رو به خنده می انداخت. همه اش نگران برخورد بعدیمو 

 ن
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 نبود

 .بودم و اینکه چجوری منکرش بشم

 جلوی ساختمون آزمایشگاه یه محوطه ی بزرگ بود که یه

میدون کوچیک وسطش ساخته بودن. اگر برف می اومد 

 اونجا

 سرسره بازی بود! ما که پیست اسکی نداشتیم ته تفریحمو ن

 تیوپ بازی تو سوز زمستونای استخون سوز بود. اون تیک ه

 دانشگاه هم خیلی کم رفت و آمد داشت و کمتر برفاش از بین

 می رفت همینم می شد که یخ می زد و می شد روشون اسکی

 .رفت

ه ترین از بوفه یه چای و کیک خریدم، طبق معمول بدمز



 کیک

های دنی ا توی بوفهی ما پیدا می شد ولی باز هم از هیچی 

 بهتر

بود. همین که گشنگی نمی کشیدم و بعد خوردنشون یه آخی 

 ش

 محکم می گفتم می شد جزو خوشبختیای انگشت شمار زندگی

 .باشه

یه قرارداد ثابت بود، همه ی بوفه های دانشگاه بدترین و 

 مسخره

ا رو داشتن. البته بعضی وقتا هم  ترین خوراکی های دنی

 انقدر با
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 نبود

 کالس می شدن که فقط شکالت خارجی می آوردن که خب

برای اون هم وسعم نمی رسید. هرکدوم از شکالتا پولی ک 

 هفته

رفت و برگشت من به خونه بود. آخ که چقدر تغی یر خونه 

 برا م

ود به ایستگاه باالیی بی آر تی هابهتر شده بود و باعث شده ب  

 دسترسی داشته باشم و زودتر برسم دانشگاه و این یعنی

 !میتونستم پنج دقیقه بیشتر بخوابم



یه سکو اون گوش هی جلوی آزمایشگاه بود که من معموال 

 می

 .رفتم میشستم روش تا شکم همیشه گرسنه ام رو س یر کنم

سمت بوفه شمش اول چایی رو بردم گذاشتم و بعد برگشتم  

آلومینیومم رو بغل کردم و همون طور که داشت جونم از تنم 

 در

 می رفت رسوندم به اون سکو. انگار به بزرگ ترین موفقیت

 زندگیم رسیده بودم. شبی که فهمیدم دانشگاه تهران قبول شدم

 انقدر ذوق نکرده بودم که اون لحظه با رسوندن شمش به

 !آزمایشگاه خوشحال شدم! بله من موفق شدم

 پنجاهوسه_پارت#
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 نبود

 کیک رو فرو کردم توی دهنم، حس کردم اگر یه ذره دیگه

 !فشارش بدم موقع بستن دهنم همه اش میپاشه بیرون

از ا ون ال لو ها که یکی دو میلیمتر جا مونده بود چایی رو 

 فرستادم

حسابی کیک خیس بخوره! مزهی بهشت میداد توی دهنم تا . 

نیاز داشتم بجای دوتا کیک شیش تا کیک بخرم و با چای 

 !بخورم

اینکه بین ماشین ها و ساختمون آزمایشگاه خودم رو پنهون 



 می

 کردم و مطمئن بودم هیچکس نمیتونه منو ببینه باعث میشد

راحت بتونم هرچی دلم میخواد ب خورم. هر وقت سمت 

گاهآزمایش  

 !کالس داشتم ماتحتم جشن عروسی به پا بود

یه دل سیر کیک و چای خوردم. قشنگ بعدش با آستینم لبم ر 

 و

 پاک کردم و یه نفس عمیق کشیدم. دهنم کثیف نبود این عکس

العمل برای بعد از خوردن چیزی بود که از ته دل دوسش 

 داشتم

و من عاشق کیک و چای بودم! یعنی در واقع کیک و چای 

 یکی

از هزاران هزار خوردنی ای بود که من عاشقشون بودم و 

 اگر قرار

 بود ازشون نام ببرمیه لیست بلند باال میتونستم بنویسم تا از
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 نبود

 !راه آهن شروع بشه و به میدون تجریش ختم بشه

از وسط دو تا ماشین بلند شدم و خودم رو توی شیش هی 

 یکیشو ن

 نگاه کردم. شیشه هاش دودی بود و حسابی جون میداد برا ی



 !استفاده بجای آینه

از اونجایی هم که همیشه قر تو کمرم فراوونه نمیدونم کجا 

 بریزم

شروع کردم به خوندن و مرتب کردن موهام ریز مقنعهی کج 

 و

 .کوله ای که حین حمل شمش فیل وزن به اون روز افتاده بود

های دختر چوپونآهای دختر چوپون آ « ... 

 دل دیوونه رو کشوندی تو دشت و بیابون«

همونطور که ریز ریز کمرمو تکون می دادم با چشمام عشوه 

 های

این سو به اون سو روبه صورت عملی  خرکی می اومدمو از

 اجرا

 .می کردم

 »چه پاک و آشناست ساده نگاهت

 چه بی ریاست نجابت سالمت

 من حتی توی خوابم نمی دیدم
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 نبود

 که چشمام وا بشه به روی ماهت«

 چوپونی خیلی هم شغل شریفی بود! دختر چوپون هم که من

باشم خود قرص قمر بودم هزار هللا و اکبر ماه باید جلوی 



 صورتم

لونگ می انداخت! عشوه خرکیای من رو اگر ملکه زیبایی 

 بریتانیا

 !بلد بود قطعا بجای اون افریقاییه برنده می شد

 »از تو پس کوچه تنهای دل

 عشق تو منو صدا کرد

 خودمو بی خبر از من گرفت

 با تب عشق آشنا کرد

 آهای دختر چوپون آهای دختر چوپو ن

 دل دیوونمو کشوندی تو دشت و بیابون

 از این سو به اون سو«

دنی بود. خوبه تااعتماد به نفسی که حین خوندن داشتم ستو  

 حاال کسی بهم نگفته بود خوانندهی خوبی می شم وگرنه هیچ

 کس از صدای زیبام بینصیب نمیموند، ولی متاسفانه همیش ه
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 وقتی بابا صدام رومیشنید می گفت بِبُر اون صداینکره ات رو

دم. و منم در خفا و حین خل بازی شروع به خوندن می کر

 اینه

خونواده ی مشوق داشتن! اینه خونوادهی موزیک دوست 

 .داشتن



 تازه یه عکس العمل در مقا بل مشکالت حاد هم داشتم، وقتی

 خیلی ضایع شده بودم و می خواستم همه چیز یادم بره و یا

 اینکه انقدر خسته بودم که بجای عکس العمل درست حسابی

رو دوا کنهفقط می خند یدم، خوندن میتونست دردم  . 

دو تا دستم رو چسبوندم به همدیگه و انگشتای ا شاره ام رو 

 طوری

تنظیم کردم که از اون بشکن ها ی پر صدای عروسی طور 

 .بزنم

از همونا که توی حنابندونا کبری انقدر می زد تا انگشتاش 

 درد

 .بگیره

 »آ آ ازینا ازینا قرش بده«

 خیلی بلند نمیخوندم از هیچ جا هم دی د نداشت ولی چند دقیقه

یک بار چشم می چرخوندم تا مطمئن بشم حراست اون دور 

 و
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 .اطراف نیست

اینوری اونوری قرش بده ، دختر چوپون آهای دختر چوپو «

 »ن

که  فقط فرق ما دختر چوپونا با دختر چوپونای اونا این بود



 برای

ما کبری عاشقمون می شد تا ببندتمون به ریش داداش 

 قزمیتش

 که شلوارشم نمی تونست بکشه باال، برای اون دختر چوپونا

 .خواننده ها عاشقشون میشدن

 البته که داداش کبری انقدر قزمیت بود که اون فقط زورش به

 من می رسید وگرنه کل ده رو می گشت نمیتونست براش زن

 .پیدا کنه

 »خدایا کرمتو شکر یه سوار بر اسب سفیدم برای ما میاوردی

 دیگه. اسب سفید که ندادی، شاهزاده اش که دیگههیچی

آرزوشم باید به گور ببریم. فقط منو گیر یه برزن دیوونه 

 انداختی

 که هر لحظه بایدتن و بدنم بلرزه. خدای ا شکرت ها ولی این

» رسمش نبودرسمش نبود. خدایا دوست دارما ولی این   

 دیگه آخر رقصم رسیدم به مناجات با خدا. حس کردم همون
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لحظه هاست که فرشته های این شونه و اون شونه ام 

 وظایفشو ن

رو قاطی کنن. حس میکردم اون خوبه که سمت راسته داره 

 از



فسق و فجورم لبشو گاز میگیره اون یکی هم از مناجاتم با 

 .خدا

 صدای باز شدن قفل در دویست و شش سفیدی که داشتم توی

شیشه اش ادا اطوار می ریختم کرک و پرم رو ریخت. 

 احساس

کردم دیگه هیچ نیازی به ا پیالسین ندارم! خشک شدم و سرم 

 رو

توی محوطه  چرخوندم. نشون از هیچ آدمی نبود. دوتا سگ

 برای

 .خودشون جولون می دادن و هیچ خبری از انسان دوپا نبود

داشتم شونه خالی می کردم. سکته برای اون لحظه کم بود. 

 زیر

لبم صلوات فرستادم در عرض ی ک ثانیه ده باری اسم 

 حضرت

محمد رو آوردم. متوصل به صد و بیست و چهار هزار تا 

 پیامبر

دم واقعی نباشهشدم تا اون چیزی که حس کر . 

 اونجا محیط امن من بود و باورم نمیشد یه نفر داخل ماشین

 .نشسته باشه

 »؟ خداوندا خدایا! این بود انصافت؟ این بود کرمت«
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دوییدم تا وسیله هامو بردارم.شمش رو زدم زیر بغلم و 

 برگشتم

که چشمتون روز بدکه تا دیده نشدم سریع اونجا رو ترک کنم   

 نبینه! اصال شما چرا؟ چشم دشمنمم این روز رو نبینه! چشم

 وولدومورت دشمن هری پاترم این روز رو نبینه! اصال کاش

چشمتون هیچ چیزی دربار هی من نبینه! اصال کاش من آب 

 بشم

 !برم توی زمین تا هیچ موجودیت خارجی نداشته باشم

این بار دومی بود که اونطور جلوی برزن قر داده بودم. این 

 بار

نمیدونم چندمی بود که جلوی برزن سوتی داده بودم... هنوز 

 تو ی

فکر سوتی پشت تلفنم بودم که به طرز فاجعه باری این بار 

 گند

 .زده بودم

 برزن منم؟-

شمش از دستم ل یز خورد. کف دستم در عرض چند ثانیه 

 خی س

سهی سیاه شمش بین انگشتای سست شده ام نموندشد و کی . 

خشک شده بودم و با بهت به چشماش نگاه می کردم که 



 رنگش

 دقیقا شبیه آسمون پشت سرش بود. انقدر محو چشماش شدم
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که یادم رفت چه گندی زدم و یادم رفت بایدشمش رو نگه 

 دارم

 .تا نیافته روی پام

_ زیخ تینا یازیخ... (آی بیچاره تینا بیچارهآی یا ...( 

 پای راستم با افتادن کارتن به درگاه الهی پیوسته بود و پای

 چپم... نگم از پای چپی که صدا ی خرد شدن استخونش رو

 .میتونستم بشنوم

الحق که یه کار درست ازت برنمیاد. بیا برو انصراف بده -

 من رو

حت کنهم از سر و کله زدن با خودت را . 

محکم پوف کشید و من با پشت روی سکو افتادم. درد و 

 ضعف

 .باعث شد اونطوری بیافتم

همونطور که با درد دست و پنجه نرم میکردم اون روی 

 حاضر

 :جواب پروم داد زد و گفت

فردا روزی که همکارت شدم می گم کی خنگه و با ید -



 انصراف

 .بده

 :سرش رو تکون داد چ مشغول صحبت با تلفنش شد
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 .الو، اورژانس... بله دم آزما یشگاه. لطفا سریع تر بیاین-

با وحشیانه ترین حالت ممکن در ماشینشو بست. انقدر محک 

 م

 بست که قلبم وایساد

رو پام وایسادم . ترجیح میدادم با اون درد وحشتناک فرار 

 کنم و

 .توی دید برزن نباشم

 »ای خاک بر سرت تینا. الهی همه ی دنیا بی تینا بشه. تینا

 سقط بشه بمیره الهی« .

 .حاال نمیر بذار اورژانس بیاد-

سرم رو برگردوندم که یهو اونم سرشو برگردوند. با د یدنش 

 جیغ

کشیدم و با دیدنم توی اون حالت صداشو انداخت توی سرش 

 و

 :گفت

- ی احمق بشین سرجات پات نشکسته باشهدختره  . 



 درد رو یادم رفته بود. شاید هم انقدر داغ بودم که نمی فهمیدم

درد دارم. همه ی وسایلم رو بیخیال شدم. اصال حواسم نبود 

 که
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 کیف و کتابام هم کنار شمش افتاده سرمو دزدیدم خواستم در

 .برم که یهو بازوم کشیده شد

 .وای... آخ... دستمممممم... دستم شکست-

با یه فشار محکم نشوندتم روی سکو و شروع کرد به غر غر 

 .کردن

 .دختره ی دیوونه بگیر دو دقیقه بشین دکتر بیاد باال سرت-

 اشکم هم داشت از گوشهی چشمم می اومد پایین.همون لحظه

ست رخ نمایی کردیه مرد با لباس های طوسی حرا . 

 این چه وضعیه وسط محیط آموزشی؟ آقا میدونین این جا-

 دانشگاهه؟

 .برزن برگشت سمت اون مرد که قیافه اش هم برام آشنا نبود

 من نمیدونستم درد داشته باشم، خجالت بکشم؟ به بدبختیام

 !بخندمیا اصال براشون زار زار گری ه کنم

و بودن تو شهر غریب همینمون کم بود. بعد پنج سال دانشج

 باید

 !با این برزن درب داغون منو میگرفتن



 »آی خدایا چرا من انقدر بدبختم کاش حداقل با یه درست و
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 حسابیش میگرفتنم دلم نمیسوخت«!

چشم غرهی برزن قبل از حرف زدنش با آقای حراستی 

 چشمامو

بله اون روز، روِز گند  مورد عنایت قرار داد و فهمیدم که

 زدنم بود

 .و باز هم داشتم بلند بلند فکر میکردم

 اتفاق ی افتاده؟-

زورش هم میاومد حرف بزنه. تازه اومده میگه اتفاق ی 

 افتاده؟ اون

زبون درازت فقط برای من و ضایع کردن و مسخره کردنم 

 کار

 !میکنه؟ مثل آدم توضیح بده چی شده تا نکردنمون توی گونی

 .وای خدای من از دست این تا آخر ترم سکته میکنم میمیرم

 شاید هم قبل از همه چیز میکردنم توی گونی میبردنم اون باال

 .توی هتل دانشگاه بال مال سرم میآوردن

 »ای خدا من چقدر بدبختم«.

ا ینجا محیط آموزشیه... بفرمایین اتاق حراست تا رئیس -

 حراست



برخوردی باهاتون بکنیم. بفرماییدرو صدا کنم ببینم با ید چه  ! 

 .خانم پاشون مشکل داره-
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 »عمت پاش مشکل داره«!

 !دست خودم نبود عکس العمل یهو یی داشتم نسبت بهش

مرد حراستی که موهای خیلی کوتاه و ریش های مشکی 

 داشت

دست هاشو کرد توی جیب کاپشن طوسی اش و زیر » هللا و 

 لب

اکبر« گفت.   

 من داشتم میلرزیدم. انقدر ترسیده بودم که حد نداشت. من که

 تا حاال کارم به حراست نیافتاده بود. ته خالفم نیاوردن کارت

 دانشجویی بود و گم کردنش. نصف زندگیم کارتم رو گم می

 کردم و نصف دیگهی زندگیمم انقدر دیرم می شد که یادم

 .میرفت باید کارت دانشجویی بردارم

آمبوالنس مخصوص دانشگاه خودش رو رسوند. من که کال 

 یادم

 رفته بود یه شمش هفت کیلویی روی پام افتاده اون آقای

 حراستی هم ول کن ماجرا نبود انقدر وایساد تا دکتر اورژانس

 !معاینه ام کنه بعد گیرشو بده
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مو از پام دراوردن، هرچی معا ینه کردن دیدن نه مثل کفش

 اینکه

خبری از شکستگی نیست و گوشتای روی پام به عنوان یه 

 سپر

 مدافع عمل کردن و اجازه ندادن استخونای زیرش زیر بار

 .شکستگی برن

یه نفس عمیق کشیدم و دکتر هم پامو با باند بست. برزن از 

 اول

مو نطور با ژستی که پای تا آخر داشت حرص می خورد و ه

 تخته

 ...وایمیستاد وایساده بود باالی سرم

 درد داری؟-

 !نه-

 بی حس بود، حتی میتونستم انگشتای پامو تکون بدم ولی درد

 .اونطوری نداشتم

 من پاتون رو بستم، بعد از دانشگاه حتما برین عکس بگیرین-

ادهتا مطمئن بشین چیزی نشده باشه. بعید میدونم اتفاقی افت  

 .باشه ولی شما باز رعایت کنین خیالتون راحت باشه

 وقتی روی پام وایسادم سعی کردم وزنم رو بندازم روی پای
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 :راستی. لنگ لنگون وسایلم رو برداشتم و با پرویی گفتم

 من نمیتونم اینو بیارم! شما میارین؟-

 حس میکردم قصد داره سرم رو از گردنم جدا کنه. وقتی

او نطوری بِر و بِر نگاهم کرد دستم رو زدم به کمرم و 

 همونطور

 که داشتم وزنم رو روی پای سالم ترم مینداختم اخمامو کشیدم

 :توی همدیگه و گفتم

 نکنه توقع دارین با این پایی که زدین چالق کردین و این-

ن من هف ت کیلو شمش آلومینیوم وضعیتی که درست کردی

 هم

برای شما بیارم تا آزمایشگاه؟ توروخدا یه وقت سختتون 

 .!نشه

 !اذیت میشین ها

آقای حراست چی که با اون بیسیم مشکیش داشت قشنگ 

 رعب

و وحشت ایجاد میکرد و ه ی با یه نفر تماس میگرفت یهو 

 :گفت

 !از دست شما دانشجوهای پرو-

ادامه دادروشو گرفت و با حرص  : 



جای معذرت خواهیشونه پرو پرو وایسادن منو نگاه -

 می.کنن باز
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 .به کارشون ادامه میدن. جوون هم جوونای قد یم

طوری میگفت جوونای قدیم انگار خودش چند سالش بود! 

 تهش

همسن و سال برزن بود دیگه! فقط یکم قد و قواره اش از 

 اون

تر بود. یکمم نه خیلی! باز نگاهشون کردم و تو دلم کوتاه 

 گفتم

 !خیلی هم نه، خیلی خیلی

برزن زیادی دراز دیال ق بود. البته نه از اون درازای بد 

 قواره چون

 هیکلش هم خیلی پر بود یه جورایی ما به این مدل آدما

 میگفتیم گوالخ! آخ که چه اسم قشنگ و جدیدی یافتم ! گوالخ

خان... برزن خان گوالخیان... شایدهم گوالخ خان برزنیان 

 !بیگی

یادم باشه دفعهی بعد که منو گوناگونی صدا کرد اینو بهش 

 یگم

 .فکر کنم جواب باشه



لی ل ی کنان تا اون دکه ی در پیت حراست رفتم. جلوی در 

 ورودی

آزمایشگاه که یه در خیلی بزرگ و بلند سبز رنگ بود یه 

 اتاقک

داش تیم. بزرگی در بخاطر سقف بلند ساختمونحراست   

آزمایشگاه بود و سقفش که تا چشم کار می کرد ادامه 

 ...داشت
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 در پیت هم که میگم بخاطر اینه که یه دیوار پیش ساخته ی

 زپرتی گذاشته بودن جلوی در ورودی و اسمشم شده اتاق

با دمپایی میشینن برای هم حراست. پشتشم این حراست چیا  

 چای میریزن و غیبت میکنن تازه به ما دانشجوهای بدبخت

 .فلک زده هم گیر میدن

همیشه دو نفر توی اتاقک حراس ت بودن ولی این بار کسی 

 .نبود

من که به زور راه میرفتم و از ترس اینکه یه وقت دردم 

 نگیره

کفش گرد پامو روی زمین نمیذاشتم، رفتم روی یه صندلی که  

 بود و یه پایه ی بلند فلزی داشت نشستم. از این صندلیا تو کل

 !آزمایشگاه پر بود ولی دریغ از اینکه یکیشون سالم باشن



 پشتی صندلی لق بود همین که نشستم پشتیش به عقب خم

 !شد و کم مونده بود بیافتم که طبق معمول جیغ زدم

- ابیندارین؟آیییی! این چه وضعیه... آقا صندلی درست حس  

مرد حراستی بی سیمش رو توی مشتش گرفت و دستاشو زد 

 به

کمرش با یه اخم پررنگ صورتش رو آورد جلو من و حق به 

 جانب
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 :پرسید

 باید به شما توضیح بدم؟-

 پس بایدبه کی توضیح بدین؟ من رو به زور آوردین اینجا-

 میخوام بشینم روی صندلی بیافتم زمین شما جواب مادر و

 پدرمو میدین؟ شما دیهی دست و پای شکسته ام رو میدین؟

همون دستش که توش بی سیم بود رو آورد باال و انگار 

 داشت با

 :اون آنتن دراز بیسیم برام خط و نشون میکشید

کاری نکن اون زبون درازت رو خودم قطع کنما! پرو -

زشدی د ا  

 .بس که بهتون هیچی نگفتن

 :چشماش رو گرد کرد و با صدای بلند تر گفت



 !تو محیط دانشگاه تماس جسمی-

دیگه کم مونده بود ساختمون آزمایشگاه رو روی سرش 

 .بذاره

 برزن هم که اصال عین خیالش نبود مرتیکه داره سر من داد

میزنه! دستاشو زده بود به سینه اش و هر چند لحظه یک بار 

اب  
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 نبود

یه ابروی باال رفته و اون چشمای هاسکی طورش به صفحه 

 ی

 .ساعتش زل می زد

دلم میخواست سر به تنش نباشه. پای ا ون که گیر نبود. 

 استادا ی

 دانشگاه هم مگه چیزیشون میشد؟ اونم این زورگوی پرو که

 .فقط میخواست منو زجر بده

- د میرین این چه رفتار زشت یه که انجامآقا خیلی دارین تن  

میدین؟ در شان شما نیست اینطور حرفارو به زبون میارین 

 این

 .آقا اصال با من نسبتی ندارن

انگار برای خودم حرف میزدم. اون آقا حراستی هم با یه نگاه 

 پر



از تمس خر منو نگاه می کرد که صدای سالم و احوالپرسی 

 برزن

 .رو با یه نفر شنیدم

 با خود صندلی چرخیدم و کیفم رو روی پام محکم نگه داشتم

 که دیدم برزن داره با رئیس حراست که خودمم میشناختمش

احوالپرسی میکنه. احوالپرسی که هیچ داشتن بین دو تا بوس 

 و سه تا

بوس برای معاشرت کردن بحث می کردن. رئیس حراست 

 اومد برای
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 نبود

ن بار ببوستش که برزن کشید عقب. انگار دغدغهی کل سومی

 مردم

 !ایران بود که یین دو و سه گیر می کردن

اومدم از جام پاشم که رگ گردنم چنان گرفتنی کرد که 

 همونطوری

موندم. با گردن ی که نمیتونستم درست حسابی تکونش بدم و 

 پایی

ل که به فنای عظما رفته بود وایسادم و به آقای حراست ک

 .نگاه کردم

 چه اتفاقی افتاده؟-



 آقای میرزایی، این آقا جلوی ساختمون دست انداخته بود زیر-

بازوی دختره داشتن هر هر کرکر می کردن. تماس جسمی 

 دارن

 .خجالت هم نمیکشن

برزن با انگشت شستش بینیشو خارید و پوف عصبی و 

 داغونشو

گفت شنیدم. نفسشو داد بیرون و دستش رو زد به کمرش و : 

 جناب میرزایی، خانم جهانشیر آبادی شاگرد بنده هستن و من-

 هم استاد راهنمای ایشون همکارتون دچار سوء تفاهم شدن. یه

 سری جنس دستشون بود که افتاد رو پاشون آسیب دید بنده

 .کمکشون میکردم که بیان داخل ساختمون تا اورژانس بیاد

خوره خبقشنگ میتونستم بفهمم چقدر داره حرص می   
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 نبود

مرتیکه اینا رو زودتر می گفتی می مردی؟ آسمون به زمین 

 می

 اومد این حرفا رو به اون یکی حراستی هم می زدی؟ مردک

 !دیال ق بی خاصیت

 ش...شما استاد هستین؟-

قشنگ معلوم بود اون حراست ج دیده کم مونده شلوارشو 

 خیس



کنه. چشماش داشت از حدقه می زد بیرون. دست و پاشو 

 حسابی

 .گم کرده بود

 .با اجازتون-

جناب دکتر بیگی یکی از حاذق ترین استادای رشت هی -

 مواد

 هستن. جناب بیگی عذر مارو بپذیرین آقای فتح از همکارای

جدیدمون هستن هزار ماشاهللا شما انقدر جوون و خوش تی 

 پ

وها اشتباه گرفتنتونهستین که با دانشج . 

این برزن؟ حاذق بونش بخوره توی سرش. جای این همه 

 درس

خوندن می رفت کالس اخالق حداقل با من یکی درست 

 برخورد

 !می کرد. دکتر بودنش بخوره تو سر من اصال
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 نبود

 ببخشید جناب بیگی من اصال در جریان نبودم. شرمنده تونم-

ث کدورت شدم. منو ببخشیناگر باع . 

برزن کتش رو ول کرد و صاف و مرتب وایساد. این 

 همینطور ی



پر از غرور بود دیگهانقدر هم هندونه مینداختن زیر بغلش 

 نمی

 شد نگاهش کرد. کم اعتماد به نفس داشت کیلو کیلو اعتماد به

نفس هم حواله اش می کردن. ای خدا یه شانس به من بده 

 یکمم

ن برزنعقل به ای ! 

 خانم شما بهترین؟-

من که اصال توقع نداشتم مورد خطاب رئیس حراست قرار 

 بگیر م

 یه لحظه دست و پام رو گم کردم. حس کردم رنگم رنگ گج

های دون دونی دیوارای ساختمون آزمایشگاه شد. آخه 

 دیواراش و

مثل آدمیزاد رنگ نکرده بودن که یه طوری دون دون و تیز 

 بود

 !که هرجا وایمیستادی یا لباسشو جرواجر می کرد یا خودتو

 من؟ چرا؟ ها! آره خوبم ممنون شما خوبین؟-
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 نبود

 آقای میرزایی ی ا همون رئیس حراست با حرکات احنقانه ام

 .خندید و من سرخ شدم که نتونستم مثل آدم جوابشو بدم

 .ممنون دخترم ما هم خوبیم-



ح راست جدیده که اسمشم فتح گفته بود باز رو به برزن اون  

 :گفت

 .دکتر بازم من شرمندتونم رفتار زشتی داشتم-

برزن ابروهاشو انداخت باال و عینک طبیشو از توی جیبش 

 در

آورد. با یه لحن خشک و جدی که هر روز منو با همون 

 مورد

 :خطاب قرار می داد رو به اون آقا حراستی بد عنقه گفت

 .خواهش می کنم-

و از آقای میرزایی خداحافظی کرد و رفت! رفت بدون اون 

 که اون

شمش لعنتی هفت کیلویی رو با خودش ببره. آخه من اصال 

 وزن

 دستام هفت کیلو میشه که بخوامیه شمش هفت کیلویی رو با

 خودم اینور اونور کنم؟ البته شایدم می شد! لپام هزار ماشاال

نخودشون هفت کیلو بود . 
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 نبود

 ...آقای دکتر-

پشت سرش داد زدم. عصبیم کرده بود! شمش رو بردار بعد 

 هرجا



دلت خواست رفع زحمت کن. برگشت و با حرص نگاهم 

 .کرد

 !شمش رو برنداشتین-

 .از پایین عینکش رو یه هل داد تا به چشماش نزدیک تر بشه

سرتاپاش ژست بود... اون مدل وای سادنش، اون کت و 

 شلوار سرمه

 ای که زیادی خوشتیپش می کرد و حتی اون موهای زشت

 ایکبیریش که به باال هلشون می داد. تازه حتی چشمای بد

 .رنگشم همه ژست و ادا بود

 !الحمدهلل سالمین... زحمتشو بکشین-

ایع کردو پشتشو کرد بهم و جلوی دوتا حراستی منو ض . 

برزن که عین یه گاو زشت و ایکبیری سرشو انداخت پایین و 

 دور

 !شد. البته بالنصبت گاو

اون حیوون گوگولی اگر می فهمید من با برزن مقایسه اش 

 کردم
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 نبود

قطعا خودشو میکشت! برزن یه نمون هی واقعی اعتماد به 

 نفس

یی نداشت کهکاذب بود، گاو بیچاره ادعا  ... 



بغض گلومو گرفته بود. درد پام، اتفاقی که چند دقیقه قبل 

 افتاده

بود و گیر حراست افتادن و از همه بدتر برای بار نمیدونم 

 چندم

جلوی برزن ضایع شدن، همه و همه یه طوری دست به 

 دست

 .هم داده بودن که بغض کنم

ا یخم شدم و شمش رو از روی ز مین برداشتم که صدای آق  

 .میرزایی رو شنیدم

 .دخترم صبر کن کمکت کنم-

 این میرزایی فهمید ولی اون برزن دیوونه نفهمید. اون خدا ی

اعتماد به نفس کله رو انداخت پایین و ررررر!هرچی هم 

 دست به

 دامن خدا می شدم مثل اینکه قرار نبود خدا این برزن رو آدم

 .کنه

 .نه ممنون آقای میرزایی خودم میبرم-

 زدمش زیر بغلم ولی رگ گردنم که گرفته بود یه تیر ی کشید
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 نبود

 اون سرش نا پیدا! سرجام وایسادم و چشمام روبستم. نفسم بند

 .اومد



 .بده من دخترم بده میارم برات-

به زور شمش رو از دستم گرفت و تا آزمایشگاه ریخته گری 

 که

سرش آروم میرفتم و بخاطر همینهدفمون بود برد. منم پشت   

 .ازش یکمی دور افتادم

 از آقای میرزایی تشکر کردم و بعد رفتم توی اتاق مخصوص

 مسئول آزمایشگاه که طبقهی باالش بود دیدم برزن با خیال

 .راحت تکیه داده و چای مینوشه

 آقای زاهدی مسئول آزمایشگاه باهام احوالپرسی کرد و با

ون رفتعذرخواهی از اتاق بیر . 

 هوف بایدبا برزن تنها می شدم و تازه یادم اومد که قبل از

 !رسیدن سر و کلهی حراست چه اتفاقی ا فتاده بود

 !بشینین لطفا-

 ...من اما از ی اداوری اتفاقی که افتاده بود تپش قلب گرفتم
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 نبود

برگه های که توی دستش بود و داشت مطالعه می کرد رو 

 روی

 میز شیشه ای جلوش گذاشت. چایش رو چند قلپ خورد و

ابروهاشو داد باال. توی دلم به خودم می گفتم چقدر ادا و 

 اطوار



 .داره! کاش حرف می زد و دق مرگم نمیکرد

 مقاله ها روخوندین؟-

از حفظ بودم. اگر  نه تنها خونده بودم بلکه حتی انگل یسیشم

 ازم

 سوال میپرسید میتونستم هم انگل یسیشو بهش توضیح بدم وهم

 .فارسیش رو تند و تند بگم

 !بشینین لطفا-

 و من جواب ندادم! میترسیدم بشینم. از یه طرف برای جواب

 دادن سواالش کامال اعتماد به نفس داشتم و از طرف دیگه

وم بیاره که ترسممیترسیدم حرکات چند دقیقه قبل رو به ر  

 !کامال به جا بود

 دختر چوپون! لطفا بشین گردنم درد میگیره هر بار برای-

 .پرسیدن سوال بگیرمش باال
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 نبود

ای تف به ذات خرابت که نمیتونی درست با آدم صحبت 

 ...کنی

 اون از گوناکونی گفتناش اینم از تو رو زدن آهنگی که داشتم

ندممیخو . 

 با استرس نشستم روی صندلی ای که روبروش بود ولی بازم

 هیچی نگفتم. خودش انگار زبونش باز شده بود که شروع به



 .صحبت کردن کرد

 خدارو هزار مرتبه شکر که خواننده نشدی د! خب میگفتین-

 خانم دختر چوپون مقاله ها رو مطالعه کردین؟

 نفس عمیق کشیدم. اگر دهنم رو باز می کردم حسابی

میترکوندمش ! از دست خودم عصبانی بودم چون اونطوری 

 سوتی

داده بودم. سوتیام هم روز به روز بیشتر می شد. پشت تلفن 

 یه

 .طوری گند زده بودم و رو در رو هزار برابر بدتر از اون

 ...آقای دکتر-

مسخر گرفتم. مرتیکه ی یکمی توی لحنم دکتر بودنش رو به ت

 ه
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 نبود

وجبی! البته نه از نظر قد که خداروشکر به آسمون میرسید 

 از

 نظر سن و سال یه وجبی بود. نمیدونم چجوری بهش مدرک

 !دکتری داده بودن و توی دانشگاه هم استخدامش کرده بودن

 :یه نفس عمیق کشیدم و گفتم

- یتونین سوال بپرسینبله مطالعه شده. م . 

لیوان بزرگ چایش رو روی میز گذاشت و برگه های روی 



 میز رو

 .گرفت سمتم

 .خب حاال اینا رو بخون-

 همین؟-

ابروی باالی چشم چپش رفت باال و باال تر. روی پیشونیش 

 چی ن

خورد و چشمای رنگ آسمونش مستقیم توی چشمام خ یره 

 .شد

- یتونین دختر چوپونکار دیگه ای دوست دارین بکنین؟ م  

 !بخونین و قر بد ین

 :با توپ پر بهش اخم کردم

منو مسخره کردین؟ از دیروز دارم حمالی میکنم تا صبح -

 بیدار
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 نبود

 بودم مقاله خوندم شما حتی از توش یه سوال هم نمیپرسین؟

 آقای دکتر شما جز اذیت کردن من کار دیگه ای هم انجام

 میدید؟

 داشتم منفجر می شدم. گردنم هم با هر جمله ای که سع ی

 .میکردم وولومش باال تر نره بیشتر درد می گرفت

 دستم روگذاشتم پشت گردنم و از جام بلند شدم. اونم هیچی



 نمیگفت. انگار هدفش هم همین بود، میخواست من رو حرص

بده چون طو ری سکوت کرده بود که کامال مشخص بود 

 چقدر

 .آرامش داره

کیف و وسا یلم رو برداشتم و خواستم از در شیشه ای برم 

 بیرون

 .که صداشو شنیدم

 !یک نمرهی دیگه هم از نمرهی پایانیتون کسر میشه-

دیگه انقدر شدت عصبانیتم زیاد بود که برام اصال مهم نبود. 

 نه

تنها سوتی هام رو به روم آورده بود بلکه هر لحظه با این 

 وضعیت

داشت بیشتر اذیتم می کردمن  . 
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 نبود

 یادم اومد برگه ها رو از روی میزش برنداشتم. برگشتم و خم

 شدم برگه ها رو با حرص از جلوش برداشتم.خدای اعتماد به

 ...نفس

 دیگه سعی نکردم لحنم آروم باشه و برزن صداش رو نشنوه

بان ی بودم با همونطور که داشتم حرص می خوردم و عص

 خودم



 :حرف زدم

به جهنم... به درک... اصال از دوازده حسابش کن! اصال -

 ...بنداز

 در رو محکم پشت سرم بستم طوری که اتاقک شیشهای کامال

لرزید و قدم های عصبانیم رو روی پله های آهنی اون 

 آزمایشگاه

 .که یه روزی آزمایشگاه مورد عالقم بود کوبیدم

 دیگه به هیچ وجه نمیتونستم عاشق آزمایشگاه ریخته گری

باشم. با حضور برزن توی این دانشگاه نمیتونستم عاشق 

 هیچی

 !دیگه توش باشم

 دوییدم و به پایی که وزن هفت کیلویی شمش رو تحمل کرده
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 نبود

اقلبود اهمیتی ندادم. بایدمیرفتم و ذهنم روخالی میکردم حد  

چند ساعت از فکر برزن دور میشدم. باید بیشتر فکر میکردم 

 تا

بدونم چجوری باهاش برخورد کنم. برزن برای من شم شیر 

 ر واز

رو بسته بود. من از قدرت حافظه ی خودم و تواناییم توی 

 نوشتن



 مقاله و حتی دفاع از اون خبر داشتم و میدونستم که میتونم

لش بدم ولی اون داشت اذیتبهترین مقالهی ارشد رو تحوی  

 .میکرد

 درسته که من یه دختر دست و پا چلفتی و گیج بودم که امکان

 نداشت کاری رو بدون سوتی دادن انجام بدم ولی میدونستم

 توی درس و شغلی که دارم براش تالش میکنم چقدر میتونم

 موفق باشم و چقدر خوبهستم... من توانایی اینو داشتم که یه

وان همکار همین آریوبرزن خان بیگی توی روزی به عن

 همین

 .دانشگاه مشغول بشم

بچرخ تا بچرخیم آقای برزن هان بچرررررخ! فردا روزی 

 »که پوزه

 ات به خاک مالی ده شد همدیگه رو میبینیم«!
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 نبود

 تنها چیزی که اون لحظه حال منو خوب میکرد خرید کردن

بود. آخرین پیامکی که از بانک بهم رسیده بود رو باز کردم 

 تا

 ببینم چقدر میتونم برای مجلس زری هزینه کنم. آخ که چقدر

 !دلم براش تنگ شده بود و آخر هفته بایدمیرفتم مجلس عقدش

عشقش برسه! برای اون خودمونم باورمون نمیشد زری به  



بود و اصال شاهزادهی سوار بر اسب سفید فقط و فقط کاوه 

 هم

 مهم نبود که اسب سفیدش یه پراید مدل نود باشه... دوسش

داشت و منم خیلی خوشحال بودم مه به عشقش رسیده. البته 

 از

نظر منی که بابام گاری سفید هم نداشت کاوه پرنس 

 چارمینگ

 .محسوب میشد

 باید دیگه قبول میکردم که با زری زندگی نمیکنم و مجبورم

هاش دل بکنم. تازه از فردا باید فکر از غذاهای خوشمز

 غذاهای

پسر سیمین جون رو هم میکردم. بخاطر اینکه جابجای ی 

 داشتم

ازش خواسته بودم تا یکی دو روز فرصت داشتم تا کارم رو 

 شروع

 .کنم
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سر راه خونه یه پاساژ بزرگبود. با اینکه یه کمی برای جیب 

 من

 گرون محسوب می شد ولی میتونستم برای عروسی نزدیک



 ترین دوستمیکمی ولخرجی کنم تازه باید به کادوشم فکر

 .میکردم

 هر چند دقیقه یه بار قیافهی برزن می اومد جلوی چشمم ولی

من سعی میکردم روحیه ا م رو حفظ کنم. من توی درس 

 خوندن

م تهران وجنگنده بودم همونطور که از وسط اون روستا اومد  

 تونستمیه زندگی جدی د و متفاوت شروع کنم میتونستمیه

 .استاد دانشگاه برجسته بشم و این رو به خودم قول داده بودم

بعد از بیست دقیقه اتوبوس بازی، که کار هر روزم توی 

 دانشگاه

 بود، چون بایداز اون باالی کوه اتوبوس سوار میشدم میاومدم

م به اتوبوسای شهریپایین و میرفتم باال، رسید ... 

چند تا ایستگاه بعد به پاساژ مورد نظرم رسیدم و پاساژ رو 

 برای

 پیدا کردن یه لباس مناسب و چند تا لوازم آرایش جدید زیر و

 .رو کردم

 آخرش یه پیراهن ساده که دامنش یکمی پف بود خریدم. از
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وشیده شدن داشت و اعتماد به نفساونجایی که تپلیام نیاز به پ  

 لباس لختی پوشیدن نداشتم، آستین لباسم هم بلند بود. خدارو



 شکر کردم که تونستم با یه قیمت مناسب لباس بخرم چون باید

 .تا آخر هفته غصه میخوردم

رسیدم خونه و لباس آبی خوشگلم رو پوشیدم و با کفش 

 مشکیم

م. رنگ لباسمیه آبیکه تنها کفش پاشنه بلندم بود ستش کرد  

 کاربنی خوشگل بود که لبه های آستین و پایینش تور مشکی

 .کار شده بود

 لباسم رو تنم کردم و حسابی جلوی آینه باهاش رقصیدم. قر

 دادن بعد از یه خرید دوست داشتنی اونم بعد چندین و چند

 وقت حسابی میتونست حالم رو خوب کنه حتی اگر قرار بود

 ...رقص با دختر چوپون صبح رو یادم بیاره

 ُحسن دوست صمیمی عروس بودن این بود که میتونست م

 باهاش آرایشگاه برم! البته نمی شد گفت ُحسن، من یه جورایی

روی سر زری خراب شده بودم... بی چاره از یک روز قبل 

 از عروسی
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و تحمل میکردیا همون نامزدیش بایدمن ر . 

از آخرین پُرو لباس عروسش گرفته تا لحظات ی که توی 

 آرایشگاه

 بود خودمو حسابی بهشون انداخته بودم. تازه از اونجایی که



 .آرایشگرش هم آشنا بود خیلی برام ارزون در اومد

 خدا رو شکر هر چیزی که به ارزونی ختم میشد من رو

م رو هم چند خوشحال می کرد و اون قر ریز توی ماتحت

 برابر

 !میکرد

توی همون یک روز با کل خانواده زری جی جی باجی شده 

 .بودم

 دیگه همشون حسابی من رو میشناختند. انقدر شب قبل از عقد

با هم خند یده بودی م و چرت و پرت گفتن بودیم که فامیل 

 شده

 .بودیم

من از خاطراتم ت وی روستا با خانواده عجیب و غریب 

 میگفتم و

ونا هم حسابی میخندیدن. باورشون نمیشد که من دوتا داداشا  

 !محمد دارم و دوتا داداش میالد حتی دوتا فاطمه زهرا داریم

دست خودم نبود هر وقت مامان و بابام جدا جدا بچه دار 

 میشدن
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کرمم میگرفت و وقتی از من برا ی اسمشون سوال می کردن 

 هر



و یکی میگفتم... البته که مامان و بابای من قرارداد دو ر

 داشتن

تا با هم بچه دار بشن! تازه یه طوری هم اسم رو انتخاب 

 میکردم

 .که کسی حرفی درش نیاره

مثالً یک بار قبل از به دنیا آمدن فاطمه زهرا به کبری گفتم 

 که

 خواب دیدم اسم دخترت رو گذاشتی فاطمه زهرا و همین شد

که ما یه فاطمه زهرا بابایی داریم و بعد همین حرف رو به 

 مامانم

 !زدم و یا فاطمه زهرای مامان ی هم دارا شدیم

 دیوونه بازی های من هیچ وقت تمومی نداره. همینطوری باید

آدم روحیه اش رو شاد نگه داره وگرنه که این زندگی 

 همهاش

 .غم و غصه و ناراحتی میشه

توی باغ پدر بزرگشون بود. یه باغ جشن عقد زری و کاوه 

 قدیمی

با درخت های قدیمی... تمام باغ رو صندلی چیده بودند و 

 مجلس

 مردونه توی حیاط برگزار می شد و مجلس زنونه داخل

ساختمون... البته هوا سرد بود. پ یش بینی کرده بودند که 



 مردها
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برای همین به همهی مهمونا از  هم مجبور میشن بیان داخل

 قبل

ا عالم کردن تا حجاب اسالمیشون رو رعایت کنن. ما که 

 حجاب

اسالمی نداشتیم! طوری لباسم رو انتخاب کرده بودم که نیاز 

 به

 .حجاب چندانی نداشته باشم

توی یکی از اتاقای باال که مخصوص خود میزبانا بود آخرین 

 دید

برای اولین بار بود که انقدر  زنیم روتوی آینه انجام دادم.

 آرایش

کرده بودم و انقدر متفاوت شده بودم. موهام رو از وقتی 

 یکمی

استقالل پیدا کرده بودم و تنها زندگیمی کردم روشن کرده 

 .بودم

 آخه من از بچگی آرزو داشتم موهام بلوند طالیی باشه. البته

موهای خودم روشن بود ولی دوست داشتم روشن تر بشه 

اطربخ  



 .همین هم توش ال یت دراورده بودم

آرایشگر با یه مهارت خاصی چشمم رو سایه زده بود که 

 خودم

دلم می خواست هی توی آینه نگاه کنم هی دختر چوپون 

 بخونم

 ...برقصم

چشمام خاکستر ی بود و رنگ مشکی نقره ای سایه خیلی 

 خیل ی
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جذابش کرده بود منم که خودشیفته ا صال داشتم با قیافهی 

 خودم

 .عشق می کردم و قربون صدقهی سرتاپام میرفتم

 »قربون برم خدارو چی آفریدی! هزارماشاهللا پنجه آفتاب«!

هی قر میدادم هی برای خودم بوس می فرستادم. انصافا 

 زشت

شنبودما کبری هم حق داشت بخواد منو برای داداش قزمیت  

بگیره! کجا توی فک و فامیلش میتونست یه دختر سفید برف 

 یِ 

 بور پیدا کنه. اونا همه شون سیاه سوخته بودن! نمیدونم بابا با

 چه سلیقه ای انتخابش کرده بود! البته که پوستای تیره و برنز



خیلی هم خوشگلن ولی کبری و فامیالش نمیتونن جزو 

 خوشگال

 !محسوب بشن

و دستت وبذار تودست متو چشمام نگاه کن  « 

 غم ورو سیاه کن و دستت رو بذار تو دستم«

کمرم رو تکون دادم و همونطور برای خودم شعر جذاب رو 

 تکرار

 !کردم

 لبامو جمع کردم و حین قر خودمو باز بردم زیر ذره بین. من

مخلوط درهم برهمی از مامان و بابام بودم. چشمام رنگ 

 مامان
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 بود و همونقدر خاکستری... تازه مامانم با لباسای مختلف

 چشماش آبی می شد ولی متاسفانه من از این موهبت الهی بی

 بهره بودم و بایدبه یه جفت چشم طوسی بر ق برقی رضایت

 .میدادم

 این ومن نمیگفتم معموال همه از بیرونب که نگاه می کردن

 .میگفتن چشمات برق میزنه

 »اگه ابر بارون بشهبارون بی امون بش ه

 دل و سرپناه کن و دستتو بذار تو دستم



 تو چشام نگاه کن ودست وبذار تو دستم

 غم وروسیاه کن و دستت وبذار تو دستم«

 چشمامو یکمی بستم و لبامو غنچه کردم و خودشیفتگی رودر

 حق خودم تموم کردمیه بوس محکم برای خودم توی آینه

تم گرد بود و اینو دوست داشتم. خداروشکر فرستادم. صور

 هیچ

وقت از چهره ام ناراضی نبودم فقط کاش انقدر تپل ی نبودم 

 و مثل

 .زهرا ترکه ای و خوش هیکل بودم
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موهام رو که یکمی حالت دار شده بود عقب زدم و ابروهامو 

 توی

ه هفت سانتی حسابیآینه مرتب کردم. قدم با اون کفش پاشن  

 معقول بود وگرنه کوچولو موچولو حساب میشدم. تنها ایرا د

اساسی ای که میتونستم روی صو رتم بذارم لبای باریکم بود 

 ولی

باز با این حال دوسشون داشتم بخصوص وقتی که رژ لب 

 .میزدم

 !خود شیفته ی واقعی فقط من... تی نا خانم جهانشیر آبادی

سر و صدا که زیاد تر شد از پنجره پایین رو نگاه کردم و از 



 دور

ماشین عروس رو دیدم. چون ممکن بود دیگه عروسی 

 نگیرن و

این تنها جشنشون باشه تصمیم گرفته بودن به ماشی نگل 

 بزنن

 .و یه جورایی مثل عروسی برگزارش کنن

کل کشون عروس رو آوردن توی باغ و من با همون پاشنه 

 های

فت سانتیم بدو بدو از پله ها دوییدم پایین تا صمیمی ترینه  

 دوستمو توی لباس خوشگل نامزدیش ببینم. البته دیده بودما

تازه تمام و کمالش رو د یده بودم ولی اون و کجا و این که 

 بیاد

 ...تو ی مجلس کجا
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ایل خود زری بدو بدو کیفم رو فرو کردم توی کمدی که وس

 توش

 .بود و دویی دم به سمت پله ها

من میخواستم آخر شب با یکی از مهموناشون که بهش 

 مطمئن

بودن و تهران زندگی می کرد برگردم تهران و دیگه نمونم 



 چون

 کار و زندگیداشتم. ساختمون قدیمی بود و پله هاش با فرش

ایپوشونده شده بود این باعث می شد یکمی با اون پاشنه ه  

دوست داشتنی که اصال هم بهش عادت نداشتم راه رفتنم 

 سخت

 تر بشه. دامنم رو میگرفتم باال که جلومو خوب ببینم بخاطر

همین حواسم به آخر پله ها نبود. صدای ِکل کشیدن می اومد 

 و

من میخواستم هرچیزودتر برسم به عروس و دوماد و زبونم 

 رو

متون روز بد نبینهآماده کرده بودم برای کل کشیدن که چش ... 

 درست توی آخرین پله پام گیر کرد به لبه ی پله و فرش الکی

رنگ باعث شد تا کله پا بشم ولی دقیقا وسط زمین و هوا 

 بودم

که یه فرشته ی نجات از آسمون نازل شد و حس کردمیه 

 دستی

 .منو نگه داشت
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 قلبم اومد توی دهنم. گفتم دیگه باید فاتحهی خودم رو بخونم

 کفشم گیر کرده بود روی پله و یه لنگ پا افتاده بودم توی بغل



یه آدمی که فقط کت و شلوار طوسی اش رو مید یدم. نفس 

 نفس

 زدن نمیذاشت عکس العملی نشون بدم و از طرف دیگه داشتم

زری... خب دلم دق میکردم که چرا زود نمیتونم برسم به  

میخواست توی تمام صحنه های عقدکنونش حضور کامل 

 داشته

 !باشم

 کمکم کرد صاف روی پام وایسم. انقدر کج بودم و یه کفشی

 نمیتونستم تعادل داشته باشم که داشتم میافتادم. تا من دست

 بندازم و موهام رو بدم پشت گوشم و از شرشون جلوی چشمم

ی نجات هم کفشم رو از روی خالص بشم اون آقای فرشته 

 پله

 .برام آورد و گذاشت جلوم

 ...یه نفس عمیق کشیدم و کفشم رو پام کردم

 ...وای ببخشید توروخدا شرمنده معذرت میخوام-

 .نتونستم جمله ام رو تموم منم و عذرخواهیم رو تکمیل کنم
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نم کهموهام رو که کنار زدم خواستم نگاهش ک ... 

 آریو

باورم نمیشد ... پنج ساعت تموم از تهران پشت فرمون بودم 



 و

فقط بخاطر کاوه این همه راه تنها رانندگی کرده بودم و 

 درست

مجلسش ون بودم باید با این  توی اولین لحظه هایی که توی

 دختر

 !روبرو می شدم

 نمیدونم باید شانس و اقبال خودم روسرزنش کنمی ا چی ولی

خدا این جا هم من رو راحت نذاشت... اگر توی دنیا فقط یک 

 نفر

 بود که دلم میخواست سر به تنش نباشه قطعا اون یک نفر تینا

 !گوگونانی جهانشیر آبادی بود

 ...شما-

دهنشو باز کرد و چشماش رو چند برابر حالت عادی ش 

 درشت

 کرد و به من خیره شد. من اما تنها کاری که میتونستم بکنم

 .پوف کردن نفسی بود از دیدنش حسابی حرصی شده بود

 !اینجا-
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دستاشو گرفت جلوی صورتش و من داشتم فکر می کردم نه 

 تنها



 جلوی زمین خوردنش رو گرفتم

 تازه اون لحظه هم داشتم فکر می کردن

که چقدر عطرش خوشبوعه و تا بحال ادکلن هیچ زنی انقدر 

مبرا  

 ...خوشبو نبوده و

دیگه به بقیه اش فکر نکردم. پرستیژ خودم رو حفظ کردن و 

 کتم

 رو توی تنم مرتب کردم. به رو ی خودم نیاوردم که چقدر از

 دیدنش تعجب کردم و سعی کردم توی جلد جدی و همیشگی

 .ای که جلوش دارم فرو برم

چهارصد و پنجاه کیلومتر دور تر از خونه باز هم حضور یه 

 دختر

 .دست و پا چلفتی باید اعصابم روخرد می کرد

 حتی اینجا هم نمیتونین درست راه برین! فکر میکردم مشکل-

 از پله های دانشکده اس تصمیم داشتم بگم درستشون کنن ولی

 .مطمئن شدم مشکل از شخص شماست

 !آقای بیگی-
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صداش می لرزید. نمیدونم چرا ی ه پوزخند گوشه ی لبم 

 نشست



 !و تو دلم بهش خندیدم

 !شما... شما اینجا چیکار میکنین-

هنوز دهنش نیمه باز بود. منم تعجب کرده بودم ولی واکنشم 

 به

اندازه ی اون انقدر خنده دار نبود. چشمای خاکستریش 

 هرکدوم

 .به اندازهی یدونه گوجه سبز شده بود

 برای اومدن به جشن عقد دوست صمیمیم هم باید از شما-

 اجازه می گرفتم؟

هر چند ثانیه دستاشو می کشید به موهاش و اونا رو مرتب 

 می

کرد. البته موهاش مرتب بود و صورتش... واقعا متفاوت 

 .شده بود

با اون دختری که همیشه صورتش رو یه مقنعه ی مشکی 

 قاب

وی مشکی گشاد که جلوش دکمهگرفته بود متفاوت بود. مانت  

های ریز داشت و مقنعه ی مشکی شاخصه اش بود. شبیه 

 خیلی

از بچه های اون دانشگاه نبود که هر روز یک رنگ و لعاب 

 داشته

 .باشه... حاال حتی اون عینک گرد هم روی صورتش نبود
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 !بفرمایین-

رد بشه و بره. امی دوار دستمو به سمت راهر و گرفتم تا 

 بودم دیگه

 با هم برخورد نداشته باشیم چون واقعا اعصاب سر وکله زدن

 .باهاش رو نداشتم

 !نه نه شما بفرمایین-

از این همه مؤدبیش تعجب کردم. از اون دختر همیشه 

 طلبکار

 عجیب بود. شونه ام رو نامحسوس باال انداختم و دکمه ی کتم

 .رو بستم و جلوتر راه افتادم

آشنایی من با کاوه برمیگشت به بعد از دوران دانشجویی. 

 یکی

از دوره های آموزش آزادی که شرکت کرده بودم با کاوه 

 آشنا

 شدم و رفته رفته صمیمی تر شدیم. آدم رفیق بازی نبودم

 بخصوص که همه رو کار گذاشته بودم و فقط دو تا دوست

یش کاوه بودصمیمی داشتم که یک . 

شاید یکی از دالیل ی که تونستم خودم روجمع و جور کنم 

 کاوه
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 نبود

و محمد بودن. آدم تو داری بودم. کاوه من روسرگرم درس و 

 کار

کرد و محمد هم باعث شد برم دنبال ورزشی که حداقل 

 حرصم

 .رو توش خالی کنم

دوماد همراه ایل و گوشه ی تراس ایستادم تا عروس و 

 تبارشون

با اون لهجهی شیرین اصفهانی زیباشون بیان و برن داخل. 

 همه

 ...سر ذوق بودن و مشغول پایکوبی

 شبیه به مراسم های قدیمی نقل میپاشیدن و سکه های طالیی

کوچیک روی سر عروس و دوماد میریختن. بچه ها که کم 

 هم

ار دست و پا مینبودن زیر دست وپا دنبال نقل و سکه ها چه  

 رفتن. یکی ِکل میکشید و یکی چادرش رو روی سرش نگه

میداشت. مراسمشون انقدر گرم و با نمک بود که احساس 

 کردم

 .میتونه یکمی از خستگی روزام رو کم کنه

دست به سینه به مسیری که عروس رو با خودشون میبردن 



 نگاه

کهکردم. انقدر دور عروس و دوماد رو شلوغ کرده بودن   

نمیتونستم کاوه رو درست ببینم. معموال اینطور جشن ها 

 برای
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 نبود

 ما مرد ها جذابیتی نداره و دوست نداریم حتی توشون حضور

 .پیدا کنیم ولی ی دونه کاوه که بیشتر نداریم

صبر کردم تا همه برن ت وی خونه و بعد من هم به داخل 

 .رفتم

 دیگه گوناگونی رو ندیدم . انقدر توی کالس گوناگونی صداش

 کرده بودم که حتی توی ذهنم هم اسمش گوناگونی حک شده

 .بود

همون جل وی در نزدیک عاقد نشستم. از اونجا نمیتونستم 

 درست

 مراسم رو ببینم و اهمیتی هم نداشت فقط صدای گوناگونی که

بلند میگفت»  عروس رفته گالب بیاره« و بعد خودش ِکل   

 میکشید منو به خنده میانداخت. چند دقیقه قبل گرفته

 بودمش و نذاشته بودم سقوط کنه! شاید اگر میدونستم خودشه

 ولش میکردم تا بیافته! البته گناه داشت اینجا دانشگاه نبود و

 من هم استادش نبودم. هرچیزی جای خود داشت توی دانشگاه



 .باید جدی تر میبودم

سم برام کسل کننده شده بود که خم شدم روی زانومدیگه مرا  

و مشغول ور رفتن با گوشیم شدم. باال و پایین کردن 

 اینستاگرام
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 نبود

معموال برام جذابیتی نداشت ولی توی اون موقعیت بهترین 

 کار ی

 .بود که میتونستم بکنم

بودم و  مشغول خوندن یه مطلب توی یه پیج روانشناسی

 حواسم

 به دور و اطرافم نبود که احساس لگد شدن پام نفسم رو بند

 .آورد

 گوشیم رو بدون بستن صفحه اش توی دستم نگه داشتم و سرم

روگرفتم باال. با دی دن یه پیراهن آبی توی مسیر نگاهم 

 میتونستم

حدس بزنم کار کیه. البته از کس ی جز ایشون چنین کاری 

 بر

 .نمی اومد

روگرفته بود جلوی دهنش! این ژست امروزش بود... دستش 

 در



 مقابل تمام این اتفاقات که همه اش هم خرابکاری های خودش

 بود همین عکس العمل رو نشون میداد . سرم روتکون دادم و

نفسم رو محکم به بیرون فوت کردم. خم شدم با دستمالی که 

 از

 جیبم در آوردم کفشم رو تمیز کردم و همون حین مخاطب

 :خودم قرارش دادم
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 نبود

 ...جلوتون رو نگاه کنید لطفا-

اولش از خجالت سرخ شده بود ولی از اونجایی که اصال با 

 خجالت

ارتباط خوبی نداره و بایدزبونش حتما تویهمه ی موقعیت ها 

 کارکنه

نداخت باال و گفتیه ابروشو ا : 

 اینجا جاینشستنه آقای بیگ ی ؟ این همه آدم میره و میاد-

 معلومه وقتی اینطوری لم میدید یکی توی این شلو غی میر ه

رو یپاتون. لطفا درست بشینین. من به فکر خودتونما... 

 میترسم

 .آخر مجلس لنگون لنگون از اینجا برین بیرون

م میگرفت. حرص جدیدا از حرکات و رفتارش خنده ا

 خوردنم



سر جاش بود ولی اینکه اصال از موضعش پا یین نمی اومد 

 برام

 ...خنده دار بود یه خنده ی عصبی وپر حرص

 .معذرت میخوام جلوی راهتون نشستم خانم گوناگونی-

 فعال تنها سالحم نام فامیلیش بود که میتونست حرصش بده و

باز هم تکراری هر چقدر هم از این سالح استفاده می کردم 

 نمی
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 نبود

 .شد و قشنگ صورتش رو سرخ می کرد

تینا گوگونان ی جهانشیر آبادی آقای بیگ ی... گوگونانی. -

 حاال

 .پاتونو جمع کنین یه بدبخت دیگه روکله پا نکنین

 .پشتش رو بهم کرد و رفت

 الحق که این دختر قرار نبود کم بیاره. من هم میتونستم سر

 نمره دادن از خجالتش در بیام. فعال دستم بسته بود ولی ی اد

گرفته بودم که با سکوت کار خودم رو انجام بدم و در انتها 

 منظر

 .نتیجه باشم

مجلس بخاطر سرمای بیرون به داخل ساختمون منتقل شد و 

 بر



ود مجلسشون مختلط شد. کم کم خالف چیزی که قرار ب

 ارکستر

شروع به نوازندگی کرد و خانم ها و آقایون هم وسط بودن. 

 البته

دیگه شبیه به مجالس قدیمی نبود بلکه رقص نور و سالن 

 بزرگ

این موقعیت روفراهم کرده بود که مجلس درخوری برگزار 

 .کنن

مدت زمان طوالن ی ای رو سرجام نشسته بودم که کاوه سرا 

مغ  

اومد. دستم روگرفت و وسط پیست رقص برد. به هیچ عنوان 

 اهل
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 نبود

 رقص نبودم ولی دست رد هم به سینه اش نزدم. همونطور

کنارشون یکمی پاهام رو نکون دادم. انقدر شلوغ بود که 

 صدای

 .همدیگه رو به خوبینمیشنیدیم

م توی چشمایبا شروع موزیک دختر چوپون بود که چشم  

خاکستری گوناگونی افتاد. یادآوری چند روز قبل که اونطو 

 ری با



خوندن این موزیک جلوی شیشه ی ماشین قر میداد و ادا 

 اطوار

 در می آورد باعث شد نتونم خنده ام روجمع کنم ولی تالشم

باعث شد خنده ام تبدیل به پوزخند بشه. این دختر دیوانه 

 حرصم

رد و اون روز هم خو بتالف ی کرده رو به خوبی در می آو

 .بودم

*** 

 زل زده بود توی چشمای من و بهم میخندی د. نه خنده ی

 درست حسابی ها... نه داشت مسخره ام می کرد. و خنده اش

 .بیشتر پوزخند بود

 .نباید میذاشتم حضورش عقد دوست صمی میم رو کوفتم کنه

 میخواستم تا آخر شب انقدر برقصم تا جون راه رفتن نداشته

195 

 جرزن  

 

 نبود

 باشم. همین هم شد دیگه آخر شب پاهام رو حس نمی کردم

 .می خواستم کفشامو دربیارم تا یکمی درد پاهام کمتر بشه

موقع شامیه موزیک آروم پخش میشد و منم بشقابم رو 

 برداشتم

کاوه و زری... چه معنی داشت بخوان تنها و رفتم ور دل 

 غذا



 .بخورن؟ از االن تا سالیان سال میتونستن تنها باشن

 زری من پنجشنبه شبا میام خونتون لطفا یه ِمنوی خوشگل-

جذاب فراهم کن. شامل پی ش غذا و پس غذا هم بشه... تنها 

 غذای

 .اصلی نمیتونه جور کل هفته رو بکشه

رد توی دهنش و چنگالشو هم کرد زری نی نوشابه اش رو ک

 توی

 ...پهلوم

 دیگهچی عشقم؟ میخوای بیا وسطمون بخواب تا صبح برات-

 ...قصه بگیم

کاوه به زری تشر زد و چشم غره رفت که زری حق به 

 جانب

 :بهش گفت

 مگه دروغ میگم؟ غلط کرده من دارم از دست این فرار می-
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تو خونه خودمم نمیخواد ولم کنهکنمژ این  . 

 :دهنمو ک کردم و اداشو درآوردم

نخواستم عتیقه برای همین شوهرت غذا بپز منو بگو دلم -

 برای

 .دستپخت این تنگ میشه



 دلم برای پسر صاحبخونه ات میسوره که بایدغذاهای تورو-

 .بخوره

به زور نوشابه ای که ت وی دهنم بود رو قورت دادمیاد دو 

 روز

قبل باعث شد حین قورت دادن نوشابه بپره توی گلوم و به 

 سرفه

 .بیافتم

 میخواستمیه شب عدس پلو بپزمیادم رفته بود عدسا رو-

 خیس کنم! فقط دعا کردم بخاطر نفخ شکمش فحشم نده و

 خودش تا صبح شیمیایی نشه. چون خودم اون شب نیمرو زدم

 .تا از دل درد نمیرم

- ادرش سپرده براش غذای خونگیتینا بدبخت گناه داره م  
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 نبود

درست کنی که از بیرون غذا نگی ره. حدس میزدم که بخوا 

 ی

 .بیچاره اش کنی

 :به غبغبم باد انداختم و پشت چشمم رو نازک کردم

 .خیلیم دلش بخواد آقای هویشان... از توی خونه اش درنمیاد-

و بار جابجا شده بخدا اینماشینش توی این یک هفته شایدد  

پسره دیوانه اس... نهایت صدایی که از توی خونه اش میاد 



 بیرو ن

 .صدای موزیکای همایون شجریانه

حس میکردم کاوه دلش می خواد من رو با اردنگ ی پرت 

 کمه

اونور چون آخه کدوم خل و چلی دوست داشت روز 

 عروسیش

رف بزنه.. بجای اینکه زنش با اون حرف بزنه با دوستش ح

 اون

 ...هم راجع به هیچی نه! راجع به صاحبخونه ی من

 !داداش-

 کاوه دستش رو تکون داد منم نگاهم چرخید سمت دستش. یه

 وقت فکر نکنین فضولما! فقط باید حواسم همه جا باشه و همه

چیز رو با دقت بررسی کنم. اگر سرم به کار خودم باشه اون 

 روز

198 

 جرزن  

 

 نبود

 !شب نمیشه

آقای بزرن خان رو صدا کرده بود. چقدر سعی کرده بودم 

 نادیده

 .بگیرمش... حداقل موفق شدم تو مراسم زری خوش بگذرونم

برزن اومد جلو و کنار کاوه وایساد. دستاشو توی جیب 



 شلوارش

 .فرو کرد و یه پاش رو تکیه گاهش کرد تا وایسه

- کاوه جانخوشبخت باشین خانم، خوشبخت باشی  . 

با هم دست دادن و برزن لبخند زد... باورم نمیشد لباس اینم 

 به

 سمت باال کش بیاد. این جناب تنها چیزی که صورت نمیدید

 !خنده بود

 ممنون آریو جان. ممنون این همه راه اومدین. عروسیتو ن-

 .جبران کنیم

 !این زن بگیره؟ تا کل دخترای دنیا رو عذاب نده ول نمیکنه-

بسته یکی یکی ازعهد  ... 

نذاشت کاوه ادامه ی حرفش رو بزنه... با چشم غره دستش 

 رو

روی شونه ی کاوه گذاشت. با چشم و ابرو با همدیگه حرف 

 زدن
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 نبود

 و هردو خندیدن. سیبیالش به سمت باال سوق پیدا کرد و من

 .چشم ازش گرفتم

 انگار دوست خودشم میدونست که توی عذاب دادن دخترای

دنیا مهارت خاصی داره. بخصوص کم کردن نمره های من 



 بیچاره

 .که حاال باید از هجده حساب میشد

نوشابه ی عزیز و قشنگم کوفتم شد. البته تا اومدن برزن 

 حسابی

دلم رو از عزا در آورده بودم ولی دیگهبا اومدنش اشتهام 

 کور شد

یه تیکه از ته چینم گوشه ی بشقابم موندو  . 

 ...آریو داداش، زحمت تینا جان با شماس-

 چی؟ زحمت تینا جان؟ یعنی چی؟ منظورش از این حرف چی

 بود؟

 آره تینا اریو همون دوست کاوه اس که بهت گفتم حتما آخر-

 .شب برمیگرده تهران و ازش خواستیم تورو هم ببره

 !من؟ نه مرسی من خودم بلدم-
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دست و پام رو گم کردم و چنگال از توی بشقابم روی زمین 

 افتاد

 و نفسم هم توی سینه ام حبس شد... اصفهان تا تهران! محال

 .بود من و برزن این فاصله رو طی کنیم و زنده بمونیم

زری زودتر از بقیه عکس العمل نشون داد. ریز زیر لبی 

 خندی د و



به برزن گفت رو : 

 ...این دوست من یکمی شوخه-

مشخصه وگرنه که همهی تابلوها از اصفهان تا تهران رو -

 نشون

 میدن بلد بودن نمیخواد مهم اینه که با پای پیاده ممکنه

 !روزهای زیادی توی راه باشن

با یه ببخشید بشقاب غذام رو گذاشتم همون جا روی صندلی 

 ای

که نشسته بودم و رفتم سمت سر ویس بهداشتی. انقدر پاهام 

 درد

 میکرد که حس میکردم چند تا تاول گنده کف پام جا خوش

 کردن و حسابی دارن برای درها ی بعد از ترکیدنشون نقشه

 میکشن. نیاز به دستشویی نداشتم فقط میخواستم صورت

تا با برزن  سرخ شده ام رو کسی نبینه. چجو ری ممکن بود

 تهران
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 توی یه ماشین بشینم و هردومون سالم برسیم؟

 »میرم به ز ری همه چیو میگم شاید درکم کرد و تونستمیه

 شب دیگه پیششون بمونم«...

 لبامو توی آینه ی سرویس جمع کردم. رژ لبم قدیمی شده بود



با یدو خط و خطوط لبم رو بیشتر به نمایش میذاشت...   

تمدیدش میکردم ولی رهایی از دست برزن تنها چیزی بود 

 که

 ...اون لحظه مد نظر من بود

 یکمی که تونستم سرحال بیام از سرویس رفتم بیرون البته

 ناگفته نمونه که یه دختر بچه انقدر در زد که من مجبور شدم

 .اون فضای تنگ و دوست نداشتنی رو ترک کنم

شروع شده بود که دیدم زری از دوباره بساط بزن و بکوب 

 اون

دور داره باال و پایین میپره و به من اشاره میزنه. ای خدا 

 چرا من

 نمیتونستم این دختر دیوونه رو بازم کنارم داشته باشم؟ حاال

دیگه قرار بود کی صبح به صبح جورابای کثیفم رو بکنه ت 

 و ی

 دهنم و مجبورم کنه از خواب بیدار بشم؟
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چته عروس دوزاری؟ بابا یک م مت ین باش، خانم باش... -

 این ادا

اطوارا چیه درمیاری؟ پس فردا بچه دار میشی خجالت میکش 

 ه



 ...بگه این مامانمه

 ...از زیر بازوم نیشگون گرفت

حیف که عروسی دلم نمیخواد زیبای بلورین شب عقدش -

 کبود

ول شک برانگیز باشه... بنال فدات شم بره خونه از روز ا

 !بنال

 !اه گمشو خانم-

با کاوه از این رفتارا کن ی شب او ل ساعت نُه با آشغاال -

 میذارتت

 دم در. از ما گفتن بود. مردا مثل من نمیتونن اخالق گندتو

 !تحمل کنن

یکی از مهموناشون که کل شب با روسری وسط پیست رقص 

 بود

و نذاشت حرفش رو بهم بزنه اومد دست زری رو کشید ... 

انقدرم که به قول ما ترکا زری گوزل شده بود که نگو و 

 نپرس. ب ا

 اون چشای گاویش که لقبش رو خودم بهش داده بودم و اون

موهای ساده ی خوشگلش واقعا عروسک شده بود. تو حالت 

 عادی
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د و حتی من به موهایو بدون آرایش هم همیشه خوشگل بو  

 مشکی و فرش حسودی میکردم. همیشه بهم میگفت مردم

 عاشق رنگ موهای تو هستن ولی من رنگ موهامو دوست

 نداشتم. هم تیره تر و هم روشن تر از اون رو دوست داشتم و

 !موهای خودم مورد قبولم نبود

 روی همون پاهای تاول زده بازم رقصیدیم و من داشتم حین

رقص فکر میکردم چقدر کفش پاشنه بلند پوشیدن و خانم 

 بودن

 سخته! من همیشه دنبال ر احتی خودمم و همین کفش های

 پاشنه تخت هزار تا پشت پا بهم میندازن و طول روز پاهام از

پنج زاویه ی مختلف پیچ میخوره چه برسه به اینکه بخوام 

 خانم

 !باشم

که زری منو کشید دیگه یواش یواش مهمونا داشتن میرفتن  

 :کنار و با چشمای خسته که دیگه داشت بسته میشد گفت

 حواسم نبود بهت بگم. ایزد ی کلیدامونو میخواد. گفت-

 .وسایلتونم میذارم برای فروش شایدمستاجر بعدی نیاز داشت
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 .این یعنی نقشه هایی که کشیده بودم همه اش بهم میریخت

حتی اگر از قید پروژه و کارای خودمم میگذشتم ومن   



 میخواستمیه روز دیگه اصفهان بمونم تحویل کلید خونه اجازه

 ...نمیداد

 !هوف لعنت بهش-

حاال اینا رو ول کن عروس کشون بیاین بعد برین تهران. -

 همه

 ی وسایلت اینجاس دیگه؟

با حرص از اینکه مجبور بودم با برزن برگردم تهران بهش 

فتمگ : 

عروس خانم لطفا حواست به عروس بودنت باشه بقیه چیزا -

 رو

 .بیخیال

از پله های باریک که روز زیبامو زیباتر کرده بودن رفتم 

 باال. هر

 قدمی که روشون میذاشتم به خواهر و مادر و جد و آبادشون

 فحش میدادم و لعنت میفرستادم که منو اونطوری پرت کرده

 بودن پیش برزن! با اون اسم عتیقه اش که مثل خودش و

 !اخالقش عتیقه اس
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 من بودم و یه چمدون کوچیک که هر بار میرفتم دهات هم با

 همون میرفتم. هرچقدر گشتم نتونستم کفشای راحتیم ر و پیدا



رم بهکنم. دیگه نا امید شده بودم با خودم گفتم نهایتا میسپ  

 زری تا پیداشون کنه. فقط لباسم رو عوض کردن و پالتوم رو

پوشیدم. سر و صورتم مجبور بودن آرایش و موهام رو تحمل 

 کنن

 .چون دیگه تا رسیدن به خونه هیچ راه حلی براشون نداشتم

 کفشامو گرفتمیه دستم و چمدونم رو همیه دست دیگه، خدا

مون یکی نشم و یه خدا میکردم این بار دیگه با زمین و آس

 برزن

 .جدید پیدا نشه تا رو هوا بگیرتم

همه از ت وی ساختمون بیرون رفته بودن و من آخرین نفر 

 .بودم

 جلوی در اسپند دود کرده بودن و انقدر دودش غلیظ بود که تا

روی ایوون هم رسیده بود. همون جا که سطح زمین صاف 

 شد

اعث شد تا اونا رو دوباره کفشامو پام کردم و درد انگشتام ب

 به کف

کفش فشار بدم تا اروم بشن. پام ر و که گذاشتم روی ایوون 

 بو ی

 مخلوط شده ی سیگار و اسپند خورد توی بینیم. سرم رو
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ناخوآگاه چرخوندم و دیدم که برزن با اون کت و شلوار 

 خوش

تری جذاب ودوخت و استایلی که ممکن بود به نظر هر دخ  

 .دوست داشتنی باشه کنار در ایستاده و سیگار میکشه

یکمی بهم نزدیک بود به همین خاطرم بوی تند سیگارش 

 غالب

 به اسپند بود و من اون رو سریع احساس کردم. نمیدونم چرا

 !توی ذهنیتمیه استاد دانشگاه نبا ی د سیگار میکشید

 به خصیصه های بدتون بایددیر آماده شدن و کاشتن آدما در-

 انتظار تون رو هم اضافه کنم؟

کیف دوشیم رو باال کشیدم و بخاطر سر و صدای زیاد 

 مجبور

 :بودم داد بزنم بخاطر همین خیلی بلند تر از حالت عادی گفتم

من خصیص هی بد زیاد دارم شما نمیخواد بشمرینشون -

 خودم

ر پی اصالح خصای ص خوب خودتون باشینمیدونم، شما د . 

بهش میگن پک زدن؟ نمیدونمیه همچین چیزی... همون 

 کاری

که وقتی سیگار میکشن انجام میدن... ی دونه محکم 

 سیگارش و
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کشید تو که یه صدایی داد و بعد همونطور که چشماش رو 

 یکمی

گذاشت و یه نفس عمیق کشیدبسته بود دندونا شو به نمایش  . 

 !دودا نمیموند توی گلوش؟ ای روانی بی کله

موهاش از همیشه براق تر بود ولی خب من اونو همیشه توی 

 کت

 .و شلوار دیده بودم و این ظاهرش برام چیز جدیدی نداشت

 ...سیگار رو انداخت زیر پاش و با کفشش رفت روش

 .بفرمایی د-

و منم راه افتادم. زیر لبم با دستش رو به سمت پله ها گرفت  

 خودم حرف میزدم. خوشبختانه این بار فحشش نمیدادم بلکه

 .قشنگیای اخالقشو داشتم برای خودم تکرار میکردم

 »قد ارزن هم شعور نداره بزغاله... میبینه چمدون دست یه

 خانمه نمیگیره. اینا مار پدراشون چیزی یادشون ندادن؟ ا ی

 خدا... باید یه صحبتی با خانواده اش داشته باشم«!

 خانوادهی من ایران نیستن بتونین باهاشون صحبت کنین. در-

ضمن جلوتون رو نگاه کنین تا دوباره مجبور نشم زیر بال و 

 پرتون
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 رو بگیرم که سفره ماهی نشین و بعدش نشه با کاردک هم از

تون کردروی زمین جمع . 

 وای که مخم از دستش سوت میکشید... وای که ترجیح میدادم

 .بمیرم و با اون توی ماشین نشینم

 پله ها که تموم شد همون جا وسط راه ماسه ای وایسادم و

 :برگشتم سمتش

 آقای بیگی من به هیچ عنوان دلم نمیخواد مزاحم شما بشم،-

وه منو فقط ازتون خواهش میکنم بعد از خون هی پدری کا

 بذارین

ترمینال چون این وقت شب توی شهر غریب خدا شاهده 

 درست

نیست تاکسی سوار بشم. من به زر ی و کاوه نمیگم با شما 

 نرفتم

 .که فکر نکنن شما کار اشتباهی کردین

اصال انگار با دیوار حرف میزدم چون دستاش رو پشت 

 کمرش

 !قالب کرد و راهشو کشید و رفت

حکم تر گرفتم و دو ییدم تا بهش برسمدسته ی چمدون رو م . 

 دوییدن همانا و پیچ خوردن پای بی صاحبم همانا! اگر اینا رو
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 قطع میکردم و مینداختم توی سطل آشغال یا حتی بجای پاهام

 از عصا استفاده میکردمی ا روی صندلی چرخ دار مینشستم

 .کمتر امکان آسیب رسیدن به بدنم وجود داشت

 انقدر مچ پام درد گرفت که کم مونده بود اشکم دربیاد. چند

 دقیقه برزن اصال نفهمید که صدای چرخ چمدونم نمیاد ولی

 بعدش برگشت عقب و نگاهم کرد. خم شده بودم و محکم با

 .دستم مچ پام رو نگه داشته بودم

- ید تعجب میکردم اگر دو باره چیزیت نمیشد با . 

این پا دیگه برای من پا بشو نبود. بار چندمی بود که داشت 

 پیچ

 !میخورد فقط خدا میدونست

برزن خم شد چمدونم رو از توی دستم در آورد و با دست 

 آزادش

 .زیر بازوم رو گرفت

 !خودم بلدم-

 مثل مسیر اصفهان تهران ؟-

چقدر آدم به جوگیر بودن من واقف هستین ؟ من خودم میدونم  
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جوگیر و هیجان زده ای هستم ولی هیچ وقت برام درس 



 عبرت

نمیشه تا دفعهی بعد دوباره درگیر این اخالق مسخره و 

 مزخرفم

 .نشم

میگین چرا؟ چون با وجود اون پا ی پیچ خورده و یه وجب 

 پاشنه

متباز دستم رو گرفتم به دسته ی چمدون و کشیدمش س  

خودم. من میکشیدم و برزن با اخم محکم نگهش داشته بود. 

 یه

 بار هم که اون با شعور شده بود و میخواست کمک کنه من

 .بیشعور بازیم گل کرده بود

 .مسیر تهران تا اصفهانم خوب بلدم-

االن اصفهان هستیم. با ید اصفهان تا تهران رو خوب بلد -

 .باشید

وای که حرصم میداد. حضورش... پوزخند مسخره اش! نگاه 

 از

باال به پایینش ... حتی این که فکر می کرد چون دکتره باید 

 بهش

احترام بذاریم حرصم میداد ! این آدم سرتاپاش اعصاب خرد 

 کن

و حرص درار بود. مردک دیال ق بد قواره! انصافا بد قواره؟ 



 به هیچ

اون چربیای اضافیم باید لفظ وجه بدقواره نبود و من با 

 بدقواره
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 .رو روش پیاده میکردم تا یکمی اعتماد به نفس بگیرم دیگه

داشتم برای خودم به بدقواره و خوش قواره بودنش فکر 

 میکردم

که یهو دسته ی چمدون رو کش ید و من تا اومدم به خودم 

 بیام

 !ولش کرد

که دستش زیر بازوم رو گرفت و فاتحانه اومدم جیغ بکشم 

 شونه

 :اش رو باال انداخت و گفت

 .دو هیچ... ول کن اونو-

 !ا این آقا کلکل دوست داشت؟ میشمره؟ منم میتونم بشمرما

دستم رو از توی دستش کشیدم بیرون و سعی کردم روی 

 پاهام

 وایسم. تاحاال کفش پاشنه بلند وسط ماسه های درشت پاتون

گر پای سالم هم داشته باشی شیش بار به خودت کردین؟ ا

 پشت



 !پا میزنی که هیچ تازه پونزده بار هم ملق میزنی

 اگر دستت رو نگیرم تا دم ماش ین هفت هشت بار دیگه این-

جریان تکرار میشه. این چه اخالق مسخره ایه که داری 

 درست
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 .راه بیا نترس مد یون نمیشی

 »چه عجب ما دو کلمه از مادر عروس شنیدیم«!

و طبق معمول تمام افکارم جلوی برزن خان بلند بلند گفته 

 شده

 .بود

 هرطوری که نگاه می کنم نمیتونم مادر عروس باشم. دستت-

رو بده من االن می افتی اصال نه وق ت بیمارستان رفتن 

 دارم و نه

 ...اعصابش رو

بریزه... راست هم می دوست داشت اعصاب من رو بهم 

 گفت من

 توی دو قدم راه رفتنم مونده بودم و باید از کمکش استفاده می

 کردم. دستم رو گرفتم به آستین کتش که دیگهکوتاه اومد و

 طبق معمول همیشه یه نفس عمیق کشید و همونطور که

 .چمدون من رو می کشید راه افتاد



چنان استرسی نگم که دلم کف پام بود. از کنارش راه رفتن 

 می

 گرفتم که نمیتونم توصیف کنم. یه لحظه سرم رو باال گرفتم و

فاصله ی قدیمون رو دیدم. تا وسطای بازوش بودم و اون 

 انقدر
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 بلند بود که بایدبا گردن درد مبارزه میکردم تا بتونم نگاهش

نشگاه اونم تو کنم. کی فکرشو می کرد کیلومتر ها دور از دا

 مراسم

 زری باهاش روبرو بشم؟ این حاال هیچی! تازه با ید ملتمسانه

آستینش رو می گرفتم و آو یزونش می شدم تا یک وقت 

 خدایی

نکرده زمین نخورم. خدایا کرمتو شکر... بزرگی تو شکر! 

 همه ی

دنیا رو گذاشتی کنار کل زندگی من بیچاره رو وصل کردی 

 به

این برزن؟ بخاطر همین آقا من مجبور بودم برگردم تهران. 

 اگر

اون پروژه ی مسخره و سنگین رو نمی انداخت روی دوشم 

 شای د



 .میتونستمیکمی بیشتر استراحت کنم

 پشت یه ماشین وایساد که من دست ملتمسم رو که انگار

 چسبیده بود به ضریح امام رضا از آس تینش ول کردم. انقدر

کشیده بودم که کش اومده بود! پاش رو گرفت  آستینش رو

 پشت

ماشین و در صندوق عقب خود به خود باز شد. دهنم باز 

 مونده

 بود! خدایا مگه داریم مگه میشه؟

 خودش باز شد؟ جن داره؟-
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یه هین محکم کشیدم و با ترس به در صندوق عقب نگاه 

 .کردم

رو بلند کرد و گذاشت توی صندوق خشک و جدی چمدونم 

 عقب

 :و گفت

 !اتوماته-

 !هللا و اکبر-

 پامیکمی درد می کرد و سعی کردم پام رو یکمی توی کفش

جلو و عقب کنم تا راحت باشم ولی مچ پام عین گرفتگی 

 عضله



 .درد داشت و از دردش کم نمی شد

 یکمی که دقت کردم دیدم که این اون ماشینی نیست که من

وپون بازی هامو تو شیشه ی راننده اش دراوردم. دختر چ

 دیگه با

 :من آشنایین هیجان زده یهو جیغ زدم

 !این که ماشین شما نیست-

سرش رو به نشونه تاسف تکون داد. یعنی انقدر پرت بودم 

 که

 برام سر تکون میداد؟ چقدر بی حوصله ایش! اینجا که دیگه

 .دانشگاه نیست برام شاخ و شونه بکشه
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 .با این نمیام دانشگاه-

 فضولیام تمومی نداشت. دلم میخواست دلیلش رو ازش بپرسم

ولی وقتی ازم رو گرفت و رفت حرفم رو قورت دادم. دیگه 

 اصرار

 نداشت کمکم کنه. شایدچون زمین خاکی بود که البته بازم راه

به منه که  رفتن روی زمین خاکی هم برام راحت نبود. اگر

 راه

 .رفتن هیچ جا برام راحت نیست

رفتم در جلو رو باز کردم و نشستم روی صندلی چرمی 



 .ماشینش

 ماشینی که باهاش می اومد دانشگاه دویست و شش بود و این

 نمیدونم چی بود ولی هرچی که بود هم خیلی بزرگ بود و هم

ردممن برای سوار شدن بایدپامو یه کیلومتر میاوردم باال! م  

ماشینشونو مخصوص قد و قواره ی خودشون می خرن؟ 

 یعنی

 نباید هیچ کس دیگهای جز خودشون سوارش بشن ؟

 چرا؟-

نه من نمی تونستم قسمت فضول مغزم رو خاموش کنم. باید 

 می

فهمیدم که چرا با این ماشین نمیاد دانشگاه. به من ربط 

 نداشت؟
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نمی خواست می تونست بگه به شما ربطی اوم خب اگر 

 .نداره

 من از رک بودن آدما ناراحت نمی شدم چون خودم آدم رکی

بودم. البته شاید برزن بهم اینطو ری می گفت ازش ناراحت 

 می

 !شدم

 .در رو بستم و چر خیدم سمتش زل زدم بهش تا جوابم رو بده



 کتش رو از تنش در آورد و با پیراهن نشسته بود پشت رل

 ماشین. توی کالس هم همیشه اول کتش رو از تنش درمیاورد

 و بعد شروع به درس دادن می کرد با این تفاوت که اینجا یه

 .کروات خر گردنش رو گرفته بود

 چی چرا؟-

 چرا با این ماشین نمیاین دانشگاه؟-

س کردم داره توی دلش خدااز گوشه ی چشم نگاهم کرد. ح  

 !منو از دست این خالص کن

 .چون توی چشمه-
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 خب راست می گفت. من هم قانع شدم و با یه آهان سر جام

نشستم و کمربندم رو بستم. نه تنها سوار شدن توی اون ماشی 

 ن

 سخت بود بلکه وقتی توش نشسته بودم هم از بقیه ماشینا باال

تر بود. یه چیز تو مایه های همون نیسان ولی در ابعاد لوکس 

 تر

 !و با کالس تر

 یکمی گاز داد و رسیدیم به بقیه ی ماشین ها که دنبال عروس

می رفتن. صدای سوت و جیغ و موزیک که بلند بود منو به 

 وجد



آورد. برزن رفت کنار ماشین عروس و براشون دوتا بوق 

 آروم زد،

دنبال یه دسته ای دکمه ای چیزی می گشتم منم هیجان زده  

 .که شیشه رو بکشم پایین ولی چیزی پیدا نمی کردم

 .یه صدای قیژی اومد و شیشه سمت من باز شد

هللا و اکبر! اینشم خودکاره؟ بهش بگیم تهران مارو -

 نمیرسون ه

 تهران ؟

این بار دیگه خندی د و پوزخند نبود... منم به خنده اش 

 خندیدم

مو گفت : 
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آهان خنده خوبه. بخندین... باری کال درسته میگن مردا با -

 اخم

 .قشنگ ترن ولی خنده همیشه خوشگل ترین حالته

لباشو جمع و جور کرد. انگار زیادی حرف زده بودم. من 

 اگر حرف

 نمی زدم می مردم! چرا این بشر انقدر ساکت بود؟

دستامو از شیشه بردم بیرون و هو هو کنان برای زری 

 تکونش



 دادم اونم مثل خودم هیجانشو با همین کار نشون داد. صدای

موزیک از توی ماشین زری اینا می اومد. این دی الق که 

 انقدر بی

 .خاصیت بود که حتی یه موزیک هم توی ماشینش نمی ذاشت

 خنچه بیارید

 الله بکارید

 خنده بر آرید

یره به حجله شادومادم  

 با موزیکی که کاوه گذاشته بود مگه می شد قر نداد؟ یه پامو

انداختم پشت اون یکی پام و کفشامو از توی پاهای دردناکم 

 در

آوردم پاهامو کشیدم زیر بدنم و دو زانو نشستم. آخیش به 

 آرامش
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 .رسیدم

ف بودیم و دوتامون بلند بلند بابا زری توی دوتا ماشین مختل  

 .موزیک می خوندیم

 بله برونه گل می تکونه

 دسته به دست ه

 دونه به دونه شادوماد



 دستامو گرفتم باال و مثل خواننده های اپرا برای خودم ژست

 .گرفتم

 چه قشنگه موی بافتش

 چه بلنده تازه عروس

 چه قشنگه چه خوشرنگ ه

 اینجاهاشو حفظ نبودم و فقط هو هو می کردم. این قسمت

 عروسی حتی از تو خود مجلس داشت بیشتر بهم خوش می

 گذشت و تنها چیزی که اصال اهمیت نداشت حضور برج

 .زهرماری به نام برزن خان بود
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 انقدر توی ماشین قر دادی م که نفسمون بند اومد. برزن هم

 اینکاره بودا! دل به دلم داده بود و نه به شیشه ی ماشین دست

 می زد و نه چیزی می گفت فقط همین که رسیدیم دم خونه ی

 :پدری کاوه خیلی خشک و جدی گفت

 ...دیگهبیا تو-

 اوم حق داشت تقریبا تا نیمی از کتفم بیرون ماشین بود و

 .همونطور هو هو می کردم

م و اومدم صاف بشینم که گیر پاهام رو از زیرم در آورد

 کردم به

 دنده ی ماشینش. با ترس سریع برگشتم نگاهش کردم که دیدم



با تاسف سر تکون میده. از بیرون هم صدای بلندگو و بوی 

 اسپند

می اومد منم که از ترس برزن خان نفس کشیدن یادم رفته 

 .بود

 !این ماشین خارجیکیا هم جای دندشون مشکل داره-

ولی حس می کردم داره حرص می خوره و از  هیچی نگفت

 اون

 !نفس آتیشیا میکشه

 .خم شدم تا کفشامو سریع تر بپوشم و برم دم درشون قر بدم
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همینطو ری با موزیکایی که در هم و برهم از ماشینای 

 مختلف

 می اومد همراه می شدم و شونه هامو تکون می دادم کفشم هم

از زیر دستم در می رفت از طرف دیگه شکم دیگه توی 

 لباسم

 جا نمی شد، بعد از خوردن کلی شام و پوشیدن یه گن سفت و

 .سخت که جمع و جورش کنه داشت می ترکید

 حس می کردم اگر یه کمی دیگه تو اون وضعیت مقاومت کنم

یه صدای پاره شدن درز لباس به گوشم می خوره به همین 

 خاطر



شامو گوشیدم و بلند شدم. هوف تپل بودنم سخته هاسریع کف  

 یه دوال میشی خیس عرق میشی از شدت چربی هایی که البال

 !میان روی همدیگه و باید تحملشون کنی

 تو این وضعیتم بایدبرقصی ؟-

داشت تیکه می انداخت؟ یعنی داشت رقص اون روزم رو به 

 روم

من که می آورد؟ شای دم اولین رقصم رو... لعنت به 

 خرابکاریام

 یکی دوتا نیست همینطور ردیفشون کنم تا فردا لیستش طول

 .میکشه
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 نه پس عین شما مثل برج زهرمار باشم خوبه؟ نه می خندین-

 !نه می رقصین نه چیزی

انگار بایدمنتظر می موندم تا جوابم رو بده ولی در ماشین رو 

 باز

اه کردن بهش از ماشین پی اده شدم. بعد تازهکردم و بدون نگ  

یادم اومد باید ازش تشکر کنم که منو تا اونجا رسونده و 

 تحملم

 کرده. تحمل؟ نه مجبوره تحملم کنه. من همینم که هستم نباید

 !بخاطر اینکه این آقا استادم هم هست جلوش متفاوت عمل کنم



انگار  راهی که رفته بودم رو برگشتم و زدم به شیشه که

 خودش

 .فهمید و اونو کشید پایین

 .آقای بیگی ... ممنون منو رسوندین اینجا-

فقط سرشو تکون داد! بی ادب لیاقت تشکر کردنم نداره! 

 دست

 .خودش نیست کال بیشعوره دیگه

کیفم رو گذاشته بودم توی ماشین و ه ی سعی می کردم گره 

 ی

روسریم رو سفت تر کنم تا از سرم نیافته. عین بچگیم که 

 اولین
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روسریمو سرم کردم و یه گره ی سفت و محکم زیر گلوم می 

 زدم

 !تا باز نشه یه وقت نامحرم ببینه

 یکی از ماشیناشون رو گذاشته بودن وسط کوچه که خیلی هم

ورده بودنش و صندوق عقبش پهن بود ولی ماشینا کال بند آ

 رو

باز کرده بودن. بقیه ی ماشینا صدای موزیکشون رو قطع 

 کرد ن



 .و فقط همون یدونه ماشین موزی ک پخش می کرد

مردا وسط بودن و من کنار زری وایساده بودم در جا کمر و 

 پشتم

رو تکون می دادم. نه که روم نشه برم وسط ها نه از بس 

 همه

می نمی رفت گفتمیه وقت من برم برا یمرد بودن و هیچ خان  

 !زری بد بشه

هو هو کردن و سوت و جیغ و هورا دیگه تموم نمی شد. 

 انقدر

 .سوت و جیغ زده بودم که صدام گرفته بود

یکمی فامیالشون قر دادن و براشون گوسفند کشتن و بعد 

 مراسم

گریه و زاری مادر عروس داشت یم... اوف نگم که چقدر 

 گریه

منی که تا دو دقیقه قبل داشتم برای زری قر می دادم کردیم. 

 و
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 یه لحظه سرجام واینمیستادمیه آبغوره ی نابی گرفته بودم که

 .اصل بودنش از بوش هم مشخص بود

زری رو راهی خونه شوهر کردیم و من مجبور بودم باز برم 



 توی

ماشین برزن که در تمام مدت مراسم کنار ماشینش وایساده 

 بود

و نگاه می کرد. دست خودش نبود دیگه یبس بود باید براش 

 روز

 .معلم قرص مسهل می خریدم

 آریو

 دوباره که نشست توی ماشین انقدر خسته شده بود که یهو یه

 آخیش محکم گفت و نفس راحت کشید. نمی فهمیدم چجور ی

ی ت وی بدنش وجود داره که ساعت سه نیمه این همه انرژ

 شب

 .باز هم میتونه برقصه و قر بده

دختر عجیبی بود. در عین حال که همیشه روی مغز و 

 اعصاب

 .من بود و نمیتونستم تحملش کنم شبیه بچه های پنج ساله بود

 همه اش می خندید و همه اش شاد بود. لپاش همیشه گل می

گاهش می کردی قطعا داشتانداخت و هر وقت برمیگشتی ن  
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 .می خندی د. من خیلی کم اخم رو روی صورتش دیده بودم

با اینکه متنفر بودم توی عروس کشون از این جلف بازیا 



 دربیار ن

و واقعا این کارا در شان من نبود ولی بهش چیزی نگفتم. به 

 من

منو پا یین میاورد با چه... درسته کنارم نشسته بود و شان 

 اون

جیغ جیغاش ولی حس کردم نباید شبش رو خراب کنم. 

 عروسی

دوستش بود و همون یک روز... فقط همون یک روز رو 

 بهش

فرصت دادم تا راحت خوش بگذرونه وگرنه که باید از فردا 

 روی

 .پروژه ی من کار می کرد

- زاحمآقای بیگی ببخشید من مزاحمتونم. بخدا اصال نمیخوام م  

 ...باشم تقصیر زری شد. اگر پروژه

انگار یهو یه چیزی یادش اومد که دیگه حرفشو ادامه نداد. 

 منم

از شدت خواب داشتم می مردم. عادت نداشتم تا این وقت 

 شب

 .بیدار بمونم. البته بازم بعد از تمین

من دوره های زمانیم برمیگشت به قبل و بعد از تمین... بعد 

 از



تمین دیرتر از ساعت یازده شب نخوابیده بودم و دیرتر از 

 شش
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 .صبح هم بیدار نشده بودم

 .مهم نیست-

 مهم نیستم شد جواب؟ اگر یه نفر به من چنین جوابی می داد

 عمرا دیگه حتی نگاهش می کردم چه برسه که بخوام جوابشو

رفش رو زد ی ا... نه کار بلد بدم. با ادب بود که ادامه ی ح

 بود

 وگرنه من هیچ وقت با ادبی از این دختر ندیده بودم. همه ی

 .زنای عالم کاربلدای خوبی هستن

 بازم شرمندتونم. میشه لطفا منو بذارین ترمینال؟-

 این وقت شب؟ ساعت رو نگاه کردی؟-

نمیدونم چرا ولی نمیتونستمیه دختر تنها رو توی شهر غری 

 ب

نم. اون وقت شب حتی تو ی خود تهرانم نمیتونستمی هولش ک  

 دختر تنها رو ول کنم به امون خدا. چطور ممکن بود سالم به

خونه اش برسه؟ هیچ تضمینی نبود. دیگه این دختر که 

 شاگردم

هم بود و یه پله از آدمای غریبه باال تر بود. نه به عنوان یه 



 دختر

ا ینطوری ت وی جاده  بلکه به عنوان یه ا نسان نمیتونست م

 و خیابون
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 .ولش کنم

اصال می رفت ترمینال از کجا معلوم طول مسیر بالیی 

 سرش

 .نمی اومد؟ نه نمیتونستم

 ام... نه مهم نیست که. میشینم هر وقت ماشین به تهران-

 .داشتن برمیگردم. ممنونم این ساعتا هم منو تحمل کردین

 قبل از این که ماشین رو بندازم توی جاده یادم اومد که پاش

درد می کرد و وقتی داشت می اومد سمت ماشین لنگ می 

 زد

و از صورتش هم مشخص بود که درد داره برای همین 

 همون

 :طور با ژست بی اهمیتی نگاهش کردم و گفتم

 پات بهتره؟-

 قبل از این که جواب بده فهمیدم که بهتر نیست. چون

 صورتش

 یه طوری توی هم رفت که انگار همون لحظه هم داره درد



 .میکشه

 !نه بهتر نیست-

صاد ق بود... فکر کنم تنها حسنی که داشت همین صداقتش 

 .بود
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لپاش گل انداخته بود و صورتش بر افروخته بود. همین چند 

 روز

به اون بزرگی و قبل هم پاشو داغون کرده بود و شمش 

 سنگینی

رو انداخته بود روی پاهاش. یه تخته اش کم بود! دست و 

 پاهاش

 .به هم گره نمی خورد عجیب بود

سرم رو تکون دادم و از روی گوش یم دنبال یه داروخونه 

 .گشتم

 همون نزدیکیا یه داروخونه شبانه روزی پیدا کردم. از ماشین

دم دیدم کفشاشو پیاده شدم و رفتم سمتش. در رو باز کر

 دراورده

 و پاهاشو توی همدیگه گره زده. جوراب شلواری پاش بود و

 .نمیتونستم اونطوری پاشو نگاه کنم ببینم در چه وضعیه

 ...جوراب شلواریتو دربیار-



سرم رو انداخته بودم پایین نگاهم به جوراب شلواریش بود 

 که

 سریع تر درش بیاره. دستم رو کردم توی جیبم تا پاکت

 سیگار

 .رو دربیارم که صدای ترسیده اش رو شنیدم

 برای چی؟-
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سرم رو بلند کردم. دستم وسط راه موند و پاکت رو توی 

 دستم

 .نگه داشتم

 .پاتو ببینم-

 نگاهش انقدر ترسیده بود که یه لحظه شک کردم نکنه کار

 .اشتباهی کرده باشم

 آقای بیگ ی بی زحمت برین کنار من همین جا پیاده می شم-

 .نیاز نیست تا ترمینال منو ببرین

 خانم گوناگونی جورابتونو درار ین پاتونو ببینم می خوام برم-

 .پماد بخرم

 یهو چشماش گشاد شد. عصبانی نبود ولی مثل به جوجه ی

ترسیده بود که از مامانش دور مونده شونه هاش می لرزید و 

 حتی



 از این که بهش گفتم گوناگونی عصبانی نشد. عجیب بود که

 .ترسیده بود و من حتی دلیل ترسش رو نمی فهمیدم

همونطور بدون کفش چرخید سمت در تا پیاده بشه و من 

 جلوش

 .وایسادم تا مانع از رفتنش بشم

230 

 جرزن  

 

 نبود

 کجا کجا؟-

 !ترمینال-

 با این پا و این وضعیت؟-

اشاره ام به دامنی بود که زیر پالتوش تنش کرده بود و پایی 

 که

کفش نداشت. البته منظورم وضع یت پاش هم بود ولی اون 

 انگار

 توسط یه خفت گیر گیر افتاده بود

 .آقای بیگی لطفا برین کنار-

داشت نفس نفس می زد. هر دوتا دستم رو گرفتم جلوش و 

 :گفتم

- خانم. آروم باشین ل طفا. اگر پاتون رو نبینم ن میتونم  تینا

 ب فهمم

 شکسته یا چی شده. االن اینجا نمیدونم بایدچجوری دنبال



دکتر و بیمارستان باشم. لطفا جورابتون رو دربیارین ببینم 

 کبود

 .شده باد کرده چه اتفاقی افتاده

 :به داروخونه اشاره کردم و ادامه دادم

- وخونه دارو بخرم براتونمی خوام برم دار . 

 یعنی از من ترسیده بود. این دختر پرو و شیطون پر جنب و
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جوش دو دقیقه ی تمام بود که یک ذره هم روی صورتش 

 لبخند

نیومده بود. انقدر ترسیده بود که دونه های عرق روی 

 پیشونیش

داشت از حدقه نشسته بود. انقدر وحشت زده بود که چشماش  

 .می زد بیرون

انگار با توضیح من یکمی به خودش اومد و یه نفس راحت 

 .کشید

 .با پشت دستش پیشونیش رو پاک کرد

 .نمی خواد لطفا بیاین بشینین من رو برسونین ترمینال-

 !تینا خانم... لطفا-

 آقای بیگ ی. من! وای عجب غلطی کردم کاش میموندم-

 ...پیشش



باز داشت با خودش صحبت می کرد. نفسش رو فوت کرد و 

 با

 :صدایی که می لرزید گفت

 میشه روتون رو اونور کنین ؟-

برگشتم و پشت بهش وایسادم. پاکت سیاه سیگارم رو در 

 آوردم

 و یه نخ از بینش بیرون کشیدم و گذاشتم الی لبام. رفیق
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دا نشدنی... رفیق بد مزه ی لجنم! ولی همیشگی... رفیق ج

 رفیق

 .روزای سخت

 فندک رو گرفتم زیرش و محکم پک زدم. به شیوه خودم با یه

 !صدای تق

 "!آقای بیگی" ...پک دوم رو که زدم صدام کرد
 برگشتم طرفش که د یدم جورابشو مچاله کرده توی دستاش و

یندستاشم گذاشته روی پاش. یه طور عجیبی همه ی وجود ا  

دختر استرس بود... یه طور حاصی این دختر خجالت کشیده 

 .بود

 باور نمیکردم... اصال نمیفهمیدم از چیخجالت میکشه؟ از

اینکه جورابشو دربیاره؟ دخترا مگه از این چیزا خجالت می 



 کشن؟

خم شدم کنارش و روی دوتا پاهام نشستم. سیگار رو با لبم 

 نگه

پاش. انگشتاشو جمع کرد داشتم و دستم رو دراز کردم سمت . 

انگار عکس العملش غیر ارادی بود. ناخنای پاهاش یه الکی 

 رنگ

 .لباسش خورده بود
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 نبود

هیچ جا از پاش نه باد کرده بود و کبود بود و من نمیخواستم 

 از مچ

 .پاش چشمم روبگیرم

انقدر سفید بود که رنگ پوستش برام عجیب بود... نگاهم 

 طوالنی

 روی مچپاش مونده بود که یهوبه خودم اومدم و سریع از جام

بلند شدم. تند و تند به سیگارم پک زدم و دودش رودادم 

 !بیرون

 .چیزی نشده، یه پماد درد میگی رم اکی میشه-

ین خوب بود که خودش چرخید و پاهاش رو برد توی ماش

 وگرنه

من همونطور در رو روش می بستم. وضعیتش یکمی برای 



 این

 !که کسی از بیرون ببینه خوب نبود

 از ماشین به سمت داروخونه دور شدم و سیگارم رو جلوی

داروخونه ت وی جوب انداختم. تجربه ام توی ورزش بهمیاد 

 داده

بود که از ظاهر و مقدار دردی که توی پاش بود متوجه بشم 

 چه

الیی سرش اومدهب . 

اگر پاش شکسته بود یا حتی مو برداشته بود باید باد می کرد 

 یا

اینکه نمی تونست روی پاهاش وای سه ولی ماشاال یک 

 ساعت قبل
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 نبود

اگر روش می شد می رفت وسط مردا قر و قمزه می اومد، 

 پس

ت باشه قطعا شکستگی کنسل بود. در رفتگی هم نمی تونس

 پس

فقط می موند یه پیچ خوردگی ساده ی ا رگ به رگ شدن که 

 با

 .یه پماد مسکن حل می شد



 یدونه پماد خریدم و یه قرص مسکن هم گرفتم تا اگر یه وقت

 .دردش کمتر نشد بتونه تاثیر بذاره

اون وقِت شب حتی دکه ی روزنامه فروشی هم بسته بود و 

 نمی

بخرم. از داروخونه زدم دونستم باید از کجا آب خوردن 

 بیرون و

این بار خودم در رو باز کردم و کنار پاش نشستم. پاهاشو 

 سریع

جمع کرد و کشید عقب انگار که اصال توقع نداشت بی سر و 

 صدا

 :در رو باز کنم چون خودش بعدش گفت

 .ی ا جن بوداده! اهمی اوهومی... سکته کردم-

 .نفسشو فوت کرد و باز با خودش بلند بلند فکر کرد

 .بیشعوره دست خودش نیست تو به دل نگیر-

 .میشنوما-
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 نبود

خیلی صبوری می کردم که جوابی بهش نمی دادمیا اینکه 

 یدونه

 !نمیخوابوندم توی صورتش تا هم نونش بشه و هم آبش

ناله کرد و زیر لب غر غر  پاشو با سماجت گرفتم. این بار



 کرد ولی

 من هرچی هم که گوشم رو تیز کردم نفهمیدم دقیقا کدوم فحش

ها رو داره بار من میکنه. جعبه ی پماد رو انداختم جلوی 

 پاش

 و پیش کفشای سیاه رنگش و بعد یکمی از پماد ریختم کف

 .دستم

 ...چیکار می کنین؟ آی یخ کردم-

و یه اخم کمرنگ کردم. جوابش یکی از ابروهامو دادم باال 

 رو

 .ندادم. مچ پاشو گرفتم و پماد رو مالیدم بهش

 !آقای بیگی-

 بلند یه طوری که مخم سوت کشید و حتی کارکنای داروخونه

 .که در حال چرت زدن بودن هم چرتشون پاره شد

 .جیغ نکش یه دقیقه آروم بگیر پماد بزنم-
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 نبود

 .مگه خودم چالقم؟ بدی د خودم بلدم بزنم-

 !میدونم همه فن حریفی-

 با تمسخر گفتم ولی اون وحشیانه آستینمو می کشید. انگار

عادت داشت که از آستینم بگیره و بکشه. از یه طرفم از 

 عکس



 .العمل هایی که ازش سر می زد خنده ام می گرفت

- رم. میگه وای من خرو بگو این میگه جورابتو درار در میا

 پاتو

بده میدم . بگو آخه دختر اللی؟ زبون نداری یه کالم حرف 

 بزنی ؟

 نتونستم خنده ام رو کنترل کنم و یهو خنده ام ترکید. کارم با

پاش تموم شده بود ولی انگار که اصال حواسم نبود باید مچ 

 پاشو

 .رها کنم

 ا شما خنده هم بلد ید؟ بجز ابوالهول بودن چیز دیگه ای هم-

 بلدید؟ ایول زری ا یول! خدا خ یرت بده ما خنده ی ایشون رو

 دیدیم . مصبتو شکر مرد مؤمن یکم لبت کش بیاد عضالت

 صورتت خسته میشن ؟

 .اومدم خنده ام رو جمع کنم ولی واقعا این دختر دیوونه بود
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 نبود

لحظه درسته همیشه روی اعصابم بود ولی این که توی اون 

 با

اون درد پاش بازم ول نمی کرد و با خودش مثل بچه ها 

 صحبت

 می کرد خنده ام می گرفت. مدل صحبت کردنشمیه طو ر ی



بود... یه ته لهجه ای داشت که قاف و گاف رو قاط ی می 

 کرد و

 حتی جیم هاشم خیلی جیغ طور می شد. انگار خیلی سعی می

ولی من از کرد لهجه اش توی صحبت کردنش مشخص نباشه  

 .مدل حرف زدنش خنده ام می گرفت

 نمیدونم چرا ولی باعث شده بود کامال از یادم بره که توی چه

موقعیتی هستم. من استاد بودم و اون یه شاگرد بد قلق 

 اعصاب

خرد کن ولی توی یه شهر غریب داشتم برای پاش پماد 

 مسکن

 !میمالی دم

 آ آفرین آقای بیگی . بخندید ... مگه خنده چشه همه اش اون-

 پیشونی رو چین میدین که بگین آره و اینا؟

حس می کردم رفته باالی منبر. پاشو با یه حرکت از توی 

 دستم

 کشید بیرون و من نگاهم رو ازش گرفتم. هم از پاش و هم از
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 نبود

ماشین رو بستم و رفتم سمت صندلی صورتش. بلند شدم و در  

 .راننده تا راه بیافتیم

 یه جایی خونده بودم اگر یه مرد خندید بدون اون لحظه خود-



واقعیشه. توی بقیه ی شرایط مردا یه نقاب خشک و جدی 

 روی

 صورتشون می شونن که بگن ما خیلی خفنیم. حاال نه که شما

ط نداره فقط ی هخفن نباشینا! حاال بودن نبودنتون به من رب  

هیفده هیجده نمره دستتون دارم...ولی این خنده دنی ا رو 

 قشنگ

 .تر می کنه

 دکمه ی ریموت استارت ماشین رو زدم و بدون این که بهش

توجه کنم و اصال حرف بزنم دنده عقب گرفتم. درست حدس 

 می

 زدم نطقش باز شده بود. از گوشه ی چشمم هم میدیدم که هی

روی پاهاش تا معلوم نباشه. با اینکه لباسش پالتوشو می کشه  

 بلند بود ولی قشنگ معذب بود و هر چند دقیقه یک بار هم

 .پالتوشو می کشید پا یین

از حرکاتش که هر لحظه باعث می شد ماشین هم تکون 

 بخوره
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 نبود

بیشتر خنده ام می گرفت. انگار اون دو سه تا شاتی که کاوه 

 بهم

 داده بود باعث شده بود تا به قول تینا نقابی که همیشه رو ی



 صورتم بود رو بردارم و بخندم. حاال نمیتونستم خنده ام رو

 .کنترل کنم و جلوش ژستمو حفظ کنم

- خندما با دوستام تصمیم گرفته بودی م توی خیابون به همه لب  

 بزنیمیه روز یه خانمی انقدر بهش لبخند زدم منو کشید کنار

 گفت دنبال شوهر می گردی انقدر توی خیابون می خندی؟

بعد خودش حین تعریف کردن قاه قاه می خندید . اون می 

 خندید

 و من داشتم فکر می کردم هیچ وقت حتی تصور این که بتونم

رو هم نداشتم پنج شش سا عت این دختر رو کنارم تحمل کنم . 

توی کالس همیشه اون ته مها می شست و زیاد نزدیک 

 نبودیم

هر چند اگر یک روز پرمون به پر همدیگه گیر نمی کرد 

 اون روز

 برای من یکی که شب نمی شد ولی باز هم بهتر از این همه

 .نزدیکی بود. تحملش نشدن ی ترین کار دنیا بود

 خوابت نمیاد؟-
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 نبود

 قصدم این بود که بزنم تو پرش... دقیقا وسط تعریف کردن

 داستانی که به نظر خودش خیلی هم جنجالی بود و هیجان زده

 با کوبیدن دستش به همدیگه داشت تعریفش می کرد نذاشتم



 .حرفاشو ادامه بده

 نه اشتباه نمی کردم شما حینی که میخندین همیه ابوالهول-

د ظاهر بشه. ممنون بابت پماد. شبتون درون دارین که بای

 .بخیر

سیگار دوم رو از توی جیبم دراوردم که یهو پاشو با یه 

 حرکت

کشید زیر بدنش و پالتوشو روش مرتب کرد. انگار راحت 

 نبود که

 :دوباره پاشو انداخت پایین و با اعتراض بهم گفت

 میشه اینورو نگاه نکنین؟-

 نمی گفتی هم نگاهم سمتت نمی اومد. همین که تا تهران-

 .تحمل می کنم با ید خدارو شکر کنی

احساس می کردم زیاده روی کرده بودم ولی اهمیتی هم 

 .نداشت

 اگر یکم بهش خندیده بودم نبایدفکر بیخودی توی سرش می

آورد. جایگاه شاگرد و استادیمون سرجاش بود و یه سفر 

 بیخو د
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 نبود

 .نباید تکونش می داد

 تهراااااااان ؟-



 !جیغ کشید

 .می خوای تا اونجا جیغ بکشی پی اده شو لطفا-

 :دستشو گرفت به دستگیره ی در و گفت

بزن کنار برم پا یین. وای خدا میگم منو بذار ترمینال باز -

 میگه

 تهران! درسته هردوش ت داره ولی دیگه انقدر سواد دارین

 فرقشو

 !بفهمینا. آقای بیگ ی منو ببرین ترمینال

نمی تونست در رو باز کنه و من هم اجازه نمی دادم پیاده 

 بشه

چون سرعتم از هشتاد تا صد طوری جایگزین شد که خودم 

 هم

 .متوجه نشدم

 این بار دیگه یه جیغ بنفش کشید که سیگارم رو گرفتم دستم و

 :با عصبانیت برگشتم سمتش

- اگونی ... بشینین سرجاتون یا حاال بخوابین نمیدونمخانم گون  
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هر کار دلتون می خواد بکنین من تهران پیاده تون می کنم. 

 کاوه

مسئولیتتون رو به من سپرده من هم همچین مشتاق به 



 همراهی

شما نیستم و اصال اعصاب این رو ندارم که یه دختر کنار 

 گوشم

 وز وز کنه پس سکوت کن و بش ین تا برسیم به تهران. اگرم

 .خواستی می تون ی بری عقب بخوابی

ولی جیغش مگه قطع می شد؟ تمام کلماتش رو با جیغ بیان 

 می

 کرد و تند تند نفس می کشید. انقدر توی همون پنج دقیقه وول

خورده بود و دست و پاهاش به اینور و اونور خورده بود که 

 اصال

ام عجیب نبود که این بار دومی بود که دقیقا جلوی خودمبر  

پاهاش آسیب دی ده بود. این دختر یک جا بند نمی شد و 

 اصال

 شبیه یه دانشجوی ترم دوم کارشناسی ارشد نبود! بیشتر شبیه

دهتر بچه چهار ساله بیش فعال ی بود مه هیچ کسی 

 نمیتونست

 !تحملش کنه

- ن ترمینالآقای بیگی تورو خدا منو بذاری . 

دیگه ا ینجاها جیغاش التماسی شده بود که من هم اهمیتی 

 ندادم
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 نبود

و تا تموم شدن سیگارم همینطو ر دودش کردم و تمام 

 حرفاشو

 .بدون جواب گذاشتم

 ای خدا منو گیر کی انداختی؟ ا ی خدا اینجا هم؟ ما همدیگه-

کنیم باید توی چهار متر رو توی دو ساعت کالس تحمل نمی  

 ماشین تحمل کنیم؟

ناله می کرد و جیغ می کشید. یه جاهایی اوج می گرفت و 

 من

هم به یه قرص اعصاب قوی نیاز داشتم تا بتونم تمام این 

 ساعتا

 .تحملش کنم

دیگه یواش یواش ساکت شده بود انگار با این قضیه کنار 

 اومده

ه برسیم تهران که منمبود که با ید آروم بشینه و منتظر باش  

 .تونستمیکم آرامش بگیرم

آب دهنش رو با صدا فرو می داد و با دهنش به صداینوچ 

 نوچ

 .در میاورد

 انقدر این کارش تکرار شد که برگشتم سمتش. تازه اون موقع

 دیدم جوراب شلواریشم پوشیده و تمام مدت من حواسم به
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 نبود

 .رانندگیم بود

 چیه هی نوچ ناچ می کنی؟-

 !تشنمه-

 .تشنگی و گشنگیشم مثل آدمیزاد نبود

 !خب درست بگو تشنمه-

 ...تشنمه-

 در عین عصبی بودن خنده ام می گرفت. در عین حال که می

خواستم با پشت دست بزنم دهنش پر خون بشه دلم می 

 خواست

 .صورتش رو نگاه کنم و بزنم زیر خنده

 درست نمیتونی بگی ؟-

 !تشنمه-

دستم رو از بین صندلی ا فرستادم عقب تا بطری ب زرگی 

 که همیشه

پشت ماشین بود رو پیدا کنم ولی با یه بطری خالی روبرو 

 .شدم

 .از سبکیش فهمیدم خالیه برای همین دیگه جلو نیاوردمش
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 نبود



 .هرجا دیدم وایمیستم بخرم-

 !تشنمه-

 .این بار یکمی هم ناله قاطی حرفش بود. لحنش فرق داشت

 سوزنت گیر کرده؟-

 !تشنمه-

 .خانم گوناگونی! پیادت میکنما-

 انگشت تهدیدم رو هم گرفتم سمتش ولی انگار از تهدیدم

 :خوشش اومده بود که با ذوق گفت

 تشنمه! تشنمه... هاالالالی الال ی تشنمه! وای دهنم خشک-

یرم از تشنگی... تشنمهشد. وای دارم میم ! 

شک ندارم که یه تخته اش کم بود. از روی فرمون ماشین 

 ضبط

رو روشن کردم و اجازه دادم با صدای بلند پخش بشه. تا 

 جایی

که میتونستم موزیک رو زیاد کردم و اونم همونطور صداش 

 رو

 .بلند و بلند تر می کرد تا وقتی که دیگه نفهمیدم چی میگه

زیکا میتونست ر وی مغز و اعصابش بره ی ا نمیدونم این مو

 نه ولی
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 نبود



من تنها هدفم از روشن کردن ضبط همین بود. هرکسی 

 حاضر

 نبود سبک موزیکایی که من گوش میدادم رو تحمل کنه ولی

این دختر انقدر وراجی کرده بود و روی اعصابم پیاده وری 

 کرده

زیکا اون هم با حجم وولوم صد شده بود که مستحق این مو

 .بود

 فکر می کنم سه چهار تا موزیک گذشته بود و من با پخش

 شدنشون و اون صدای گیتار الکتریکی که وسطش توی گوشم

می خورد با آرامش رانندگی می کردم که حس کردمیه چیز 

 ی

 محکم خورد به پام و همین که برگشتم ببینم چیه دیدمیکی از

پاهاش دراز شد سمت پام و منو هل داد تا راحت تر بخوابه! 

 توی

اون سر و صدا با اون صدای بلند موزیک خوابش برده 

 ...بود

 !واقعا مطمئن شدم که این دختر ی ه دیوانه اس

 اینکه تا رسیدنم به پمپ بنزین چقدر وول خورد اصال قابل

 توصیف نیست چون فقط دست و پاهاش تا دهنم نیومد. یک

 بار

 به دنده می خورد و یه بار من رو هل می داد. یه بار دستش



محکم روی شونه ام فرود می اومد و یه بار کله اش محکم 

 می
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رفت توی ش یشه و جالبی اینجا بود که هیچ کدوم از دفعات 

 از

 خواب بیدار نشد و من هم موزیک رو قطع نکردم تا حداقل با

ون شرایط توی خواب بمونه و من هم راحت تر رانندگی هم

 کنم

 .و خوابم نگیره

 توی پمپ بنزین هیچ کسی نبود و حتی فروشنده ی اون مرکز

رفاهی که کنار پمپ بنزین بود هم سرش رو گذاشته بود 

 روی

 دستاش و خوابیده بود. خودمیه سری خوردنی و آب معدنی

ایی واینستم و تا تهرانخریدم تا اگر توی راه نیاز شد دیگهج  

یک سره رانندگی کنم. آخرین لحظه فروشنده رو بیدار کردم 

 و

 .یه قهوه هم بهش سفارش دادم تا سنگینی پلک هامو بگیره

 همین که رفتم کنار ماشین دیدم هنوز تو ی خواب نازه. لپای

 تپلش به شیشه چسبیده بود و موهاش هم درهم و برهم شده

اول شبش نبود. رفتم پشت فرمون بود و خبری از مرتبی 



 نشستم

و بطری آب معدنی رو گذاشتم رو ی دستش... همون لحظه 

 آب

 معدنی از توی فریزر درومده بود و کریستال های یخ توش
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 .مشخص بود

انگار که برق بهش وصل شده باش ه یهو تکون خورد و 

 سرجاش

 نشست. شوکه شده بود. نه چیزی میگفت نه حرکتی می کرد

 ولی من انگار انتقام خواب وحشتناکش رو ازش گرفته باشمیه

 .لبخند پیروزمندانه روی لبم بود

 .آب گرفتم بخور-

بسته ی پاستیل رو باز کردم و ی دونه از خرس های رنگیش 

 توی

نوز تو دهنم گذاشتم و با یه ابروی باال رفته نگاهش کردم. ه

 ی

 .شوک بود و هیچ عکس العملی نشون نمی داد

 تشنه ات نبود؟-

 نگاهش بین بطری آب معدن ی و من و بسته ی پاستیل توی

 گردش بود. بسته ی پاستیل رو گرفتم سمتش که باز هم فقط



 .نگاه کرد

خشک شدی؟ بذاریمت تو موزه به عنوان آثار باستانی؟ -

 دختری

 .که در ماشین خشک شد
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باز هم نگاهم کرد و هیچی نگفت. چند ثانیه که گذشت در 

 بطری

رو باز کرد و من هم نگاهم رو ازش گرفتم. خرس بعدی رو 

 تو ی

 !دهنم گذاشتم که یهو یخ زدم

*** 

 انقدر بد بیدار شده بودم که می تونستم تمام القاب بد دنی ا رو

مورد دار ترکی توی ذهنمبهش نصبت بدم. تمام فحش ها ی   

 ردیف شده بود و دلم می خواست همه رو با بلند ترین صدای

 ممکن توی صورتش جیغ بکشم ولی متاسفانه انقدر میزان بی

ادبیش زیاد بود که نه فضا اجازه می داد و نه خودم روم می 

 شد

 که این کارو بکنم. تنها چیزی که تونست اون لحظه شوکم رو

منو به خودم بیاره بطری آبی بود که  برطرف کنه و یکمی

 روی



 ...سرش خالی کردم... آخیش

مثل موش آب کشیده شده بود. لباسش لکه لکه آب روش 

 مونده

بود و موهاش کال از اون حالت شیکان پیکانی که داشت 

 افتاده

 .بود و یه جاهاییش قشنگ چسبیده بود کف سرش
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 هیچکدوممون حرف نمی زدیم. بسته ی پاستیل توی دستش

بود و هر لحظه خشمش بیشتر می شد. دستمو دراز کردم و 

 بسته

ی پاستیل رو از دستش در آوردم. مرتیکه ُگراز نصفش رو 

 هم

خورده بود و امون نداده بود یذره اش برای من بمونه. آخ که 

 من

 !عاشق پاستیل خرسی ام

دهنم و هنوز نجوییده بودم که دومی رواولی رو گذاشتم توی   

 گذاشتم توی دهنم و همینطور سومی و چهارمی. به نظرم پر

 .کردن دهن با پاستیل یکی از لذتایی بود که می تونستم ببرم

اون مزه ی شیرین خفنش! آخ که دلم میره براش... اصال 

 لذت ی



 باالتر از خوراکی خوردن نداشتیم و هیچی نمیتونه رو دستش

ادبی . 

 خم شد سمت من و از توی داشبورت دستمال کشید بیرون و

موها و صورتش رو خشک کرد. از صداینفس کشیدش 

 فهمیدم

که چقدر عصبیه ولی حتی یک کالم هم حرف نمی زد. برای 

 این

که خرابکاریم رو ماست مالی کنم دو تا پاستیل گرفتم جلوش 

 و
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هنشبردم نزدیک د : 

 !پاستیل نمی خورین؟ خیلی خوشمزس-

دهنمیکمی پر بود و برعکس چند لحظه قبل که اون داشت برا 

 ی

خودش مزه پرونی می کرد و من رو حرص می داد فقط 

 خودم

بودم که حرف می زدم و اون هر لحظه به شدت عصبانیتش 

 اضافه

 .می شد

پاستیل رو چسبوندم به دهنش که محکم دستمو زد کنار و 



 :گفت

 ...برو پایین-

آروم بود. اصال انگار نه انگار که از عصبانیت داره می 

 ترکه فقط

 آروم ازم خواست پیاده بشم منم که از خدا خواسته ولی گشنه

ام بود و ترجیح می دادمیه بسته از پفک هایی که خریده بود 

 رو

کنم تا پشنه و تشنه نمونم با خودم همراه . 

 یه بسته پفک موتوری برداشتم و دستم رو گرفتم به دستگیره

 .ی در که پیاده بشم
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مرسی از همراهیتون. مرسی از پاستیل خیلی خوشمزه -

 ...بود

 .امیدوارم این پفک هم همون قدر خوشمزه باشه

 ...خداحافظظظظ

و اومدم دستگیره رو بکشم که در قفل روی ظ مکث کردم 

 .شد

برگشتم سمتش که پاشو گذاشت روی گاز و من همونطور ج 

 ی غ

 :جیغ کنان گفتم



وای شما یه دیوونه ی زنجیر ی ای... دیوونه... اگر می -

 افتادم

 چی؟ اگر چیزیم می شد چی ؟ اصال فکر بقیه هستین؟

 .ساکت شو... صداتو تا تهران نشنوم-

کردم و کمرم رو چسبوندم به تکیه گاه صندلیپفک رو بغل  . 

 .پاهام رو دراز کردم و روی صندلی لم دادم

نمی خوام. خوابمو پروندین سرم درد می کنه. منو به زور -

 از

 خواب بیدار کردین میگین حرف نزن؟ شما آدمین؟ خوبه منم

بیام از خواب بیدارتون کنم؟ خوبه اینطوری غرق خواب 

 باشی ن

 بیامیخ بذارم رو دستتون؟ آره دیگه شما شمرین شما با یزید و
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دار و دسته اش کار کردین کارتون رسیده به این جاها... 

 ...شما

بازم عکس العملش نسبت به حرف زدن من زیاد کردن 

 صدای

موزیکای عجیب و غریبش بود. انگار یکی فقط جیغ می 

 کشید و

منو خراش می داد. نمیدونستم اصال با کدوم دکمه و گوشای  



دم و دستگاه بایدضبطش رو قطع کنم ولی حدس زدم اون 

 دکمه

 ی پیچی که سمت راننده بود میتونه همین کارو انجام بده. خم

 شدم و پیچوندمش سمت برزن. هر لحظه سرعتش بیشتر و

 .بیشتر می شد

- ن؟ شما سادیسممیدونین سادیسمیا این موزیکا رو گوش مید  

 داری؟ مریضی؟ خوشت میاد همه رو آزار بدی؟

 فعال تو ثابت کردی چنین بیماری ای داری حتما باید بهت-

دکتر معرفی کنم چون آنرمال بودنت هر لحظه داره بیشتر 

 بهم

 .ثابت میشه

 دستمو زدم به کمرم و عصبانی از حرفی که زده بود برگشتم

 :سمتش و جیغ زدم
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 من سادیسمی ام؟ آقای بیگی شما از جایگاهتون سو استفاده-

می کنین. فکر کردین استاد منین حق دارین هر کار دلتون 

 می

خواد بکنین من هیچی نبایدبگم. اصال برای چی بایدبا شما 

 توی

 یه ماشین بشینم؟ اصال چرا باید تحملتون کنم؟ کم مجبورم



 ...حضورتون رو تحمل کنم این جا هم با ید باشین

گردنشو تکون داد و صدای شکستن قلنجش موهای تنم رو 

 سیخ

کرد. وای که چقدر از این کار بدم می اومد بخصوص اگر 

 یکی

 کنارم قلنج انگشتاشو می شکوند. خودم بشنکم عیب نداره ولی

 !از صدای قلنج مردم بدم میاد

 می خوای پیاده بشی؟-

نگاهی به دور و اطراف کردم. انصافا که دلم می خواست  یه

 پیاده

 بشم ولی وسط بیابون باید کجا میرفتم؟ تنها چیزی که یکمی

روشنی به جاده می داد چراغای وسط راه بود که اونا همیکی 

 در

 .میون خاموش بود

 !نه-
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- یاده شوپس بشین سر جات صداتم درنیاد تهران پ ! 

 چسبیدم به صندلی. خب چه گناهی کرده بودم که با ید این

 وضعیت رو تحمل می کردم؟ پشتم رو کردم بهش و به سمت

شیشه ی ماشین ن شستم. پفک رو باز کردم و یواش یواش 



 مشغول

خوردنش شدم. انگار داشتم کوفت می خوردم ولی از 

 خوردنشم

ردم و بعد یهو دست نمی کشیدم . با آب دهنم خی شون می ک

 فرو

 میدادم. پاهامو کشیدم زیر بدنم و دو زانو نشستم. دیگه قشنگ

 .پشتم بهش بود و یه جورایی اصال به بودنش اهمیت نمی دادم

 نمی دونم چقدر گذشته بود ولی هم پفکم تموم شده بود و هم

 .حوصله ام سر رفته بود که مدل نشستنم رو عوض کردم

کنم و یه چیزی بگم. این که همه اش دلم می خواست صحبت  

چقدر ازش متنفر بودم مهم نبود فقط مهم این بود که اون 

 لحظه

اصال نسبت استاد شاگردی مطرح نبود و تنها کسی بود که 

 نمی

 دونستم تا چند ساعت بعد ولی تا ساعت ها کنارم بود. تنها

 .موجود زنده ای که می تونستم ببینم
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 ...قبل از این که حرفی برای زدن پیدا کنم پیچید توی خاکی

 !یهو دستامیخ زد

 کجا میرین؟-



جوابم که نمی داد! ماشاال هزار ماشاال از شکم مامانش الل 

 دنیا

اومده بود! کاش حداقل الل از دن یا نمی رفت... اصال مگه 

 من

 میتونستم بدون فهمیدن چیزایی که دلم می خواست دست

ار بشم؟ حاال این چیزا می تونست فهمیدن دلیل جاده خاکیبرد  

 !زدنش باشه ی ا هرچی دیگه

 !آقای استاد خان... آقای بیگی ! با شما هستما-

 »نه تنها الله بله کرم هست«!

 شما همیشه بلند فکر می کنین؟-

فهمیدم طبق معمول باید به غلط کردن بیوفتم ولی حق به 

 جانب

 :گفتم

- ن آدم رکی هستم تو روی همه حرفامو می زنماوم... آره! م . 
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 .احساس کردم می خواست یه چیزی بگه ولی حرفشو خورد

حرف خوردنی نیستا. بگین عیب نداره خودمونیم کسی -

 !نیست

یه لحظه با این حرفم خوف کردم. وسط بیابون بال مال سرم 

 !نیاره



 .از این زنجی ری سادیسمی بعید نبود

 ناخوداگاه خودم رو کشیدم عقب و چسبیدم که در که دستش

رو گذاشت جلوی دهنش و خمی ازه کشید. جوابم رو نداد و 

 از

 ماشین پیاده شد. نگاه منم پشت سرش همونطور رفت تا بفهمم

می خواد چیکار کنه که دیدم صندوق عقب رو باز کرد و از 

 توش

در آورد بعد اومد روی صندلی عقب نشست و  یه چیزی

 وسیله

 :هایی که روی صندلی بود رو زیر پاش گذاشت و گفت

یه نیم ساعت سکوت کن سر و صدا نکن می خوام بخوابم -

 بتونم

 .رانندگی کنم

اووووف کی میره این همه راهو! مگه تخت پادشاهیه؟ 

 ...بالشت

اس... اووووف پتو... ازین دور گردنیا که مثل نی م دایره 

 بند و بساط

 .خوابش هم الکچری بود
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 .خیلی بی ادبین من کی سر و صدا کردم-



 :آروم با صدای خشک و بی حسش گفت

 !هیچ وقت همه ی اینا منم-

شونه ام رو انداختم باال. معلومه که تویی! پس نه منم ! 

 مرتیکه

 ...میمون

منم سعی کردم چشمام رو ببندم و بخوابم ولی انگار یه 

 دلشوره

 ی عجیب و مسخره توی دلم بود. همه اش حس می کردم از

بیرون صدا میاد و یه کسی اون اطرافه. از توهمات نصفه 

 شبی م

 بود! شبایی که توی ساختمون کسی نبود و خودمم میدونستم

هی انقدر میکه اینطوره همیشه چنین توهمی می زدم حتی گا  

 .ترسیدم که فکر می کردم کسی داره نگاهم می کنه

هرچی اطراف رو نگاه میکردم کسی نبود. انقدر اونجا سوت 

 و

 کور بود که فکر می کردم حتی کسی نمیدونه چنین جای

برهوتی وجود داره چه برسه به این که بره اون سمتی. تبلتم 

 هم

رو سرگرم کنم. توی چمدونم بود و نمیتونستم با اون خودم 

 توی
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ماشین هم هیچ چرا غی روشن نبود دستمو کشیدم روی سقف 

 و

 وسط سقف دنبال چراغ می گشتم که پیداش نکردم ولی یکم

که دستم رو کشیدم جلو تر چراغ رو یافتم. انگار به بزرگ 

 ترین

 !کشف دنیا رسیده بودم که اونقدر ذوق کردم

روشن کردم و بعد نوبت وارسی بقیه ی جاهای  چراغ رو

 ماشین

 بود. واال ماشین که نبود بیشتر شبیه به یه ربات فوق پیشرفته

بود که برای کار کردن باهاش نیاز به یک عالمه دفترچه ی 

 راهنما

 داشت تا بشه فهمید چجوری کار می کنه. ضبط ماشین هنوز

تنها چیزی روشن بود و یه نوری ازش به چشمم می خورد. 

 که

 میدونستم این بود که اون فلش دوتایی که به سمت خودم بود

می تونست موزیک رو عوض کنه و بزنه بعدی... خبهر 

 خنگی

 .اینو میدونه

 قبل از اینکه صداشو زیاد کنم زدم موزیک بعدی و یه چیز ی

روی صفحه نوشت که فکر می کنم منظورش خواننده ی 

 موزیک



نمی شناختمش و برام آشنا نبود باز زدمبود و از اونجایی که   
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 بعدی. هرچی می زدم بعدی و بعدی اسمای عجیب تری می

اومد. حتی اسماش معنی نداشت. از روی کنجکاوی اون 

 بیلبیل ک

که برای کم و زیاد کردن صدا بود رو چرخوندم که یهو صدا 

 تا

 ...آخر زیاد شد

 اصال یادم رفت چیکار کرده بودم که بلندگوهای ماشین داشتن

خودشون رو به در و دیوار می کوبیدن. نمی دونستم بایدچی 

 رو

بزنم این ماسماسک وامونده خاموش بشه فقط صدای دادش 

 رو

می شنیدم. اصال صدای موزیک رو نمیشنیدم و صدای 

 فریادش

 .تو یمغزم بود

 ....تیناااااااااااا! لعنت بهت-

 داد میکشید ... من همچنان همه ی دکمه های ضبط رو فشار

 می دادم تا شاید خاموش بشه ولی مگه می شد؟

 »یازیخ تینا یازیخ! آهلل من اولوم من اولوم«!



تو اون وضعیت اصال نمیدونستم دارم چی میگم. حرفای 

 خودم

 رو هم نمی فهمیدم فقط خدا رو التماس می کردم که باالخره
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 .یه دکمه ی وامونده رو فشار دادم و صداش قطع شد

 !آخیییییییش-

اون لحظه انگار که تمام وسعت دنیا مال من شده بود. از 

 ذوق

خاموش کردن ضبط ماشین نفس عمیقم رو فوت کردم و 

 دستامو

 :توی هوا به یه حالت رقصیدن تکون دادم

 !تونستم تونستم-

 احساس می کردمیه نفر اون پشت شبیه به یه گوجه فرنگی

 در حال انفجار هر لحظه داره قرمز و قرمز تر میش ه

ولی من به موفقیتی دست پیدا کرده بودم که از اهمیت دادن 

 به

برزن و عصبانی بودنش و اون صدا ی تینا گفتنش مهم تر 

 .بود

 .نمره ات رو صفر حساب کن-

حرفش جدی باشه به عقب سرم رو از ترس این که 



 برگردوندم

که با یک جفت چشم برزخی مواجه شدم. انگار واقعا جدی 

 !بود

اوه اوه با ید فرار رو به قرار تر جیح می دادم. سریع سرم 

 رو

برگردوندم و در ماشین رو باز کردم. یهو یه سوز شدی دی 

 پیچید
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پاهامو کجا گذاشتم. زیر پام سنگتوی ماشین و من نفهمیدم   

بود و مچ پام هم از پیچ خوردگیش درد می کرد. قمر در 

 !عقرب

 کجا میری دختره ی دیوونه؟-

پشت سرم رو نگاه نکردم و سعی کردم با همون پای چالقم 

 لنگون

 !لنگون برم. کجا؟ نمیدونم

 یهو دستم به عقب کشیده شد و به سمتش چرخیدم. حاال جیغ

غ بزننزن کی جی ! 

 !آی خدا ولم کن! وای خدا ولم کن... چی از جونم میخوای-

 دستم رو ول کرد و یه هل کوچیکم بهم داد که داشت تعادلم

بهم می خورد ولی خودم رو نگه داشتم که نیافتم. پابرهنه 



 دوییده

 !بودم وسط یک عالمه سنگ الخ و خاک

- چینچیکار داری با من وسط بیابون؟ ولم کن آقا... چرا هم  

 ...میکنی

تو دیوونه ا ی ی ا فقط ادا درمیاری ؟ عقل و شعور -

 نداری؟ خوابیده
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 !بودم اون پشت دختره ی احمق

شونه هام رو انداختم باال. خب چیکار کنم حوصله ام سر 

 رفته

بود باید خودم رو سرگرم می کردم. بایدبهش حق می دادم؟ 

 آره

 خب حق داشت ولی از اونجاییکه خودم مشکلی با خوابیدن

توی سر و صدا نداشتم اصال درک نمی کردم که اذ یت بشه. 

 البته

 شاید من هم می خوابیدم و یکی یهو صدای ضبط رو زیاد می

 .کرد قاط ی میکردم

 !یعنی چی-

 مردم آزاری یا فقط می خوای من رو آزار بدی؟-

ر دادنش لذت می بردم. از اونجا اوم خب صد البته که از آزا



 یی

که صداقت حرف اول رو توی زندگی می زنه و هرکس 

 هرچی

 :پرسید من باید دقیقا عین حقیقت رو بهش بگم گفتم

این که آزار دادن شما واقعا لذت بخشه درش هیچ شکی -

 نیست

ولی من از روی قصد این کار رو نکردم. فقط حوصله ام سر 

 رفته

 .بود
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 !حوصله ات سر میره باید بقیه رو آزار بدی-

با بدجنسی لبخند زدم و شونه ام رو دادم باال. انگار اینطور 

 ی

 حسابی حرصی تر می شد پس منم ترجیح می دادم حرصی و

 .عصبانیش کنم

 .مچ دستم رو گرفت توی دستش و به دنبال خودش کشید

 .آی داد... آی هوار... آی پاهام! آ ی مچ دستم. خداااا ولم کن-

 .این مرد شکنجه گره! می خواد بال مال سر من بیاره

همون جا کنار ماشین وایساد و منو به در عقب ماشین که 

 بسته



 .هم بود تکیه داد. سرش رو آورد جلو و زل زد توی چشمام

رکسی میدید موهاش نا مرتب بود. یکی اینور یکی اونور. ه

 می

 فهمید که از خواب بیدار شده. حتی می تونستم حس کنم نفس

 .هاشم دقیقا شبیه آدمی که تازه از خواب بیدار شده داغه

 همین که صورتش به صورتم نزدیک تر شد و چشمای آبی

 آسمونیش که دیگه به نظرم رنگ همون گوجه فرنگی قرمز

شمامبود و توی تاریکی داشت برق می زد رو توی چ  
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 دوخت الل شدم. سینه به سینه ام وایساده بود و زل زده بود

 توی چشمام. نمی تونستم حتی آب دهنم رو قورت بدم چو ن

حس می کردم صداش رو می شنوه. شبیه فیلمای ترسناک 

 شده

 بود. دو تا آدم وسط بیابون! توی فیلما وقتی همچین شرایطی

ومد یا به تجاوز ختم می شد ی ا به جیغ زدن و پیش می ا

 ترسیدن

ولی چرا من کپ کرده بودم؟ گوالخ خان برزنیان زل زده 

 بود

 .توی چشمم و با نگاهش داشت برام خط و نشون می کشید

 !بالیی به سرت بیارم-



 :دستم رو ول کرد و دوباره با لحن محکم تر گفت

- به حالت گریه بالیی به سرت بیارم... که مرغای آسمون 

 .کنن

چشمام رو گشاد کردم. مچ پام درد می کرد و کف پامم 

 بخاطر

 سنگی که روش وایساده بودم داشت سوراخ می شد. لبم کش

 اومد و از درد خندیدم. پام رو جا یجا کردم که حس کرد دارم

 .فرار می کنم و دوباره مچ دستم رو محکم گرفت

 آسمون مرغ داره؟-
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صرفا می خواستم جو بینمون عوض بشه و ولم کنه. یه لحظه 

 از

 .سوالم شوکه شد و در ماشین رو باز کرد

 من رو مسخره کردی؟-

 آخه میگین مرغای آسمون به حالم گریه کنن. از شما که یه-

 مرد تحصیل کرده و به اصطالح دکتر هستین بعیده. مرغ که

صال گریه نمی کنن. مرغا توی آسمون نیست تازه مرغا ا

 خنگ

ترین موجودای روی زمینان. انقدر قد قد می کنن تا سرتون 

 .بره



ما تو خونه ی روستامون داریم. انقدر گوگولین. حنایی و 

 مشکی

و غاز... اسماشونه ها البته بازم هستن. یکی هم داریم اسمش 

 رو

 .گذاشتیم محمد آخه مال محمدمونه

کردم. از کجا رسیده بودم به  داشتم برای خودم تعریف می

 کجا

و برزن خان هم هر لحظه آت یشی تر می شد. من رو به 

 زور فرو

کرد توی ماشین و روی صندلی نشون. در رو پشت سرم 

 .بست

 :خواستم در رو باز کنم که خودش باز کرد و گفت
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 .همین جا میشینی تکون نمیخوری-

رف گوش کن نی ستم؟ اتفاقا خیلی هم حرفکی گفته من ح  

 گوش کنم چون حتی کمربند ایم نیم رو هم بستم و نشستم سر

 .جام

 دو دقیقه... فقط دو دقیقه میخواستم بخوابم بتونم رانندگی-

 کنم. تو دیگه کی هستی. بدبخت خانواده ات که این همه سال

 .تحملت کردن



 چمه مگه؟-

 بله که طلبکار بودم! چرا بایدبدبخت باشن؟ اتفاقا خیلی هم

 خوشبخت بودن. کبری که باید از خداش میبود شوهرش با یه

بچه اومده بود خونه اش که از قضا همه ی کارای خونه رو 

 می

 کرد. کم از مادر ناتنی سیندرال که نداشت هیچ تازه بچه هاش

قت نیاز بهرو هم می داد من بزرگ کنم. بعدش هم هر و  

 جاسوسی داشت من رو می فرستاد. این از کبری... کبری به

اندازه ی تمام بیست و دو سالی که زن بابام بود بایدبخاطر 

 حضور
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 .من خدا رو شکر می کرد. واال مگه کم الکیه

چت نیست! فقط نمی فهمم چجو ری ممکنه تمام ایراد ای ی -

 ه

ی وجود تو جمع بشه! خودتی ی ا واقعا ادا دختر تو

 درمیاری؟

 من فقط نگاهش کردم. این آدم دیوونه بود. یعنی چی ادا

 ...درمیاری؟ خل و چل

 یک ساعت میخواستم بخوابم گند زدی به تمام استراحتم. بابا-

المصب من امروز پنج ساعت تا این خراب شده اومدم پنج 



 شش

 .ساعت هم باید برگردم تا خونه

 داشت غر غر می کرد و من هم فقط گوش می دادم. دوست

 داشتم جوابشو بدم ها ولی می ترسیدم باز یه چیزی بهش بگم

 .و اونم بیشتر قاطی کنه

به در ماشین تکیه دادم و توی خودم جمع شدم اون هم 

 باالخره

 ساکت شد و ماشین رو به حرکت انداخت. کاش زودتر می

 رسیدیم خونه و می تونستم توی تختم بخوابم. حداقل یه جایی

دور از بزرن خان و عصبانیت هاش. یه جایی که بتونم 

 راحت
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 .باشم

 !آقای بیگی-

نمیدونم چقدر از مسیرمون گذشته بود ولی من از بادی که 

 می

وی سقف اومد واقعا لرز افتاده بود توی تنم. دریچه ی ر

 ماشین

 .باز بود و هوای بیرون میپیچید توی ماشین

 نگاهش که حاال دیگه آروم شده بود و مدت ها بود که بینمو ن



هیچ حرفی رد و بدل نشده بود. فقط چشمام رو نگاه کرد و 

 من

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 .میگما ... من سردمه-

 :انگشتش رو به سمت عقب نشونه گرفت

- ردار. روی زمین نکششپتو رو ب . 

 برگشتم عقب رو نگاه کردم. همون پتویی که کشیده بود روش

 مچاله گوشه ی صندلی افتاده بود. اونم دقیقا سمتی که پشت

 .صندلی خودش بود
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 کامل برگشتم سمت عقب و زانوهام رو گذاشتم روی نشیمنگاه

قب و پتو رو بردارم. دستم روتا با تمرکز کامل بتونم برم ع  

 گذاشتم پشت صندلیش هلش دادم به جلو. یه لحظه حس کردم

چیزی که زیر دستمه از جنس صندلی نیست و بیشتر شبیه 

 این ه

 که یال های یه اسب زیر دستم باشه. همون جا ب دون حرکت

 . ..خشک شدم. هی هم سعی میکردم به جلو ُهلش بدم

 نه دستم رو تکون دادم و نه خودم رو ولی ترمز سریع و

وحشتناکی که گرفت من رو به عقب پرت کرد. در واقع عقب 

 من



 !که می شد جلوی ماشین

پام که به فنا رفته بود ولی با اون ضربی که من به عقب 

 پرتاب

 شدم حس کردم گردن و کمرم هم به همون جایی رفته بود که

! همونطور ی ب ا گردن کج و نفس بند پام رفته بود یعنی فنا

 اومده

داشتم فکر می کردم چرا باید بجا ی این که دستم رو بذارم 

 پشت

 !صندلی گذاشته بودم پس کله ی برزن

 ...گردنم-
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صاف نشستم و یه نفس عمیق کش یدم تا به حال خودم 

 .برگردم

و رو نگاه کردمپشت گردنم رو ماساژ دادم و روبر . 

 چراغ هاینارنجی ای که خاموش و روشن می شد از جلوی

 ماشین به چشمم می خورد. برگشتم سمتش و نگاهش کردم که

 .دیدم دستش رو گرفته جلوی دهنش و داره حرص می خوره

استاد شیرت خشک میشه ها. حرص نخور... جای این که -

 بگ ی

ترمز کردم خوبی، خوشی، سالمتی؟ نترکیدی ا ین طو ری 



 به فنات

ندادم؟ بر و بر من رو نگاه می کنی ن حرص می خورین؟ 

 امیدوار م

 یه روز من بتونم شمارو همینطور ول بدم توی شیشه. به حق

 !روزایی که آرزوس

 می فهمی داشتی چیکار می کردی؟-

 گردنم رو تکون دادم و دستم رو گرفتم بهش. توی این چند

 !ساعت باید به یه نرم تن تبدیل می شدم تا درب و داغون نشم

 شما میفهمین؟ دارم می رفم عقب پتو بردارم ترمز میکنین ؟-

 .دختر تو دیگه خیلی پررویی... دارم برات-
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همین که اومدم اداشو دربیارم و با سر و صورت و زبون 

 دراز ی

شین پی اده شد و پتو رو از پشت آورد. منم اداشو بیام، از ما

 پتو

 .رو روی هوا از دستش گرفتم و زیر لب تشکر کردم

 .این پنجره ی سقف ماشین تون رو هم ببندین یخ کردم-

 !سان روف-

 هان؟-

 !اسمش سان روفه-



پتو رو باز کردم و تا زیر گلوم کشیدم. خودم رو جمع کردم 

 روی

 :صندلی و آروم گفتم

- پنجره... پنجره سقفی... هرچی حاال چه فرقی  سان روف.

 می

کنه؟ از طرف شما هم از خانم تینا گوگونانی جها نشیر آبادی 

 یه

عذرخواهی می کنم و می گم دفعه ی بعد بیشتر حواسم رو 

 جمع

 .می کنم تا به فنات ندم تینا خانم

 :پشتم رو بهش کردم ولی صداش رو شنیدم که زیر لب گفت

- وقت نبینمت. آخرین بارهالهی دیگه هیچ  ... 
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و یه نفس که با تمام زورش به بی رون فوت کرد و من فقط 

 برام

مهم بود که بخوابم و تا تهران و خونه ی خودمیکمی 

 استراحت

 .کنم. اگر گرمم می شد میتونستم راحت بخوابم

 فقط بخواب. نه صدات رو بشنوم و نه کاری بکن. لطفا هیچ-

 کاری نکن فقط بخواب. موقع خوابهم دست و پاتو چمع کن



 .نیاد توی دهن من

چشمام رو باز کردم و پتو رو کنار زدم. ماشین رو راه 

 انداخته بود

 :و من با طلبکاری گفتم

 شما توی خواب می فهمید دست و پاتون کجا میره؟-

زدم و گفتم براش دست : 

 .آفرین چقدر شما باهوشین. چقدر خفنین. ما نمیفهمیم آقا-

 .شبتون بخیر

 .باز هم پشتم رو کردم بهش و خوابیدم

 .نمیدونم چقدر گذشته بود که یه صداهایی توی گوشم پیچید
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اول نمی فهمیدم ولی بعد از این که شتاب تکون خوردنم 

 بیشت ر

د فهمیدمیکی داره بیدارم می کنهش . 

 تینا... تینا ... خانم جهانشیر آباد ی؟-

دستامو از زیر پتو که حسابی دورم گره خورده بود و قطعا 

 انقدر

 تکون خورده بودم که اونم پیچیده بود بهم بیرون کشیدم و

 چشمام رو با دستام مالیدم. یه خمیازه ی بلند باال کشیدم و

زه ی استاد رو شنیدمیادم اومد که تویهمین که صدای خمیا  



 .ماشینشم و از اصفهان داشتیم می رفتیم تهران

 ...اوم-

برگشت نگاهم کرد ولی من فقط یکی از چشمام باز بود و 

 اون

 .یکی هنوز رغبتی نداشت تا بیدار ب شه

 رسیدیم تهران. خونتون کجاس؟-

 ...اوم-

 حال نداشتم صحبت کنم. من معموال بعد از بیدار شدن بایدنیم

ساعتی توی تحت می موندم تا از دوباره سیستم مغزی م باال 

 بی اد
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 و بتونم صحبت کنم. تنها کاری که اول صبح بدون وقفه می

 .تونستم انجام بدم خوردن نون و پن یر با چایی شیرین بود

الی همون یه چشم بازم تونستم ببینم که هوا روشن شده واز   

 .این یعنی خیلی وقت بود که خوابیده بودم

 بیداری؟-

 ...اوم-

 نمیدونم چرا ولی در مقابل تمام رفتارای من یه نفس داغ فوت

 !می کرد به بیرون

 خونتون سمت دانشگاهه؟-



 !اوهوم-

ف به اوماین بار دیگه خیلی زحمت کشیده بودم که سه تا حر  

 .اضافه کرده بودم. اوف خیلی از خودم کار کشیدم

 تا رسیدن به آخر اتوبان هم من شاداب شدم و هم اون دیگه

 حرفی نزد. وقتی به خروجی نزدیک خونه رسیدیمیکمی قبل

 :ترش گفتم
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 .بی زحمت سردار جنگل جنوب-

پتوی نرم و گرمش رو که حسابی بهم خوابیدن الی اون 

 چسبید ه

بود و خیلی هم گرمم کرده بود ا ز دور بدنم باز کردم و 

 همون

طور نشسته تا زدم. چیزی ن مونده بود که برسم خونه و 

 بایدیکمی

سر و و ضعم رو مرتب می کردم. ساعت از ده صبح هم 

 گذشته

 .بود

- لهمین کوچه پهنه رو برین داخ . 

برگشت سمتم و نگاهم کرد. ابروشو داده بود باال و با تعجب 

 نگاه م



 .می کرد

 خونتون توی این کوچه اس ؟-

فقط سرم رو تکون دادم و یکمی که رفت جلوتر دقیقا 

 روبروی

 :در خونه بود که گفتم

 .ممنون آقای بیگی . من پیاده میشم-

 :سرش رو چرخوند و همونطور متعجب گفت
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 کدوم خونه؟-

 :انگشتم رو به سمت در خونه نشونه گرفتم و گفتم

 !این-

 فرمون رو پیچوند سمت خونه و درست جلوی در خونه نگه

 داشت. از ماشین پیاده شد و من هم دنبالش از ماشین پیاده

 .شدم

 .مرسی آقای بیگ ی خیلی زحمت کشیدید-

 .هر دومون رفتیم پشت ماشین تا وسیله هام رو بردارم

 .خواهش میوکنم. امیدوارم دیگه تکرار نشه-

چقدر این بشر رو داشت. خیلیم دلش بخواد با من هم سفر 

 .بشه

 !از بی لیاقتیه خودشه



 »از بی لیاقتیته«!

 .کاش همیشه همهی بی لیاقتی ها اینطوری باشه-

مون لحظه ناراحتش کرده لحنش یه طوری بود. انگار یکی ه

 باشه
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شاید همیه طوری که انگار اصال حال و حوصله نداره. البته 

 بگم

که این آقا هیچ وقت حال و حوصله نداشت. هیچ وقت هم از 

 رو

 .دندهی خوبی بلند نشده بود. همی شه ی خدا بی اعصاب بود

ظی کردم. کلی د رو از چمدونم رو از دستش گرفتم و خداحاف

 اون

 ته مهای کیفم در آوردم و انداختم توی قفل در که صداش رو

 .دوباره شنیدم

فردا صبح اول وقت توی دفترم منتظر کارای ا ولی ه ا ی -

 که بهتون

 .گفتم حاضر کنین هستم

این کار ها که می گفت شامل یک عالمه ترجمه و یک عالمه 

 سر

فصل چینی بود. می خواست از روز بعد رس من رو بکشه! 



 تازه

 باید روی نمونه ها یی که قرار بود بسازم تحقیقاتم رو شروع

میکردم و این مقاله ای که باید اول ارائه می دادم همه 

 فرمالیته

 .بود

 مگه نگفتین نمره ام صفره؟-

 .اون رو وقتی می فهمین که نمره وارد سایت بشه-
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 پس شما از اون آدمایی هست ین که روی حرف خودتون-

 نمیمونن ؟

 انگار این حرف من زیادی براش سنگین بود که اخماش توی

همدیگه فرو رفت و بدون جواب دادن پشت فرمون نشست. 

 انگار

داشت با خودش نقشه می کشید حاال چطوری می تونم حال 

 این

  بایدچیکار کنم که بیشتر اذیت بشه؟دختره رو بگیرم؟ حاال

 .رفتم توی خونه و در رو از پشت بستم

 طبق چیزی که برزن خان گفته بود من بایدتا صبح قبل از راه

 افتادنمیک بند کار می کردم وگرنه نمی تونستم درخواستاش

 .رو جامه عمل بپوشونم



هنوز به دم پله ها نرسیده بودم که در به صورت برقی باز 

 .شد

 منم که فضول باید بعد این همه روز باالخره همسایه ی جدیدم

 رو میدیدم دیگه. وقتی خدا مقدر کرده که با هم برسیم خونه

 .یعنی قراره با هم روبرو بشیم

وای خدا چی می شد مثل این رمانا یه شاهزادهی سوار بر 

 اسب
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 سفید توی طبقه ی پا یین خونه ام زندگیمی کرد و بعد یه دل

نه صد دل عاشق من می شد. بعد همه توی دهات می گفتن 

 تینا

رفت شوهر تهرونی پیدا کرد همون جا موند. آخه همه ی 

 دخترا ی

روستای ما عاشق تهران بودن. همه تالش می کردن برسن 

 تهران

کلی کالس می تازه همین خواهرای خودم پیش دوستاشون  

 .ذاشتن که آبجی شون تهران درس می خونه

قدم هام رو آروم کردم. داشتم بر ای خودم حسابی رویا 

 پردازی

می کردم. سیمین جون وقتی اون قدر مهربون و دوست 



 داشتنی

 بود پس حتما پسرش هم حسابی تو دل برو می شد. مثال اگر

ون میموهاش عین مامانش خوش حالت بود و لبش هم مثل ا  

 .خندید. ووی چقدر کیف میده سیمین جون بشه مادرشوهرم

اگر اینطوری می شد من همون سیندرالیی بودم که اومده 

 بودم

توی قصر رویاهام. وای که چقدر جذاب... می تونستمیه 

 لباس

 .عروس دامن پفی بپوشم و تمام مجلس بچرخم و کیف کنم

سوس چرخید مداشتم چمدونم رو می کشیدم باال که خیلی نامح  
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تا نگاهش کنم. مریم همیشه می گفت خیلی تابلویی... هر 

 وقت

 می گفت یه چیزیرو یواشکی ببین بعدش کلی بهم می خندید

 چون نمی تونستمیواشکی نگاه کنم و همیشه طرف زل می زد

 !توی چشمم و پته ام ریخته می شد روی آب

دیدم شک کردم. کامل برگشتم عقب و یه لحظه به چیزی که  

آخرین پله رو هم کشون کشون چمدون رو آوردم باال. نفسم 

 بند

اومده بود ولی د یدن اون ماشین که خیلی هم برام آشنا بود 



 باعث

 شد تا کامل یادم بره چقدر چمدون سنگین بود و پنج شش تا

 .پله چقدر سخت بود

. یه دویست و ششنگاهم رو چرخوندم سمت انتهاینرده ها..  

سفید اونجا پارک بود. دوباره نگاهم رو چرخوندم سمت 

 ماشینی

 که داخل شد و پشت دو یست و شش سفید وایساد . امکان

نداشت! دلم می خواست زمین دهن باز کنه و من فرو برم 

 توش

 !تا هیچ اثری ازم نباشه

 .پاش رو که از ماشین بیرون گذاشت من فقط جیغ ک شیدم
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چمون رو ول کردم و تمام زحمتی که برای باال آوردنش 

 کشیده

بودم هدر رفت. یه طوری ملق زد روی پله ها که بایددیگه 

 فاتحه

اش رو می خوندم. اون چمدون دیگه برای من چمدون نمی 

 .شد

ما توی در و همسایه آبرو داریم خانم محترم. لطفا جیغ -

 .نکشین



اشین پیاده شد و من خشک شده بودم. مثل یه تیکه چوباز م  

 .خشک وایساده بودم لبه ی پله ها و باور نمی کردم

 شما توی خونه ی من چیکار می کنین ؟-

نذاشتم حتی جوابم رو بده. بدو بدو از پله ها رفتم پایین و از 

 کنار

 باغچه گذشتم. دقیقا حس وقتایی رو می داد که مامانم می

نه توی کوچه مون بر ای چی دعوا شده. چادر رو خواست ببی

 می

بست به کمرش و میدویید از الی در نگاه می کرد. من فقط 

 یه

 !چادر کم داشتم که ببندم کمرم و بدوام خودم برم دعوا

 !در خونه رو چجوری باز کردین-

نمی خواستم باور کنم که برزن پسر سی مین جونه. یا خود 

 خدا

ا و صد و نمی دونم چند هزارتا پیامبری یا همه ی امامزاده ه

 که
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 ...فرستادی زمین ما بدبختای بیچاره رو ارشاد کنی

 !من بایدبگم شما توی خونه ی من چیکار میکنین-

 ...لبه ی باغچه وایسادم. خونه ی اون بود... خونه ی من بود



 .انگشتم رو کشیدم رو به باال و طبقه ی سوم رو نشونش دادم

 !خونه مه-

انقدر خونسرد بود که داشتم سکته می کردم. من برای این 

 برزن

 خان غذا پخته بودم؟ یه هفته ت وی یه ساختمون زندگی کرده

 بودیم؟

چمدون کوچیک و مشکیش رو از توی صندوق عقب در 

 آورد و

راه افتاد. روی لبه ی باغچه با خونسردی به سمت خونه 

 وایساده

 .بودم و نگاهم همینطور با راه رفتنش دنبالش کشیده می شد

 وقتی رسید جلوم زل زد توی چشمام و به کل ساختمون اشاره

 :کرد و گفت

 .همه ی اینجا به نام بنده اس-

به نام! سیمین جون... آریوبرزن بیگی! دانشگاه! عروسی 

 ...زری
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 سرم گیج رفت. تعادلم رو از دست دادم و داشتم از پشت می

 افتادم که به خودم اومدم و وسط زمین و هوا تونستم خودم رو

 .جمع کنم



 شما فقط مراقب باش شست پا ت اول توی چشم خودت نره-

 .بعد هم توی چشم اطرافیانتون

 :از کنارم رد شد و زیر لب گفت

- کنار این دختر خدا بخیر بگذرونه . 

 چیو بخیر بگذرونه اقای بیگی؟ من فردا این جا رو خالی می-

 .کنم لطفا دنبال یه مستاجر جدید باشین

برنمیگشت پشت سرش رو نگاه کنه و من مونده بودم این 

 همه

خونسردی از کجاش می اومد. پشتش راه افتادم و بدو بدو 

 خودم

رو بهش رسوندم. چمدونم رو از وسط راه برداشتم و خرت 

 خرت

 .کف حیاط کشیدم. همه چیز رو ی اعصابم بود

 من هم ترجیح میدم همین االن خونه رو خالی کنین و تا فردا-
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 طول نکشه. حتی اگر نامه ی انصرافتون توی دانشگاه رو هم

یشمبنویسین بیشتر خوشحال م . 

داشتم از حرص می ترکیدم. برزن تنها کسی بود که می 

 تونست

من رو انقدر عصبانی بکنه. در عین حال آروم بود و حرفایی 



 می

 زد

اگر منم که تا پدر تورو در نیارم از این خونه بیرون « .

 »نمیرم

زیر لبم داشتم زمزمه می کردم و براش نقشه می کشیدم. 

 نقشه

دمار از روزگارش دربیارم و تمام هایی شیطان ی که بتونم 

 این

اعصاب خرد کنی هاش رو تالفی کنم. بیچاره ات می کنم 

 برزن

 ...خان صبر کن فقط

پدر بنده به رحمت خدا رفته خانم گوناگونی محض -

 اطالعتون

 .میگم

پله ها رو پیش گرفت و باال رفت و من موندم و مغزی که 

 داشت

 !می ترکید

 !من تینا نیستم اگر بیچاره ات نکنم برزن خان پرو
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به خودم اومدم و چمدونم رو کشوندم تا دوباره از پله ها ببرم 



 .باال

سه طبقه ی دیگه هم بایدمی بردمش. وای که هر بار ی اد قی 

 افه

ی برزن می افتادم می خواستم همون لح ظه چاقو بردارم و 

 اون

 .چشمای براقش رو از توی کاسه دربیارم

دیگه به نفس نفس افتاده بودم. انقدر فکرم مشغول برزن و 

 خونه

 ی مشترکمون بود که اصال نمی فهمیدم دارم اون حجم از

 .چمدون رو دنبال خودم می کشم

 .نهار زرشک پلو با مرغ باشه-

جلوی در خونه ی خودم بودم که صداش رو شنیدم. می 

 خواست

و حرص بده؟ زرشک پلو با مرغ می خواست؟من ر  

 .برنجش هم نه زیاد دون باشه نه زیاد شفته-

 .من فردا صبح از این خونه میرم. دنبال یه آشپز جدید باشین-

 !توی قراردادتون اینطوری ذکر نشده-

کدوم قرارداذ؟ همون برگه ای که بین خودمون بود؟ ال بته 

 من تا

نیستماین مرد روزجر کش نکنم ول کن  . 
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با حرص چمدونم رو یه گوشه از خونه پرت کردم و با پام 

 همیه

لگد بهش زدم. پشتم رو کردم بهش... حرص برزن رو روی 

 سر

اون چمدون فلک زده ی بیچاره خالی می کردم. اون چه 

 گناهی

داشت! اگر خراب می شد با ید کل ی از خرج زندگیم می 

 زدم تا

 .یکی جدی دشو بخرم

 .رفتم سمتش و صاف و صوفت گوشه ی اتاق بلندش کردم

 من اگر حال این برزن خان رو نگیرم که تینا نیستم. هم ازم-

مقاله می خوای هم زرشک پلو؟ دیگه چی؟ رودل نکنی! 

 زرشک

 !پلو با مرغ

یه دوش آب گرم گرفتم و لباسام رو عوض کردم. تمام مدت 

 زیر

خوندن و رقصیدن داشتم به نقشه های دوش به جای آواز 

 شومی

که می تونستم بریزم فکر می کردم. اگر قرار بود همینطور 

 ی



 پیش بره من میتونستم بزنم رو ی دست هیتلر... هیتلر کمر به

 .قتل یهودیا بسته بود منم میتونستم کمر به قتل برزن ببندم

 شاید اگر می کشتمش میتونستم حداقل از سنگینی پروژه ی
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دانشگاهم خالص بشم. هنوز یک ماه هم از شروع شدن ترم 

نبود جدید  

 .نگذشته بود که من اندازه ی تمام تحصیلم مقاله خونده بودم

 .صبح هم که باید سر ساعت هفت و نیم توی اتاقش می بودم

 همین که میتونستم بکشمش چند سالی توی زندگیم جلو می

داقل می تونستم وقتم رو صرف خوندن مقاله ها افتادم چون ح

 یی

که مربوط به درسای دیگه ام بود بکنم نه که همه مربوط به 

 یه

موضوع مسخره و برای اختراع آلیاژ دست ساز برزن خان 

 !باشه

 تازه من که میدونم بعد از این که مقاله ی آخر رو آماده کنم و

به نام اون زده بتونیم تحقیقات رو به ثبت برسونیم همه چیز  

 !میشه نه من دانشجوی بیچاره

موهام رو با حوله باالی سرم جمع کردم و مشغول آشپزی 

 .شدم

 باید یه لیست جدید از مواد غذا یی حاضر میکردمیا بهش



میگفتم که خودم میرم و چیزایی که می خوام رو می خرم. 

 چون

واقعا سختم بود خرید رو به برزن بسپرم... مگه مردا هم 

 خرید

 بلدن؟ ما وقتی به بابام میگی م هندوانه بخر قطعا با خربزه
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برمیگرده. نه که نباشه ها نه! فقط اونجا حین خرید هوس 

 خربزه

 ...می کنه

م نبود. انقدر خودم گشنه بودم که اصال وقت شوخی با شکم

 این

روز اولی هم نباید به شکم برزن سخت می گرفتم برای همی 

 ن

همیه زرشک پلوی مشتی درست کردم و تا حاضر شدنش 

 رفتم

 سراغ مقاله هام. خستگی راه هنوز توی تنم بود. نمیدونم چرا

 ولی با این که اون همه خوابیده بودم ولی باز چشمام روی هم

 .می افتاد

که خوابم برد و چی شد که با یه صدای اصال نفهمیدم چی شد  

وحشتناک کوبیده شدن در و پنجره ها از خواب پریدم. 



 طوری

صدای شیشه ها و به ه م خوردن پنجره می اومد که فکر 

 کردم

 همون موقع هاست که شیشه ها بشکنه. خواستم برم پنجره رو

 ببندم که فهمیدم بیرون حسابی طوفان شده. پرده ها داشت از

رده کنده می شد و از اون طرف هم من داشتم از چوب پ

 شدت

 دلپیجه می مردم. عادت بدی بود که همون لحظه که بیدار می
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 ...شدم با ید می رفتم دستشویی

 رفتم سمت دستشویی ولی چشمتون روز بد نبینه... الهی هیچ

له توالت کس به این شرایط دچار نشه. گالب به روتون چا

 وضعی ت

نافرمی داشت! اوضاع خیلی خیط... خیلی میگما ! یه طوری 

 همه

چیزده بود باال که من دو دستی در رو بستم. حاال از اون 

 طرف

 .حس می کردم اگر نرم دستشویی قطعا مثانه ام منفجر میشه

هر چی این پا و اون پا کردم نتونستم خودم رو نگه دارم و از 

 پله



ها دو ییدم پایین. جفت دستام رو گذاشتم روی در و حاال 

 نکوب

 .کی بکوب. انقدر در زدم که برزن اومد و در رو باز کرد

 !چه خبرته-

 دیگه زانوهام وزنم رو تحمل نمی کرد. اگر یکمی دیگه شل

 .وایمیستادم آبرو ریزیراه می انداختم

 دستشویی کجاس؟-

- ا خونتون دستشوی نمیدونین دستشویی خونتون کجاس؟ شم

 ی

 نمی رین؟ بخار میشه چیزایی که میخورین ؟
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 :یه نفس عمیق کشیدم و جیغ زدم

 !داره میریزه-

 :با تعجب نگاهم کرد که دوباره همونطورجیغ کشون گفتم

 دستشویی خونتون کجاس؟-

 .دیگه داشتم می ترکیدم که با انگشت به یه سمتی اشاره کرد

 دمپایی هام رو پرت کردم و اصال متوجه نشدم کجا افتادم فقط

 .به سمتی که دستش نشون میداد دوییدم

 ...در اول-

انتهای سالن یه راهروی کوتاه بود که من با باز کردن در 



 اول به

 .آرامش رسیدم

 نمیدونم چقدر طول کشید ولی وقتی اومدم بیرون خودمم می

دونستم که رنگ و روم باز شده. اصال حس خفگی نداشتم و 

 آروم

 ...شده بودم. آروم آروم

تازه وقتی در رو بستم نگاهم افتاد به خونه. برزن رو ند یدم 

 ولی
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که می شد خونه دقیقا شبیه به واحد پا یینی بود با این تفاوت  

و خبری از اون وسایل وینتیج  فهمید یه جوون د یزاینش کرده

 و

 .حتی لوکسی که پایین دی ده می شد نبود

داشتم برای خودم دید می زدم که جلو راهم سبز شد. یه 

 تیشرت

 سفید با یه شلوارک کوتاه تنش بود. همین که اومد من نگاهم

 .رو از اون باالی باالی سرش تا نوک انگشتای پاش کشوندم

انوش بود و تیشرتش هم آستی شلوارکش تا یه وجب باالی ز

 ن

 !کوتاه. انگار یه آدم جدید می دیدم . کت شلوارش کجا رفته



 !تموم شدم-

 هان؟-

 با گیجی سرم رو تکون دادم و دستای خیسم رو کشیدم به

شلوارم. یه دور روشو کشیدم و یه دور هم زیرشو. هنوز 

 یکمی نم

 .دار بود

 .میگ م انقدر نگام کردی تموم شدم-

م رو انداختم باال و چند قدم بهش نزدیک شدم. هنوز باابروها  
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نگاهم داشتم براندازش می کردم. با انگشت شستش ریشاش 

 رو

 :خاروند و من با ابروی باال رفته گفتم

 !کت شلوارتون کو-

 می خوای تو خونه هم با کت و شلوار بگردم؟-

 :شونه ام رو باال انداختم و با بی قی دی گفتم

 .توقع دارم استادا توی خونه با کت شلوار بگردن-

 !حتما با همونم بخوابن-

 :بازم شونه ام رو انداختم باال و گفتم

 .آره شای د. نمیدونم-

 باز یه قدم دیگه بهش نزدیک شدم که یه چیزیروی ساعد



یکی دستش نگاه دستش نظرم رو جلب کرد. با دقت به اون 

 کردم

و دیدم که اون اینطوری ن یست. انقدر کنجکاو شده بودم که 

 خم

شدم و نگاهم رو دوختم به دستش... نقش یه گرگ بزرگ از 

 باال

 .تا پایین دستش کشیده شده بود
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 ی ا خدا... این دیگه چیه؟-

کنجکاوانه خودشو کشید عقب و دستش رو گرفت پشتش. من  

 .دورش چرخیدم تا دقیق تر بتونم طرح روی دستش رو ببینم

 انقدر قشنگ و طبیعی بود که انگار یه عکس رو روی دستش

 چاپ کرده باشن. یه گرگ بزرگ که از چشماش وحشی بودن

میباری د. اون دستش رو میکشی د و من همینطور دورش 

 می

 . گشتم تا بتونم دقیق نگاهش کنم

 :آستین لباسش رو توی هوا نگه داشتم و کشیدم

 ا وایسا ببینم خب... چرا همچی ن میکن ی؟-

 خانم شما زندگی نداری؟-

سرم رو گرفتم باال و نگاهش کردم. آستیمننش رو ول کردم و 



 با

 :دهن باز گفتم

 !آخه این خیلی باحاله-

 دستش رو نکشید و من تونستم قشنگ دقیق به خالکوبی روی

اه کنمدستش نگ . 
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 !عجب چیزیه-

 با دقت داشتم نگاه می کردم. حتی دلم می خواست اون عکس

 .گرگ رو لمس کنم. یه طور سه بعدی و برجسته ای بود

 .بوی سوختگی میاد-

 !در جا صاف وایسادم. غذام

 !وای غذام سووووخت-

ی پله گیر می کرد بدو بدو از پله ها رفتم باال. پام ه ی به لبه  

ولی من باید سریع خودم رو به آشپرخونه ی نقلی ام می 

 رسوندم

 .و غذام رو از کربن شدن نجات می دادم

همین که رسیدم به آشپرخونه فقط سریع دو تا شعله رو 

 خاموش

کردم. قبل از خوابیدن زرشک و زعفرون رو آماده کرده 

 بودم. ما



سالم و صلوات در مرغ رو برداشتم که دیدم چیزی تا 

 سوختنش

 نمونده و اگر همون موقع نرسیده بودم بایدته گرفته هاش رو

 .جمع می کردم

 سریع یکمی آب مرغ جدا درست کردم و ریختم توی قابلمه تا
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 .خرابکاریام جبران بشه و یه نفس راحت کشیدم

لم از بابت غذا راحت شد تازه یاد برزن افتادم. وقتی خیا

 لعنتی

 عجبهیکلی داشتا. زیر کت معلوم نمی شد این قدر چهارشونه

 و پر و پیمون باشه. همچین عضله هاش زده بود بیرون نمی

تونستم چشم بگیرم. المصب گند اخالق. خاک بر سرش کنم 

 که

ی یه ذره اخالق نداشت وگرنه یه دل نه صد دل عاشقش م

 .شدم

 تازه ماشینشم با اینکه اسب سفید نبود و مشکی بود ولی

 .میتونست نقش اسب مشکی رو برام بازی کنه

 نمیدونم چرا جدیدا همه ی فکرام به شاهزاده ی سوار بر اسبم

 ختم می شد. البته میدونستمیه روزی پیداش می کنما ولی

هرکی که باشه فقط میتونه نشونه های ظاهری برزن رو 



هداشت  

باشه انصافا اگر حرف نمی زد جذاب بود... حتی اون نقاشی 

 خفن

 .گرگ روی دستش هم جذاب بود

کردم. این باز دیگه  واسه خودم شروع به خوندن و قر دادن

 به

زبون خودم بود و داشتم ریز ریز باهاش می رقصیدم. الحق 

 که
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هیچی موزیک ترکی نمی شد. قشنگ می شد باهاش انرژی 

 رو

 .تخلیه کرد

 گئجه لری رویامداسانهر شب توی رویام هستی

 گورورمکی یانیمداسانمیبینم که کنارمی

 هانسی دوزدی هانسی ی االنکدومش حقیقته کدومش دروغ؟

 اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچینمیمیرم برات ، میسوز م

 برا ت

ری رویامداسانهر شب توی رویام هستیگئجه ل  

 گورورمکی یانیمداسانمیبینم که کنارمی

 هانسی دوزدی هانسی ی االنکدومش حقیقته کدومش دروغ؟



 اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچینمیمیرم برات ، میسوز م

 برا ت

بیردفعه منه باخ اورییمی اندی آخ یه بار بهم نگاه کن ، آخ 

 قلبم

 سوخ ت

بالیدی نه سودایی دوشدی م آی آللهاین چه بال و عشقیبو نه   
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 بود ای خدا؟

بیردفعه منه باخ اورییمی اندی آخ یه بار بهم نگاه کن ، آخ 

 قلبم

 سوخ ت

 بو نه بالیدی نه سودایی دوشدی م آی آللهاین چه بال و عشقی

 بود ای خدا؟

بارم شده بهم نگاه کن باخ باخ بیر منه باخ**واسه یه  

کمرم رو تکون می دادم و با ناز و عشوه هی می گفتم باخ 

 باخ

بیر منه باخ! یه ظرف بزرگ زرشک پلو با مرغ مجلسی هم 

 ریختم

و توی سینی یه ظرف زیتون و ماست هم گذاشتم. زیادی 

 داشتم



لیلی به الالش می ذاشتما ولی این اول کاری الزم بود. بعدا 

 قرار

یای زیبایی سرش بیادبود بال . 

 تازه یادم اومد وضعیت دستشویی چقدر خراب بود و باید برم

 ...سراغش

سینی رو با آرامش گرفتم دستم و انقدر ریز ریز قدم 

 برمیداشتم

 تا باز مثل همیشه به خودم پشت پا نزنم. موفق شدم تا پا یین
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بدون ریختن هیچ عنصری از توی سینی عملیات رو موفقت 

 آمیز

بگذرونم. رسیدم جلوی در که نیمه باز بود و با پا در رو باز 

 .کردم

بازم دمپایی هام رو شوت کردم رفتم تو... همونطور قر می 

 دادم

و می خوندم باخ باخ بیر منه باخ... البته زیر لب می خوندم 

 و

 .صدام بیرون نمی اومد

- قای بیگی ... غذا آوردمآ . 

 !کربن دیگه-



 .کوفت بخورین به حق پنج تن. الهی هناق بشه توی گلوتون-

 زرشک پلو پختم صد برابر بهتر از غذای بیرون بهش میگین

 کربن؟

صداش رو نشنیدم. سرم رو که فرو کردم توی خونه دیدم 

 جلوی

 .تلوزیون نشسته و پشتش بهمه

- م میریزم دور شما لطفا براینمی خورین دیگه؟ به جهنم میر  

 .خودتون یه چیزی سفارش بدین بیارن

تینا مسخره بازی در نیار اگر کربن نشده بیار بخورم و با -

 من
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 .مودب باش

 رفتم جلوش قر کمرم دیگه خشک شده بود و باخ باخم نمی

به اندازه  اومد. همین مونده بود اون منو باخ باخ کنه! من که

 ی

کاف ی دید می زدمش ولی اون ببوگالبی تر از این حرفا 

 بود... فقط

 .اخم بلد بود

 این همه مرتب منظمیش رو اصال نمی فهمیدم. توی خونه هم

 انقدر باید اتوکشیده بود؟ اونوقت لباس سفید میپوشه غذا



 نمیریزه روش؟ من از هر پنج قاشق غذام قطعا چهارتاش

 !میچکه روی یقه ی لباسم که

 شما خودتون نمیتونین بیاین دم در بگیرین؟ تا دو روز پیش-

 .از جلو در برمیداشتینا

 .از امروز دیگه لطف میکنین میارین میذارین روی میز-

 به میز جلوی مبل اشاره می کرد. منم محکم سینی رو گذاشتم

 :روی میز و گفتم
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رو دل میکنین آخه! ترجیح میدم بریزمش سطل آشغال و -

 شما

 .از بیرون غذا بگیرین

حاال که گذاشتی جلوم و من هم می خوام بخورم. فقط -

 امیدوارم

 .توش سم نریخته باشی

 اتفاقا ذهنم رو خوندیدا! قصدش رو داشتم ولی روز اولی-

 .نمیدونستم باید از کجا پیداش کنم

پشتم رو کردم بهش که برم دل ی چپ چپ نگاهم کرد و من 

 از

 .عزا دربیارم

 .ممنون-



 .ا شما تشکر هم بلدی د؟ من که باورم نمیشه-

 :نفسش رو محکم پوف کرد و اومد غذاشو بخوره که یهو گفتم

 چرا گرگ نقاش ی کردین؟-

 خب سوال بود! شما سوال دارین نمی پرسین؟

بفرمایین باال غذاتون رو بخورین من می خوام ناهارم رو -

 .بخورم

این همه بی شخصیتی که توی وجود شما جمع شده اصال -

 قابل
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 .درک نیست

 :پشتم رو کردم بهش و خواستم برم باال که صداش رو شنیدم

 !صبح تمام چیزایی که ازتون خواستم بایدآماده باشه-

یشی کردم و در واحدش رو مح کم بستم. بی شخصیت... بیا  

 !شخصیت! گاو جلوت شرف داره برزن خان

تازه یه چیزی یادم اومد که دوباره برگشتم تو و از در آو 

 یزون

 :شدم. فثط سرم رو میتونست از اونجا ببینه یهو داد زدم

 راستی! تلمبه دارین؟-

اشق توی دهنشیه لبخند مکش مرگما هم روی لبم نشوندم. ق  

بود. درش آورد و من همونطور منتظر زل زده بودم بهش تا 



 جوابم

 .رو بده

 تلنبه برای چی؟-

قیافمو کج کردم. یه چشمم رو بستم و ابروی اون یکی رو 

 دادم

 ...باال
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 دستشویی گرفته... تلنبه رو شما کجا می زنین؟-

سرش رو به نشونه ی تاسف تکون داد و نگاهش رو ازم 

 .گرفت

 .مگه حرف بدی زده بودم؟ اصال مگه چند مدل تلنبه هست

بذار دو روز از اومدنت بگذره بعد خونه رو روی سرمون -

 خراب

 .کن

از جاش بلند شد و ظرف غذا رو روی میز جلوش گذاشت. 

 وزنم

 .رو از روی در برداشتم و صاف وایسادم

- دستشوییتون نمیگیره؟ چاه توالتتون پر نمیشه؟ شما شما  

 از عجایب دنیایین دستشویی نمیرین ازتون بخار میشه مشکل

 حل میشه ؟



اومدم بگم نمیری...نین که حس کردم دیگه زیادی بی ادبیه 

 که

 .حرفم رو خوردم

 ...حیف تینا حیف-

از جلوم رد شد و به سمت دستشویی رفت. چرا همچین می 

 کرد

که دیوانه ؟مرتی  
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*** 

 آریو

 تلنبه رو دادم دستش و منتظر شدم از پله ها بره باال. دلم می

خواست در رو پشت سرش قفل کنم تا هیچ وقت دیگهراهش 

 به

خونه ام نیافته. تازه می تونستم خیلی راحت توی گوشم 

 هدفون

 .بذارم و با خیال راحت غذام رو بخورم

دونم چرا ولی فکرم درگیرش بود. به هر حال یه دختر نمی

 تنها

ممکن بود نتونه از پس این کار بربیاد ی ا شایدهم بدش بیاد 

 این



 کار رو انجام بده. سعی می کردم خودم رو قانع کنم که به من

 ربطی نداره ولی دلم براش سوخت. چهار پنج قاشق بیشتر از

 غذام نخورده بودم که بلند شدم. الحق که چقدر هم غذای

 خوشمزه ای بود. دقیقا شبیه به زرشک پلوهایی که دوست

 ...داشتم. با برنج زعفرونی

پوف کردم و رفتم باال. در خونه اش باز بود و یه بوی 

 وحشتناک

 بدی پیچیده بود. چند تا تقه زدم به در که فقط یه صدای آوا
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 .شنیدم

 ...اوووم-

ترجیح می دادم توی اون فضا صحبت نکنم ولی دیگهدل رو 

 زده

 .بودم به دریا و رفته بودم باال

 مشکلت حل شد؟-

چند لحظه هیچ صدایی نیومد. بعد صدای باز شدن شیر 

 روشویی

 اومد و بعد یه دختر پیچیده شده الی یه شال خیلی بلند اومد

یه دور کامل پیچیده بود دور سرش و بیرون. شال رو 

 موهاش و



ادامه ی اون رو پیچونده بود جلوی دهنش. دستش رو گرفته 

 بود

 باال و فقط چشماش مشخص بود. خاکستری های معصوم و

مظلومی که هیچ کس تصورشم نمی کرد یه دختر جیغ جیغو 

 ز

 !زبون نفهم خرابکا ر پشتشون مخ فی باشن

لی داشتم می ترکیدم ! این دخترنمیدونستم بخندمی ا نه و  

دیوونه اگر قرار بود هر روز زندگیمن رو اینطوری پر از 

 دردسر
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کنه بیچاره می شدم. اگر نگرانی سیمین رو نداشتم همون 

 لحظه

ی اول بیرونش می کردم. حیف که مامانم مستاجر جدیدش 

 رو

 .به من سپرده بود

 این چه ریختیه ؟-

 شال رو از جلوی دهنش کشید و یه نفس عمیق گرفت. در

 :دستشویی رو بسته بود و با ناله گفت

 ...نمیشه-

 .درمونده شده بود



 .برو ناهارتو بخور من اکی می کنم-

 .نه خودم بلدم-

 مثل مسیر اصفهان تا تهران دیگه؟-

 :یه بادی انداخت به غبغبش و گفت

 .اونم بلد بودم-

- شه بلد بودنت مهم نیست بی ا برو اونور من درستش می با

 .کنم

 شما سوسل ها از این کارا هم بلدین؟-
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 نبود

از حرص میتونستم بازدم آتیش بدم توی صورتش ولی جلو 

 ی

 .خودم رو گرفتم اون هم دیگهبدون هیچ حرفی رفت کنار

دختر دست و پااصال فکرش رو نمی کردم که خونه ی این   

 چلفتی رو اعصاب انقدر تمیز و مرتب باشه. توقع داشتم توی

 همین یک هفته تمام خونه رو کثافت و لجن گرفته باشه ولی

 اشتباه فکر می کردم. تمام خونه برق می زد و هیچ وسیله ی

 .اضافی ای به چشم نمی خورد

کارم زیاد طول نکشید و سرویسش رو کامل آب گرفتم و 

 بیرون

اومدم. حتی داخل دستشویی و باالی روشوییش هم برق می 



 زد

کاری که هیچ وقت من از پسش بر نمی اومدم همین تمیز 

 کاری

 .بود

 .درست شد-

 راست میگین؟-

سرش رو همونطو ری که از در خونه آورده بود تو از در 

 دستشوی

 ی
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 نبود

 .برد تو و با دقت وارسی کرد

- تون درد نکنهدست . 

سرم رو تکون دادم و بدون این که پشت سرم رو نگاه کنم 

 رفتم

 .سمت در ورودی

 .بابت غذا ممنون-

خواستم در رو ببندم که لبخند عری ض و طویلش رو روی 

 صورتش

 دیدم. حاال انقدر هم ذوق نکن تینا خانم من تمام سعیم رو می

ا پای خودتکنم که هرچی سریع تر تو از این خونه بری... ب  



 .میری و هیچ وقت هم نمی فهمی که باعث رفتنت من بودم

یا زیادی ساده بود یا واقعا تمام کار هاش از روی قصد و 

 غرض

بود. تمام مسیر تا تهران انقدر ازش کتک خورده بودم که 

 اولش

فکر می کردم داره از روی قصد این کار رو انجام می ده 

 ولی وقتی

لم به حال اون بدبختی سوخت کهمطمئن شدم خوابه فقط د  

ممکن بود اینو بگیره... البته بعید میدونم کسی روی این کره 

 ی
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 نبود

 .خاکی باشه که چنین خبطی رو مرتکب بشه

اولین بار بود که ترجیح می دادم سیمین زود برگرده. من 

 آدمی

هستم که سکوت و تنها بودن رو دوست دارم. با این که 

 عاشق

 سیمینم و جونمم براش میدم ولی تنهایی توی خونه بودن رو

 دوست داشتم. سکوت خونه و آرامشی که می تونستم داشته

باشم رو به همه چیز ترجیح می دادم ولی ا ین ب ار دلم می 

 خواست



ود صدای هرچه زودتر سی مین برگرده حتی اگر قرار ب

 جاروبرقی

کشیدنش اجازه نده بخوابم و یا به زور زیره بریزه توی پلو و 

 بده

 ...به خوردم و بگه برات مفیده

 این دختر اگر بیشتر می موند و بیشتر دم پرم می شد عاقبت

 !خوبینداشت! با تتوی روی دست من هم کار داشت

*** 

 خانم گوناگونی... حواستون هست؟-

بود. انگار داشت توی خواب نگاهم می چشماش به زور باز 

 .کرد

همین که اسم خودش رو شنید سرش رو از روی میز 

 برداشت و
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 نبود

 .گیج و منگ نگاهم کرد

 .این جا کالسه فکر می کنم با اتاق خوابتون اشتباهش گرفتین-

هنوز لود نشده بود. انگار توی خواب بود و همه ی بچه ها 

برهم   

 می گشتن عقب نگاهش می کردن. این کالس تنها کال س

ارشدی بود که شلوغ بود و دلیلش هم این بود که یکی از 



 جبرانی

 .هایی بود که بایدحتما بچه ها دوباره می گذروندن

 .خانم لطفا تشریف ببرین بیرون-

همونطور منگ و گیج من رو نگاه می کرد. صبح اول وقت 

 جلوی

در اتاقم بود ولی بخاطر این که با آقای هاشمی جلسه ی 

 مهمی

 داشتم نشد که بیاد تو و دیدارمون رو به بعد از کالس منتقل

 .کرده بودیم

 دوست داشتم اگر کسی سر کالسم می اومد و حضور پیدا می

کرد با بار علمی بیشتری بیرون بره. این که یه نفر اصال 

 توی

ال برام مهم نبود ولی دوستکالس هام شرکت نمی کرد اص  

 .داشتم با اومدن سر کالس چیز یاد بگیرن نه که خواب باشن
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 نبود

 وقتی می خواین بخوابین توی تختتون بمونین. من میشینم-

 .تا شما برین بیرون

انقدر توی کالس سکوت برقرار بود که صدای مگس سمجی 

 که

بود. رفتم و پشت میز که  دور سرم می گشت توی مغزم



 جلوش

نوشته شده بود جااستادی نشستم... حتی زمان تحصیل 

 خودمون

هم چنین چیزیروال بود. جلوی میز ها ی ا با غلط گیر و یا 

 رنگ

 ...می نوشتن جا استادی

 انقدر خوابش می اومد که وقتی داشت از کالس بیرون هم می

بن چهارچوب رفت حال این رو نداشت که حرفی بزنه. وقتی 

 در

رسید سرشونه اش به اون گیر کرد و بعد از دربیرون رفت! 

 کیفش

رو همونطور کج و معوج روی شونه اش انداخته بود و 

 کالسورش

 .رو بغل کرده بود

 .باید حساب کار دستش می اومد کالس من جای خوابیدن نبود

به اندازه ی کافی روز قبل از خوابش زخم بودم دیگه همین 

 مونده

ود که هر لحظه از درس دادن نگاهم بیوفته بهش و خوابب  
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 نبود

 .بودنش اعصابم رو بهم بریزه



انقدر فضا سنگین بود که تا آخر ساعت هیچ کسی صحبت 

 .نکرد

حتی وقتی گوشی ام رو از روی میز برداشتم و به سمت 

 بیرون

 .رفتم باز هم کالس سکوت بود

در رو باز کردم که دیدم به چهارچوب در تکیه داده و 

 کالسورش

دستشه. یه چیزایی توی برگه ای که روش بود نوشته بود 

 ولی

 هنوز گیج خواب بود. چشماش بسته بود و با یه خط خرچنگ

قورباغه یادداشت برداری کرده بود. همون نگاه اول می 

 تونستم

و فرمول هایی بفهمم این جزوه ی درس منه که توی دستشه  

که من روی تخته نوشته بودم. کی بهتر از خودم می دونست 

 که

 !چی درس دادم

 ...خانم گوناگونی-

از جاش پری د. دیگه چشماش کامل باز بود و داشت من رو 

 نگاه

 می کرد. چشماش سرخ شده بود و پوست سفیدش به سفید ی

 :می رفت. نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم
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 نبود

 .بیا ین اتاق من-

 چقدر این آدم عجیب بود. پشت در وایساده بود و با وجود این

که خوابش برده بود ولی جزوه رو هم نوشته بود! این دختر 

 واقعا

 .عجیب بود... هیچ وقت چنین پدی ده ی عجیبیندیده بودم

دست هام رو توی جیبم فرو بردم و به سمت پله ها رفتم. 

 فکرم

غولش شده بود. از طرف ی دلم سوخته بود که از کالس مش

 بیرونش

 کرده بودم و از طرف دیگه با خودم می گفتم که حقشه باید

 .بیرونش می کردم

 جلوی در اتاقم بودم که یادم افت اد یه چیزی از دکتر هاشمی

 بپرسم برای همین به سمت اتاق معاون دانشکده راهم رو کج

 .کردم

چند تقه به در زدم و وارد شدم. عینکش روی چشمش بود و 

 با

 .دقت چیزی توی لپ تاپش می خوند

ببخشید آقای دکتر... تاریخ دقی ق اون پروژه ای که قرار -

 بود



 راجع بهش صحبت کنیم مشخص نشده؟
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 عینکش رو از روی چشمش و طبق عادت طوری که یکی از
 نبود

ش رو باال داد که پیشونیش چین خورد... اون هم کج ابروها

 و

 .فقط یک طرف پیشونیش

*** 

 تینا

 نمیدونم چند دقیقه بود جلوی در بسته ی سگ اخالق ترین و

بدترین استادی که طول عمرم باهاش برخورد کرده بودم 

 وایساده

بود. می ترسیدم همونطور وایساده خوابم ببره و باز با 

 دندونای

اچه هامو می گرفت و ول کن نبود مواجه بشم. تیزش که پ

 حاال

همیشه همه سر کالسش یا خواب بودن ی ا زیر میز با گوشی 

 ور

می رفتن فقط من بیچاره بایدمورد خشم اژدها قرار می 

 .گرفتم

دستم رو تکیه دادم به دیوار زبر پشت سرم و کالسورم رو 



 طور ی

ه. نمیدونست نگه داشتم که بهش تکیه بدم و کمرم سوراخ نش

 م

امروز دیروزه یا د یروز امروزه... آخرین باری که خوابیده 

 بودم

همون قبل ناهار بود و بعد از اون پای پروژه ی طاقت 

 فرسای آقا
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 نبود

 !بودم

از ترس این که باز بخواد بهم گیر بده و چیزی بگه هم کارم 

 رو

کردم و اولین نفر توی دانشگاه بودم. حتی قبل از خودش از 

 خونه

در اومدم بیرون تا به دیر رسیدنم گیر نده ولی همون صبح 

 هم

کلی منتظرش مونده بودم و بعد منو به بعد از ساعت کالس 

 حواله

 .داده بود

 .بفرمایین داخل-

چشمام رو به زور باز کردم. حس می کردم اگر چهل و 



 هشت

م می خوابیدم این بیخوا بی مزخرفم جبران نمی شد. ساعت ه

 یه

 .خمیازه ی بلند باال کشیدم و پشت سرش رفتم تو

 .میشه بشینم-

 چی بایدبهم تحویل میدادی؟-

 .فلش رو گذاشتم روی میز و دوباره یه خمیازه کشیدم

 توی اینه. میشه بشینم؟-

رد و باز هم جوابم رو نداد. همه ی بدنم از بیخوابی درد می ک

 این
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 نبود

 .بشر اذیت کردنش گرفته بود

 :نشستم روی صندلی و زیر لب به خودم گفتم

 »میشینم انگار اجازه ایه«!

 بنده گفتم بشینین؟-

عینکش رو برداشت و روی بینیش گذاشت. انقدر خوابم می 

 اومد

که نه حوصله ی کلکل کردن باهاش رو داشتم و نه جواب 

 دادن

بهش رو. فقط دلم می خواست سریع کارم رو انجام بده و 



 تایید

 .کنه تا بتونم برم خونه و بخوابم

 استاد... من تا همین االن نخوابیدم و واقعا نمی فهمم اطرافم-

 .چی می گذره. لطفا خواهشا... اینو ببینین من برم

ابرو به کنارش اشاره کرد با چشم و . 

 .بیا اینجا ببینم-

 !می خواستم گریه کنم. وقتی خوابم می اومد باید می خوابیدم

 این یه قانون بود و اگر زیر پا می ذاشتمش نمی تونستم هیچی

 .رو تحمل کنم
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 نبود

از جام بلند شدم و کیف و کالسورم رو روی صندلی دومی 

 که

اتاق بود گذاشتم. رفتم پشت میزش که فلش رو زد به لپ توی  

 .تاپ. یه لپ تاپ ظریف نقره ای... چقدر هم خوشگل بود

 خب توضیح بدین چیکار کردین؟-

 .هرکاری که ازم خواسته بودین داخل فلشه-

من سیستم نداشتم. فلشم رو با یه سیم مخصوص به تبلت 

 وصل

و زحمت توی  می کردم و حتی ترجمه ها رو هم به زور

 همون



انجام می دادم. خوشبحالش انقدر راحت می تونست کاراش 

 رو

 .انجام بده

 این چرا فونتاش این شکلیه؟ جاستیفاینیست... هیچ اصولی-

 .داخلش رعایت نشده

همین طور پایین می رفت و بدون توجه به محتو ای داخل 

 فایل

از تک به تک جاهایی که روی صفحه بود ایراد می گرفت. 

 من

 .خوابم می اومد و حوصله نداشتم توج یه اش کنم
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 نبود

 خانم این چه وضع فایله؟ سردرد گرفتم. ببرین درست کنین-

 .بعد بی ارین

 .دیگه صبرم سر اومده بود

- همون صفر رو شما شورش رو در آوردین. استاد بیخیال. 

 برای

 .من رد کنین برم بخوابم حداقل مر یض نشم از بی خوابی

عینک رو از روی چشمش برداشت و با اخم غلیظ نگاهم 

 :کرد

من رو مسخره کردین؟ وقت من رو برای این اراجیف -



 گرفتین ؟

 یه نفس عمیق کشیدم. اگر خوابم نمی اومد قطعا یه نفس کش

اومد بهش می گفتم می گفتم و هرچی از دهنم در می . 

فلشم رو از توی لپ تاپش در آوردم. همونطور که روی لپ 

 تاپ

خم بودمیکی در اتاق رو باز کرد و صدای دختری که بعد 

 صدای

 .در اومد نگاهم رو به سمت در چرخوند

 استاد ببخشید. می تونم بیام داخل؟-

 شما که اومدی د دیگه اجازه ی چی می گیرین؟-

ودم بیام و بلند بشم. دختره بری ده بری دهطول کشید تا به خ  
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 نبود

صحبت می کرد. یه دختر چاد ری که مشخص بود ترمای 

 اول

 .کارشناسیه چون خیلی بیبی فیس بود

 .ببخشید استاد. بد موقع مزاحم شدم شرمنده میرم بعد میام-

از پشت میزش بیرون رفتم و اون دختر دو قدم دیگهجلو 

 .اومد

کیف و کالسورم رو برداشتم که دختره شروع به پرسیدن ی 

 ه



 ...سوال کرد. جوابش رو حفظ بودم

 .خانم گوناگونی صبر کنین-

ای خدا ای خدای بزرگ من رو از دست این شیطان رجیم 

 نجات

 .بده

ش تموم شد و بعد ازهمون وسط اتاق وایسادم که دختره کار  

کلی معذرت خواهی از اتاق بیرون رفت. همین که در بسته 

 شد

 :با طلبکاری رو به گوالخ خان کردم و گفتم

جناب بیگی... وقتی اجازه نمیدی ن بنده بخوابم صبح سر -

 کالس

خواب میرم. وقتی اجازه نمیدین االن برم خونه قطعا شما 

 نهار

لو و خورشت دل ضعفهنخواهین داشت و مجبورین گشته پ  
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 نبود

 ...بخورین. این که من رو از کالس میندازین بیرون

 :نذاشت بازم حرف بزنم

یکی از بخشای پروژه ات رو قراره تغییر بدی م. با دکتر -

 هاشمی

برنامه ی یه بازدید داریم. گروه دانشگاه میریمیه سایتی 



 اطراف

هم با ید توش شرکت کنینیزد که انشاهللا شما  . 

یادم رفت خوابم می اومد. باورم ن می شد... می تونستم تو 

 یکی

 از پروژه های دانشگاه شرکت کنم. نیشم تا بناگوش باز شد و

 :گفتم

 جدی میگین؟-

باورم نمی شد. این برای من مثل معجزه بود. کی بدش می 

 اومد

توی همچین پروژه هایی شرکت کنه؟ من فقط توی همه ی 

 این

سال ها اسم این مدل پروژه ها رو شنیده بودم ولی نمی 

 دونستم

 .چطو ری می شه بهشون راه پیدا کرد

 :انقدر برام عجیب بود که دوباره با شوق گفتم
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 نبود

 استاد راست میگین؟ اذیتم که نمی کنین؟-

- ا دو دقیقه قبل که می گفتی صفر رد کنت . 

عینکش رو دوباره روی چشمش گذاشته بود و برگه هایی که 

 از



توی کیفش در آورده بود رو وار سی می کرد. خواب و همه 

 چیز

یادم رفت. خستگ اصال چند منه؟ اوف قرار بود بریم سایت 

 و

 ...بازدید و این ی عنی یه پله ی بزرگ برای من

- ن رشته چیه ؟هدفت توی ای  

قدم هام رو تا صندلی تند کردم و روی یکی از صندلی ها 

 .نشستم

کیفم رو گذاشتم کنار پام و چشمام دیگه رو به بست ه شدن 

 نمی

 رفت. انگار بعد از ده ساعت سیر خواب شده باشم پر هیجان

 .داشتم استاد رو نگاه می کردم

 !می خوام تدریس کنم-

- اول ابتدایی نیاز به این دانشگاه  اول ابتدایی دیگه... تدریس

 و

 !این رشته نداره

 ذوق زده بودم ولی نمی شد که جوابش رو ندم. کلکل با برزن
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 جرزن  

 

 نبود

خان گوالخیان بر ای من اولین هدف توی این ترم فشرده ی 

 پر



 برزن بود. نمی دونستم وقتی شانس رو تقسیم می کردن کجا

بودم چون ترم دوم دانشگاه اونم توی مقطع کارشناسی ارشد 

 نه

تنها از نظر درسی بلکه از نظر زندگی و بدبختی و بیچارگی 

 هم

 .به گوالخ خان گره خورده بودم

ا شما ابتدایی تدری س می کنین؟ میگم چرا با محیط این جا -

 نا

 آشنا بودین شما تخصصتون ابتداییه به همین خاطر هم

ن رو تنبیه می کنین و از کالس بیرون می ندازینشاگرداتو . 

 اوم کارم درست بود. من می تونستم با یه جمله ی کوتاه هم

برزن خانمون رو عصبانی کنم. از اون عصبانیا که صورتش 

 شبیه

 .گوجه بشه و تا مرز ترکیدن پیش بره

انگار حرفم رو نشنیده باشه سرش رو از روی برگه های 

 جلوی

ورد. البته منم اونطور بلند نگفته بودم که روش باال نیا

 مخاطب

خودم قرارش بدم ولی خب مشخص بود که دارم با اون 

 صحبت

 .می کنم کسی به جز ما توی اون اتاق نبود
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 جرزن  

 

 نبود

 .من می خوام توی یه دانشگاه خوب تدریس کنم-

و دستم  با این جمله توی رویاهام غرق شدم. چشمام رو بستم

 رو

به همدیگه چسبوندم. خودم رو می تونستم ببینم که با یه 

 ماژیک

آبی وایت برد روی تخته می نویسم و بچه ها هم پشت سرم 

 نوت

برداری می کنن. از اون استادایی که وقتی شروع به درس 

 دادن

می کردن صدا از دانشجو در نمی اومد و کالس هاشون 

 بخاطر

پر می شدخوبی زیاد همیشه تا آخر  . 

همونطور ت وی رویاهام غرق بودم و روی لبمیه لبخند عمی 

 ق

نشسته بود و داشتم اتاقم رو تصور می کردم. حتما پشت 

 پنجره

ی اتاقم رو پر از گل و گی اه میکردم نمی ذاشتم مثل اتاق 

 برزن

 .خان اینطو ری بی آب و علف بمونه



 با این وضعیت شما بهتون کالس پیش دبستان ی هم نمیدن-

خانم. اگر هدفی رو دنبال می کنین درست حسابی شبیه به 

 هدف

 بهش نگاه کنین. صرفا دانشگاه اومدن و رفتن شمارو مهندس

 .نمی کنه. این راه درازه
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 جرزن  

 

 نبود

یا گوشهنمیدونستم باید این حرفش رو نصیحت برداشت کنم  

 و کنایه! اگر طبق معمول می خواستم برداشت کنم داشت بهم

کنایه می زد ولی لحنش با همیشه و با مسخره کردن هاش 

 فرق

 .داشت

برای تدریس نی از به رزومه ی قوی دارین. این مقاالت و -

 این

 .رزومه ای که شما دارین کاری پی ش نمیبره

ردن رزومه بودممن خیلی هم بلد نبودم. خیلی دنبال جمع ک  

ولی نمی دونستم دقیقا با ید چیکار کنم. فقط سرم رو براش 

 تکون

دادم و توی فکر فرو رفتم. هنوز چند ثانیه ای از فکر و 

 خیاالم

 :نگذشته بود که یهو گفت



من ساعت دو برمیگردم خونه گرسنه ام... هرچی رفتن رو -

 لف ت

 .بدید از اون طرف شرمنده میشین

یه لحظه به زندگی و برنامه هام فکر کنم. آخهاجازه نمی داد   

 لعنتی این وسط غذا خوردنت از رزومه های من مهم تره؟

کیفم رو برداشتم و با یه خداحافظی آروم از اتاقش خارج 

 .شدم
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 جرزن  

 

 نبود

باید خودم رو برای این پروژه حسابی آماده میکردم. انقدر 

 براش

هیجان داشتم که یادم رفته بود برزن چطو ری من رو بخاطر 

 چند

 .تا ایراد توی فا یل پروپوزال به باد سرزنش گرفت

 من آدم رویاپردازی هستم. همون طور که برای آینده و لحظه

های دور خیال پردازی می کنم و لحظه به لحظه اش رو برا 

 ی

ی همخودم بررسی می کنم برای موقع یت های کآریو درس  

همین کار رو می کنم. تمام مسی ر خونه در حال فکر کردن 

 به

فضای سایت بودم. نمیدونستم کجا میشه خوابید و کار دقیقمو 



 ن

چیه! اصال باید اون جا چی کار کرد و حتی سفر با برزن 

 اونم

برای بار دوم که انقدر هم متفاوت بود قرار بود چه عواقبی 

 داشته

 .باشه

خرف ترین آدم دنیا بود و اگر مجبور درسته که برزن مز

 نبودم

حاضر نمی شدم حتی یک ثانیه هم با فاصله ی ده متری 

 تحملش

کنم ولی یه طور هایی کلید شانس من بود. این پروژه می 

 تونست

 .رزومه ی خوبی برای من باشه
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 جرزن  

 

 نبود

گذاشتم ازرفتم خونه و قبل از این که بیهوش بشم غذا رو بار   

این بابت که خیالم راحت می شد می تونستم ساعت ها 

 ...بخوابم

 !حداقل تا برگشتن اون

صدای به هم خوردن در خوابم رو پروند. از جام بلند شدم و 

 یه



 کش و قوس به بدنم دادم و بعد رفتم توی تراس. می تونستم

بگم بهترین قسمت این خونه تراس طبقه ی باال بود. البته 

 بعضی

ها بهش بهار خوابهم میگن. رو به حیاط و سرسبز. درخت 

 بلند

 .گردو تا نزدیکاینرده اش اوم ده بود

 دو تا آرنجم رو گذاشتم روی نرده ها و خم شدم پایین رو نگاه

 کردم. برزن از ماشین پیاده شده بود و داشت توی باغچه می

 چرخید. شلنگ آب رو گرفته بود دستش رو به باغچه آب می

داد. دلم می خواست می رفتم و چند تا گیاه ی که خودم 

 دوست

 داشتم می خریدم و توی باغچه می کاشتم. شایدهم سبزی می

 گرفتم و سبزی تازه می خوردیم. البته برزن که کوفت بخوره

 .خودم می خوردم لذت می بردم
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 جرزن  

 

 نبود

یقه اش رو هم باز کتش رو در آورده بود و دکمه های باالی 

 کرده

بود.. یه پیراهن چهارخونه ی اسپرت تنش کرده بود و کتش 

 هم

 اسپرت بود. چه خوش تیپ شده بودا. همیشه با این کت و



 شلوارای طوسی و سرمه ایش می اومد دانشگاه هیچ وقت

اینطو ری اسپرت ندیده بودمش. البته دروغ نگم با اون قد و 

 هیکل

اومد. از حق نگذریم اگر دهنش هرچی می پوشید بهش می 

 رو

 .می بست و حرف نمی زد می تونستم عاشقش بشم

از اون عشق و عاشقیای توی داستانا که دخترا عاشق 

 استاداشون

می شدن. البته برزن انقدر خوش بر و رو بود که نصف 

 دخترای

 دانشکده چه کسایی که باهاش کالس داشتن و چه کسایی که

 .نداشتن عاشقش بودن

می شد توی باغچه می نشست و با دستاش علف های  خم

 هرز

رو جدا می کرد. با دقت تک تک علف ها رو در می آورد و 

 وقتی

 خم می شد عضله های پشت کتفش قلمبه می شد و توی

 .چشمای من فرو می رفت

328 

 جرزن  

 

 نبود

خدایا قربون شکل ماهت برم. صدقه بالگردونت بشم. ببین 



 »من

چقدر دختر خوبی هستم... میشه شاهزاده ی منم اینطوری 

 عضله

 های قلمبه سلمبه داشته باشه که با انگشتام روش فشار بدم

 بادشون خالی بشه؟ چیز زیادی که نمی خوام فقط یکم مثل این

 برزن دلی دیوونه خوش تیپ و خوش هیکل باشه«.

و  انصافا چیز زیادی نبود. داداش کبری هم قدش کوتاه بود

 هم

الغر بود. البته محسن قد بلند بود و چهارشونه ولی خوشم 

 نمی

 اومد اونم خیلی الغر بود. چقدر من بخت بلندی داشتم هرچی

 !قره قوزمیت بود عاشقم میشد

 برزن دستش رو کشید پشت گردنش و علف هرز هارو یه جا

جمع کرد. کمرش رو صاف کرد و من توی این حدودا نیم 

 ساعت

ل اون رو زیر آنالیز چشمام گرفته بودم. با این که تمام و کما

 دو

 طبقه باال تر بودم ولی چشمای عقابی من همه چیز رو مورد

 .بررسی قرار می داد

 نکنه عاشق شدی از لب بوم دی د می زن ی؟-
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 جرزن  



 

 نبود

چشم توی چشم شدی م. سرش رو یهویی گرفت باال و من از 

 این

بود دارم نگاهش می کنمیهو از جا پریدم . سریع که فهمیده  

چرخیدم سمت در و بدون این که حواسم به باز و بسته بودن 

 در

 ...باشه با پیشونی محکم رفتم توی در شیشه ای

 ...آخ-

 :صداش رو بلند کرد و گفت

 .طبق معمول شست پات رفته توی چشمت-

 دستم رو گذاشتم روی پیشونیم. حس می کردم قراره یه المپ

بزرگ روی پیشونیم دربیاد. چنان محکم خورده بودم توی 

 شیش ه

 .که سرم گیج می رفت

یوسف می اد توی جمع مردم دستشون رو می برن آریو که -

 میاد

 .ملت کم مونده خودشون رو از پشت بوم پرت کنن

فتم. آویزون شدم و پاهام حرصی شدم و تا لبه ی بهارخواب ر

 رو

 :گذاشتم لبه ی نرده و جیغ کشیدم
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 جرزن  



 

 نبود

 .آقای اعتماد به نفس کاذب... زیادی به خودت اطمینان داری-

 کاش حداقل یه اخالق جذاب داشتی می شد توی صورتت نگاه

 .کرد

 .زد زیر خنده و یه معلومه گفت که من خیلی آروم شنیدمش

تم خودم رو سرزنش میکردم که چرا زیر نظر گرفته داش

 بودمش

و داشتم آنالیز می کردمش. انقدر خودم رو سرزنش کردم و 

 مثل

مادرا برای خودم نص یحت تراشیدم که زبونم مو در آورد. 

 باید

 تالفی این رفتار زشتش رو می کردم. مرتیکه انقدر اعتماد به

 .نفس داشت که روش کم نمی شد

شیدم و بردم پایین امیدوار بودم چشمم به چشمشغذاش رو ک  

 .نیافته. صدای شیر آب حموم بهم فهموند که رفته دوش بگیره

صبح ها یه دور دوش می گرفت و وقتی برمی گشت خونه 

 هم

یه دور. کال آدم عجیب و غریبی بود. من به خل و چلی این 

 آدم

 .هیچ جا ندیده بودم

ای خودم تا جلوی در یکمی توی خونه اش جولون دادم. بر



 اتاقش
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 جرزن  

 

 نبود

هم رفتم ولی از ترس این که یه وقت بفهمه من اومدم تو و 

 وارد

 اتاقش شدم جرات نکردم برم توی اتاق از همون الی در توی

تاریکی چشم گردوندم ولی به نتی جه ی معقولی نرسیدم. 

 خونه

 اش جذابیت چندانی نداشت قشنگ مشخص بود که واحد من و

 .این واحد با سلیقه ی یک نفر چیده شده بودن

همین که صدای شر شر آب قطع شد من تند از در رفتم بیرو 

 ن

و خودم رو رسوندم به پله ها. دو ییدم باال و خودم هم از 

 ماکارانی

 خفنی که درست کرده بودم خوردم و ته دیگ سیب زمینی

 اش

رو با لذت گاز زدم. با هر لقمه ای که می خوردم چشمام رو 

 می

بستم و با بند بند وجودم ازش لذت می بردم. این طور که من 

 از

 خوردن غذاهای خوشمزه لذت می بردم طبیعی بود که گوشت



 .بشن و بچسبن به تنم

تبلتم رو برداشتم تا برم توی حیاط یکمی آهنگ گوش کنم و 

 از

رون لذت ببرم. سویشرتم رو هم برداشتم تا یه هوای خوب بی

 وقت

 سردم نشه. می دونستم که روزای بعدش از کالسش حتما بعد
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 جرزن  

 

 نبود

از ناهار می خوابه ولی بازم در رو ی کمی باز کردم و سرم 

 رو کردم

 .توی خونه تا مطمئن بشم

ناپه خوابیدهاز همون جلوی در می تونستم ببینمش که روی کا  

 بود. یه شلوارک گل گلی آبی سرمه ای تنش کرده بود و حتی

ظرف غذاش رو از روی میز جلوش برنداشته بود. انگار یه 

 جرقه

ی تازه توی سرم زده باشن پاورچین پاورچین رفتم توی 

 .خونه

 .چراغا هم همه روشن بود و کامل بهش دید داشتم

- ینم شما هموناوففففف چه جیگری شدی مستر بیگی! بب  

 عصا قورت داده اینیستی که شق و رق میاد دانشگاه؟شلوارک

 ...گل گلیت و کجای دلم بذارم آخه



دوربین تبلتم رو گرفته بودم دستم و داشتم ازش فیلم می 

 .گرفتم

جلوی تلویزیون خوابش برده بود و ساق دستش رو گذاشته 

 بود

 روی چشماش. توی همین چند دقیقه انقدر خوابش عمیق شده

 بود که با هر بار رد شدن من هم تکون نمی خورد. داشتم می

 .ترکیدم از خنده
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 جرزن  

 

 نبود

شلوارکش خیلی با نمک بود و هیچ ربطی به اون تیپ 

 دانشگاهش

 .نداشت

ابهماز همه ی زوایا ازش فیلم گرفتم. یه رکابی جذ  

 .تنش کرده بود که عضله هاشو قشنگ به نمایش گذاشته بود

 !چیکار میکنی-

صدای گرفته اش رو که شنیدم سکته ی مغزی و قلبی و 

 عروقی

و همه نوع مرض العالج اومد سراغم. جیغ کشیدم و تبلتم 

 رو

 .محکم گرفتم توی بغلم

 !ی ا خداااااا! کی بیدار شدی-



 از من فیلم می گرفتی؟-

ش توی همدیگه فرو رفته بود و کوسن مبل رو پرت ابروها

 کرد

 روی اون یکی کاناپه. از جاش بلند شد و من همیواش یوا ش

 .داشتم می رفتم عقب

 !با تو هستما! بده به من ببینم اون گوشیو-

 :یه سمتم هجوم آورد ولی منم با پرویی زل زدم توی چشمش
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 جرزن  

 

 نبود

 !گوشی نیست تبلته-

تبلتم رو توی بغلم فشار می دادم و یواش یواش می رفتم 

 ...عقبی

گوشی و تبلت یه چیز شخ ص یه ها آقای بیگی ! چیز میزا -

 ی

 !شخصی رونباید دست بچه داد

کوفت آقای بیگ ی، ب ده ببینم... جلوی خودم پاک میکنی -

 اون

 !فیلم رو. چیز میز شخصی اینشونت بدم

- ا می خوام برم روی پروژکتور اتاق اساتید به اکران نه اتفاق

 عموم

 .درش بیارم



انگشتشو به نشونه ی تهدید گرفت باال و داشت برام خط و 

 نشون

 :می کشید که یه لبخند عریض و طویل تحویلش دادم و گفتم

خدااااحافظ استاد جووووون! فیلم زیباتو از توی دانشکده -

 جمع

ی ا این روی پروژکتور برای  کن! یا بهم بیست رو میدی د

 همه به

 !نمایش درمی اد

تینا دستم بهت برسه تیکه بزرگه ات انگشت کوچیکه ی -

 !پاته
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 جرزن  

 

 نبود

 من فرار می کردم و هر چند لحظه پشتم رو نگاه می کردم تا

 بهم نرسه. نمیدونم کجای محاسباتم غلط بود که پام به لبه ی

و با سر فرود اومدم روی زمین و از اون  فرش گیر کرد

 طرف هم

پای برزن گیر کرد به همون انگشت کوچیکه ی محترم من و 

 یه

لحظه حس کردم قراره اون صد کیل و وزن بیوفته روی من 

 چشمام

 :رو بستم و تبلتم از دستم پرت شد



 ...تبلتم-

 نفسم رفت. انگار که همه ی وزن اندازه ی خرِس مرتیکه ی

 گوالخ روی مجر ای تنفسیم بود و اونمیه زحمت نمی کشی د

 خودش رو تکون بده. این خرس قهوه ای تنبال هستن! دقیقا هم

 ...وزن همونا بود

داشتم نفس کم می آوردم که مشت بی جونم رو کوبیدم به سین 

 ه

اش و اونم خودش رو بعد از چند لحظه روی زمین پرت 

 .کرد

- تبلتمنامرد... بی شخصیت. وای  . 

 انگار نه انگار چند لحظه ی قبل داشتم خفه می شدم فقط با

 بغض شر جام نشستم و دنبال تبلتم گشتم. صدایی که موقع
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 نبود

افتادنش به گوشم خورده بود خبرای خوبی رو پیش رو 

 .نداشت

 دختره ی ابله... این چه کاریه می کنی؟-

ود. اون چه می فهمید از دردای چشمام پر از اشک شده ب

 من؟

 اصال یه فیلم با شلوارک گل گلی چه اهمیتی داشت ؟

 تبلتم افتاده بود روی پارکت و گوشه ی دیوار بود. داشتم خدا



 خدا می کردم چیزیش نشده باشه ولی تا برش داشتم و اون

 !گوشه ی خرد شده اش رو دیدم می خواستم همون جا بمیرم

قدم هام رو تند کردم تا از خونه اش برم گرفتمش توی بغلم و  

بیرون. دیوونه ی روانی زنجیزی... مردک احمق بیشعور! 

 یکمی

 عقل نداره که بفهمه با این کارش می زنه تبلت من بیچاره که

 .عصای دستمه رو از بین میبره

 .اون فیلم رو پاک میکنی بعد می ری-

و گرفتمجلوی در خونه با عصبانیت برگشتم سمتش و تبلت ر  

 :سمتش صفحه ی خرد شده اش رو نشونش دادم و گفتم
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 نبود

به لطف وحشی بازی شما چیز ی از تبلت من نمونده که -

 بخوام

 !فیلم گوهر بار شمارو ازش پاک کنم. خیالتون راحت باشه

چیزی نگفت و من بدو بدو از پله ها رفتم باال. همین که در 

 خونه

رو باز کردم اجازه دادم اشکام بیاد روی گونه هام. بیچاره ام 

 کرده

بود. این یعنی نه میتونستم ترجمه های سفارشی رو تا آخر 

 هفته



 تحویل بدم و نه می تونستم پروژه ی خودش رو براش درست

 کنم. هی هم جاستیفای جاستیفای می کرد. بیا آقای با شعور

م نمی تونتم بهت تحویلاالن همون جاستیفاینشده اش رو ه  

 .بدم

 هرجی فحش از دهنم در می اومد بهش می گفتم. اون لحظه

می تونستم با هر لقب بد و ناجوری صداش کنم. بایدازش 

 فاصله

می گرفتم و پرش به پرم گیر نمی کرد تا زنده بمونه وگرنه 

 بخاطر

 .این اتفاق می تونستم قاتل هم بشم

می کرد ولی دقیقا سمتتبلتم روشن می شد و حتی کار هم   

 راست پایین صفحه خورد شده بود و اون تیکه از صفحه ی
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 نبود

نمایش سیاه شده بود. در واقع من یه بخش بزرگی از صفحه 

 رو

 .نداشتم

تمام وقتم صرف ور رفتن با تبلت مادر مرده ام شده بود. هر 

 باال

مشتریام رو تحویل بدم ولی و پایینش میکردم تا بتونم کارا ی  

حسابی بد قلقی می کرد. یکی از ترجمه ها رو نصفه و نیمه 



 انجام

 داده بودم و به جد و آباد برزن فحش کشیده بودم که گوشی

 .فسقلی نوکیام ویبره زد

 سالم تینا... نجورسن؟ یاخجیسان؟( سالم تینا ... چطوری ؟-

 )خوبی؟

صدای کبری همون طور که با ناز و عشوه کلمه هاش رو 

 می

 کشید توی گوشم صدا داد. چقدر دلم براش تنگ شده بود. هیچ

وقت فکرش رو هم نمی کردمیه روز دلم برای کبری و خونه 

 ی

 .پر سر و صدامون تنگ بشه

سالم کبری... کعفون نعجدی؟ ن الیسن؟ ( سالم کبری... -

 حالت

ی؟چطوره؟ چی کار میکن ( 
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 نبود

کبری از من چهارده سال بزرگ تر بود. وقتی اومد خونه ی 

 ما

همون سال بعدش بچه دار شد و با این که من و فاط ی با هم 

 سه

سال اختالف سن داشتیم ولی بازم از همون اول خواهرای 



 جون

 جونی بودیم. هیچ وقت کبری برای من مادر نشد و جای مادر

دم رو نگرفت ولی عزیز بود و جزوی از خونوادم حساب خو

 می

 .شد

یک کلمه که ترکی صحبت می کردم دیگه یادم می رفت 

 چقدر

 .برای فارسی صحبت کردن تالش کرده بودم

 .آقات سراغت رو می گرفت-

 می.دونین ما ترکا چقدر با گاف و قاف مشکل داریم؟ واال من

ن قاف المصب رو هنوزم مشکل دارم. زبونم نمی چرخه ای

 .بگم

 .انقدر هم روش تاکید می کردم ولی بازم نمی تونستم

 الهی من قربونش برم. خوبین همه تون ؟-

 وقتی کبری روی کانال فارسی می گشت دیگه حرف زدنش

 شنیدنی بود. من چون روی لهجه ام حساس شده بودم انقدر
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 نبود

دقیق و ریز همه چیزو می فهمیدم وگرنه برایادمای معمولی 

 با

نمک بود. از اونجایی که همیشه بخاطر لهجه ام مسخره ام 



 می

 .کردن من هم بیشتر دقت میکردم

ما هم خوبیم. ننه و آقا هم خوبن. می خوایم تا آخر ماه بیای -

 م

 پیشت دلمون برات تنگ شده. آقات میگفت بذاریم مراسم

ری بعد از ترم تینا برگزار بشه ولی جواد منو کشته. خواستگا

 پاش و

 کرده توی یه کفش که نه با ید همین قبل از اتمام ترم بریم و

 .نامزد کنیم. من زنم رو می خوام ببرم سر زندگیم

 قلبمو میگین! افتاد! جواد غلط کرده بود با هفت جد

راجع  و آبادش! فکر کن اصال این کبر ی دریده بتونه با آقام

 به

 جواد حرف بزنه. از خودش همه ی خزعبالت رو ردیف

 .می کرد. حتی شک داشتم که جواد اصال از من خوشش بیاد

 خدا میدونست چرا کمر به قتل من بسته بودن و می خواستن

 .من رو بیچاره کنن

آقام گفت؟ نه نمی خواد بیا ین کبری... بذارین من دو هفته -

 ی
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 نبود

 .دیگه خودم میام ده همون موقع مراسم رو برگزار می کنیم



نمیدونم از کوتاه اومدن من بود ی ا واقعا خوشحال شده بود. 

 من

که داشتم از تصور جواد و کبری و حتی خانواده اش کهیر 

 می

زدم. اونطوری بهش گفته بودم تا پا نشن بیان تهران عروس 

 .برون

ن و من رو برگردونن ده دیگههیچشک نداشتم اگر بیان تهرا  

 .راهی ندارم تا حتی بیام درسم رو تموم کنم

 .راست میگی تینا؟ الهی قربونت برم. دور سرت بگردم-

اینا رو به ترکی می گفت و صدای صلوات فرستادنش رو هم 

 می

شنیدم. یه ذلیل مرده هم اون وسطا بار محمد کرد و باز 

 شروع

به حرف زدن با من کرد. از سیر تا پیاز اتفاقایی که توی 

 نبودن

من افتاده بود رو تعریف کرد. البته فقط اون جایی که می 

 خواست

من با خبر بشم. از اقدس خانم و هووش گرفته تا کارگرای 

 باغ

حاج ممدلی ... از بایرام و گوسفنداش بگیر تا مش قدرت و 

 سمیه



وار. کبری مگه حرف هاش تمومیخانم همسایه د یوار به دی  

 داشت؟ البته برای من بد هم نشد چون غم از دست دادن تبلت
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 نبود

 .بیچاره ام رو یه کمی فراموش کرده بودم

تلفن رو که قطع کردی م من اخبار کل روستا توی دستم بود. 

 می

م تاتونستمیه روزنامه چاپ کنم و ببرم توی روستا پخش کن  

 .حکم بی بی س ی رو توی روستامون داشته باشم

 تصمیم گرفتم برزن خان بیگی خان گوالخیان با اون هیکل

 .خرسمبک شام رو با گشنه پلو و خورشت دل ضعفه سر کنه

 تنبیهش برای شکوندن تبلت من خیلی کم بود ولی تنها کاری

 .بود که از دست من برمی اومد

سرم مرور کردم. تنها چیزی  نقشه های خبیثانه ام رو ت وی

 که

اون لحظه توی ذهنم اومد یه قوطی رنگ بود که ته کمد د 

 یوار ی

 دیده بود. پر بود و حتی باز هم نشده بود. موقع جابجا یی ها

 .گذاشته بودمش انتهای کمد دیوآریولی دم دست بود

سر ظهر بود و بعد از برگشتنش از دانشگاه حتما می خوابید. 

 یه



اعت خواب و بیداریش دستم اومده بود. اگر طورایی س

 خوابهم

نبود قطعا نمی اومد سمت حیاط. قوطی رنگ رو گرفتم دستم 

 و
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 نبود

 از پله ها آروم آروم رفتم پایین. هر چند دقیقه سرم رو می

 .چرخوندم تا مطمئن بشم ازش خبری نیست

آخ برزن خان بالیی به سرت بیارم که مرغای آسمون به 

 »حالت

زار بزنن. دیگه این عروسکت رو توی خواب ببینی! آخ که 

 باید

 بفهمی با من در افتادن چه پیامد هایی داره«!

همو نطور لب و لوچه ام رو کج و کوله می کردم و حواسم 

 پیش

یکی .  حرف زدنم با خودم بود که یه پام گ یر کرد پشت اون

 پاهای

من با همیه قرارداد نانوشته داشتن و اون هم این بود که 

 همیش ه

دوست بمونن و روزی چند بار یه کتکی به اون یکی بزنن. 

 اگر به



 .همدیگه گیر نمی کردن امکان نداشت ساعت بگذره

کم مونده بود بیوفتم روی زمین. قوطی رنگ رو روی هوا 

 گرفتم

سته بود وگرنه کل راه پله و خدارو شکر کردم که درش ب

 سفی د

 می شد. بقیه ی راه رو دوییدم! دو یست و شش سفیدش همون

جلوی چشمم بود و سریع در قوطی رو باز کردم و اون رو 

 روی

 شیشه ی جلوی ماشین خالی کردم. از این سر شیشه تا اون
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 نبود

 .سرش سفید شده بود

ار یه تور بزرگ سفید روی عروسکش عروس شد. انگ

 سرش

انداخته باشی. با ته مونده ی رنگ شیشه های دیگه رو هم 

 عروس

 کردم. کاش می تونستم و وقت داشتم که بادکنک سفید هم

 .بخرم و باهاش تزئینش کنم. اینطوری بیشتر عروس می شد

نمی دونستم این رنگی که ریخته بودم روی ماشین از روش 

 پاک

می شد یا نه. اصال روی بدنه ی ماشین نریخته بود و فقط 



 شیش ه

 ها سفید شده بودن ولی اصال برای من مهم نبود. من تبلت

 .بیچاره ام رو از دست داده بودم

قوطی رنگ رو همون جا کنار ماشین ول کردم و رفتم باال. 

 دستام

رنگی شده بود حتی چند قطره هم روی صورتم پاچیده شده 

 .بود

یدونم چقدر گذشته بود که من داشتم برای خودمیکی ازنم  

مقاله های پرینت گرفته شده رو مطالعه می کردم که 

 صداینعره

 .های گوش خراشش رو شنیدم

 .گوناگونی بیچاره ات می کنم-
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 نبود

 مشتش محکم به در کوبیده می شد و منم با این که لبخند روی

بم رو گاز می گرفتم. جلوی خودم رو گرفته لبم بود ولی ل

 بودم

تا وسط اتاق نرقصم و از خوشحالی تالفی بزرگم بال درنی 

 .ارم

 ...بیا این در بی صاحب رو باز کن-

از ترسم سه بار در رو قفل کرده بودم. میدونستم اگر دستش 



 بهم

 .برسه تیکه بزرگه ام گوشمه

پرده ی  داد کشید و یه طوری صداش داشت از پشت در

 گوشم

 :رو پاره می کرد گفت

تینا بدبخت شدی. فاتحه ی خودت رو بخون. خودت رو -

 آماده

 کن که بایددوبرابر پول ماشینم تاوان بدی. بیچاره ات می کنم

 .تینا

دهنمو باز کردم و سر و کله ام رو تکون دادم. همون طور 

 که

 داشتم اداشو در می اوردم و زبون درازی می کردم با خودم

 می

 :گفتم
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 نبود

 »تینا بدبخت شدی«!

 خودمم بهش می خندیدم. مثال چیکار می خواست بکنه که تا

 !حاال نکرده بود! کم اذیتم می کرد

 دستامو کوبیدم روی گونه ام و چشمامو چپ کردم. از خنده

 :داشتم غش میکردم



 »باید تاوان بدی تینا خانم«!

 !با توام دختره ی... هللا و اکبر... ت ینااااااااااااا-

دیگه اگر همونطور ادامه می داد مشت هاش در رو سوراخ 

 می

 کرد. پاشدم رفتم جلوی در و یه نفس عمیق کشیدم. یه دستم

رو گرفتم به کمرم و بعد در رو باز کردم. در که با شتاب 

 ضربه

ه کمرماش باز شد من اون یکی دستم رو هم گرفتم ب . 

هوی چته ساختمون رو گذاشتی روی سرت! فکر نکن این -

 جا

 هم باید بهم احترام بذارما! این جا از این خبرا نیست. این جا

دیگه استادم نیستی یه مرد بی شخصیت بی ادبی که زدی 

 تبلت

من رو شکستی. انقدر بی شخصی تی که نمی دون ی اون 

 وسیله ی
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دنبو  

 کار منه و من نمی تونم بدون اون هیچ کاری بکنم. االنم که تا

 ...میامیه د قیقه بخوابم

حرفم نصفه موند... چشماش! صورتش! رگ کنار شقیقه 

 ...اش



 رگ های روی گردنش... اوف نگم که از دیدن فیلم آنابل هم

ترسناک تر بود. صورت و چشماش فرقی با لبو نداشت و 

 داشت

 .از حرص می ترکید

 !چ...چرا اینطو ری نگاهم میکنین-

 فکش چنان به هم فشرده می شد که گفتم االن دندوناش توی

 دهنش خرد میشه. دلم براش سوخت. گفتم االنه که دندوناش

بشکنه. یه قدم فاصله ی بینمون رو پر کردم. روی 

 چهارچوب در

بهش ورودی وایسادم و پاهام رو بلند کردم تا یکمی قدم 

 .برسه

 :دستم رو گرفتم به چونه اش و گفتم

 .ول کن این رو االن می شکنه دندونات. .. ول کن-

 محکم کوبید توی قفسه ی سینه ام. چناد داد کشید که دستم

 .رو گذاشتم روی گوشم
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 نبود

دختره ی احمق... تو عقل توی سرت هست؟ روی ماشین -

 من

 رنگ میریزی ؟

 تو زدی تبلت من رو شکستی من اینطوری در-



آوردم؟ خیر سرت دکتر این مملکت ی؟ من االن از کجا بیارم 

 برم

 ...تبلت بخرم؟ آقای به اصطالح با شعور

دود از توی سوراخای دماغش می اومد بیرون. دست و پام 

 داشت

می لرزید و داشتم سکته میکردم ولی از موضع خودم هم 

 پایین

 .نمی اومدم

میری پولیش و کاردک برمیداری از ت وی انبار تمام -

 رنگ هایی

 که پاشیدی روی ماشین پاکشون می کنی. یک قطره هم روش

 !بمونه من میدونم با تو

زبونم رو گذاشتم بین دو تا لبم و ی ه صدای آروم در 

 آوردم... می

 !دونین صدای چی دیگه

- زش هی زیادیت نشه برزن خان! دست داری دیگه برو تمی

 .کن

 .نریختم که تمیزش کنم
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 نبود

از دستش عصبان ی بودم. حق داشتم و به خودم حق می 



 .دادم

احمق بیشع ور. پشتش رو کرد بهم و با همون لحن عصبان 

 ی انگار

 :که نشنیده باشه چی گفتم گفت

شام قورمه سبزی می خوام و ماشین رو تمیز تحویل -

 .میگیرم

!» ین تا قورمه سبزی بدم خدمتت واالمقامبش « 

 آریو

 داشت از سرم دود بلند می شد ولی عذاب وجدان شکستن

 تبلتش هم گریبانم رو گرفته بود. سعی میکردم با تنبیه کردنش

 .عذاب وجدانم رو دور کنم ولی به هیچ وجه شدنی نبود

رفتم توی زیر زمین و قسمت انبار ی رو باز کردم تا دنبال 

 پولیش

 و کاردک بگردم. تا جایی که دی ده بودم فقط شیشه سفید شده

بود و روی بدنه ی ماشین فقط چند تا لکه ی کوچیک ریخت 

 ه

 بود که اون هم با یکمی پولیش حل می شد ولی تینا باید تنبیه

 .می شد
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 وقتی رفتم دم در واحدش حس کردم گریه کرده چون چشماش



رو نمی تونستم ببینم. یه چیزیرو پشتش قای م کرد و با یه 

 دست

 :کیسه ی پولیش و کاردک رو گرفت که گفتم

 .زودتر تمیزش کن نمونه برای فردا ماشین رو نیاز دارم-

 بینیش رو باال کشید . توی این موقعیت هم کم نمیاورد و با ید

حتما سه برابر زبونش حرف می زد. برای هر حرف من 

تاشیش   

 .جواب ت وی آستینش داشت

خوبه یه ماشین دیگه داریا! نگو الزمش دارم بگو میخوام -

 اذیت ت

 .کنم عذابت بدم باید حرفم رو گوش کنی

 .خودت میدون ی دیگهنیاز به گفتن من نیست-

 با حرص چشمای خیسش رو توی چشمام قفل کرده بود. اون

و  حرصش رو با ریختن رنگ روی ماشین پیاده کرده بود

 من

 فقط با تنبیه کردنش بود که آروم می شدم. خیلی داشتم جلوش

کوتاه می اومدم. معلوم نبود چند روز دیگه با اردنگی از 

 خونه

 .پرتش کنم بیرون
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 .خیلی بی شخصیتی-

 این رو هم چندین بار گفتی. چیز جدیدی می خوای بگی ی ا-

 برم به زندگیم برسم؟

 دستام رو کردم توی جیبام و آروم نگاهش کردم. من با همین

خونسردیم میتونستم بیشتر حرصش رو دربی ارم. تینا دنبال 

 این

بود که من رو عصبانی کنه ولی این روزها نشون داده بودم 

 که

 میتونم در مقابل تمام اتفاقات خونسرد عمل کنم. عصبی شدن

ع هم عکس العملتوی خونم بود. سریع داغ میکردم و سری  

نشون می دادم ولی تینا و رفتار باهاش یه طورایی برام بازی 

 شده

بود. انگار داشتم روحیه ی عذاب دهنده ام رو با اون ارضا 

 می

 .کردم اون هم نه با عصبانیت... فقط با حرص دادنش

 .نه هزار بار دیگه هم بگم نمی فهمی که... بی شخصیت-

حرص خوردنش می  در رو روی صورتم بست و من به

 .خندیدم

طبیعی نبود که ماشین بیچاره ام توی حمامی از رنگ سفید 

 فرو

 رفته بود و من داشتم به باعث و بانیش می خندیدم ولی این
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دختر چند برابر حرصی که می داد موجبات خنده و شادی 

 من

 .رو فراهم می کرد

ه بود چندین و چند مجازات بخاطر همین حرکتی که کرد

 براش

در نظر گرفته بودم. پاک کردن ماشین که چیزی نبود. اون 

 باید

تا دو سه روز بعد فونت و سا یز و همه ی نکات ی که ازش 

 خواسته

بودم رو روی فایل ووردش پیاده می کرد و من با شلوغ 

 کردن

 .سرش می تونستم حسابی از خجالتش در بیام

زیرزمین و برای خودم تمرین کردم.  یک ساعتی رفتم توی

 نباید

اجازه می دادم بدنم افت کنه. تمرینات منظم من رو سرحال 

 می

کرد و می تونستم همه ی حرصم از زندگی رو توی کیسه 

 بکسم

 .خالی کنم



وقتی داشتم از پله های زیرزمین می رفتم باال دیدم ش که با 

 یه

رو می کشه دقت و ظریف کاری ای از نزدیک داره کاردک 

 به

شیشه. سریع نگاهم رو ازش گرفتم و رفتم تا یه دوشی 

 .بگیرم

هنوز نرفته بودم توی خونه صدای گوشیم رو شنیدم. عجیب 

 بود
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اون وقت از روز کسی با من کار نداشت. شونه ام رو باال 

 انداختم

و عرق پیشونیم رو با حوله ی کوچیک دستی ای که موقع 

 ورزش

 .همیشه کنارم بود پاک کردم و گوشی رو برداشتم

 .اسمش روی صفحه ی گوشی باعث شد چند لحظه مکث کنم

 من هنوز هم روی این اسم حساس بودم. هنوز هم دو نقطه و

 دیگه یه تمین .پرانتز جل وی اسمش بهم دهن کجی می کرد

و اون لبخند زشت کنار اسمش روی مغزم خط خط  ساده بود

 ی

 .می کرد



 آخرین بوق رو که خورد و کم مونده بود که قطع بشه عالمت

سبز رنگ رو روی صفحه فشار دادم و گوشی رو کنار 

 گوشم

 .گذاشتم

 !بله-

صداش... ناز و عشوه ای که خواسته و ناخواسته توی اون 

 صدای

زدنش و اون سین  نازک و دلبرش می ریخت... لحن حرف

 ها یی

 که توک زبونی می گفت همه باعث می شد تا صدای قلبم چند
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 برابر همیشه به گوشم برسه. باعث می شد یادم بره چه

تصمیماتی داشتم و این دختر بی ش از یک سال بوده که با 

 من

هم صحبت نکرده. آخرین بار که با هم صحبت کرده بودیم 

 خیلی

ناگهانی بود. غرور لعنتی ام اجازه نمی داد دیگه حتی یک 

 قدم

هم به سمتش بردارم. من عاشق ی می کردم ولی از دور... 

 می



 !پرستیدمش ولی با فاصله

شاید توی ا ین یک سال هر روز ند ی ده بودمش ولی هر 

 شب چکش

کرده بودم. هر شب عکس هاش رو ورق زده بودم و باهاش 

 عاشقی

 .کرده بودم

 .دیگه تمین سهم زندگی من نبود که برای داشتنش تالش کنم

 دیگه اگر اون می خواست هم من نمی خواستم سهم من باشه

 ...ولی می تونستم عاشق بمونم! شایدتا آخر عمر

 ...سالم-

سالمی که گفتنش برای من فقط چند ثانیه زمان می برد ولی 

 با

برابر چیزی که انتظار اون ناز ذاتی ای که تمین داشت سه 

 داشتم
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زمان می برد که صداش برای یه سالم گفتن گوشم رو 

 نوازش

 .کنه

 سالم... خوبی؟-

 چشمام رو روی هم فشار دادم. چه اهمیتی داشت پرسیدن این



 ...کلمه! چرا باید خوب بودنش رو جویا می شدم؟ لعنت به من

- برات تنگ شده بود خیلی وقته ازت  مرسی تو خوبی؟ دلم

 خبر

 .ندارم

 آره درست می گفت. فکر می کردن که من نه صفحه ی

 اینستاگرامی دارم و نه فعالیتی توی فضای مجازی... البته که

درست فکر می کردن. همه ی بچه های قدی م درست فکر 

 می

 کردن. من هیچ فعالیتی نداشتم و فقط زاغ سیاه تمین رو چوب

 .می زدم

 ...ممنون شکر خدا. هستیم-

 چقدر سرسنگین شدی. پسر پر انرژی چهار پنج سال پیش-

 کجا رفته؟
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 یه طوری می پرسید که انگار خودش خبر نداشت! از من پنج

سال پیش می گفت و خودش جوابش رو نمی دونست... اون 

 از

 !هرکسی بهتر می دونست! حتی از خود من

زمونه آدم هارو تغییر میده . چه خبر؟ یادی از ما فقیر -

 بیچاره



 ها کردی؟

 می تونستم تمام حرکاتش رو حین صحبت کردن جلوی چشمم

 بیارم. اگر چشمم رو می بستم تمین توی لحظه جلوی صورتم

بود. اون موهاینارنجی که صورت سفیدش رو هزار برابر 

 جذاب

لوم نشون می داد ولی کرده بود و اون چشمای مظلوم... مظ

 هیچ

 .وقت مظلوم نبود

 همیشه هزاران هزار بدی توی وجود این دختر پیدا می کردم

ولی می گفتن مرد عاشق با بدی ا ی عشقش می سازه. البته 

 من

 جدای عاشق بودن بچه هم بودم! سن و تجربه ی کم بیچاره ام

 کرد. شاید اگر به جاینگه داشتن سرم توی کتاب و دفتر یکمی

 .تجربه کسب کرده بودم این اتفاقا برام نمی افتاد
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هیچ وقت فکر نمیکردم انقدر تغییرت بده. از بچه ها -

 سراغت

رو گرفته بودم اونا هم خبری نداشتن. نیلوفر بهم گفت 

 خواهرش

 شاگردت بوده. همه مون تعجب کردیم. مگه دانشگاه تدریس



 میکنی؟

فهمیده بودن. تمام این مدت وضعیت شغلیم رو  باالخره

 ازشون

 پنهون کرده بودم و حتی اون دو سالی که ایران نبودم رو هم

کسی با خبر نبود ولی انگار دیگه قرار نبود داستان کار و 

 شغل

 .من هم پشت ابرها بمونه

 .آخه یه مدتی میشه که مشغولم-

اونطوری که نیلوفر می گفت از یه مدتی بیشتر باید باشه. -

 باورم

نمیشه پسر درس خون ورودی مون استاد دانشگاه شده باشه. 

 واو

 ...ایول داری مهندس

 من هدفم همین بود و بعد از تمین بیشتر هم برای رسین به

 .هدفم بیشتر هم تالش کرده بودم. حرف هاش توی سرم بود

چطوری می تونم روی تو برای  حرف هایی که می گفت

 آینده ام
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 حساب کنم؟ تو یه دانشجوی ساده ای که حتی از خودت یه

ماشین هم نداری! کاش می تونستم با یاداوری این ها اون رو 



 هم

 .به فراموشی بسپرم

 تو چیکار میکنی؟-

 .اوم هیچ... دارمیه سالن آرایشی میزنم-

حدس بزنم سرمایه گذارش کیه! همون مردی که میتونستم  

 ...کنارش قدم می زد

 .آه به سالمتی. پر برکت باشه-

هنوز جوابی از تمین نگرفته بودم که صدای جیغ جیغوی ت 

 ینا تا

 ...اون سر دنیا رفت

 !آریوووووووو-

اولین ب ار بود که آریو صدام می کرد. همه ی عضالت بدنم 

 منقبض

دختر هم درست بد ترین ته بودم و اینشد. هنوز دوش نگرف  

 .موقعیت صدام زده بود
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 !ا اون دختره کیه-

انگار برام بد هم نشده بود. تمین تا می تونست من رو 

 چزونده

 بود... داشتم با خودم فکر میکردم چه کاری بهترین عمس



 :العمله که سریع گفتم

 !خانم بچه ها هستن-

 .ای وای ازدواج کردی! چرا پس بهم نگفتن-

 :با یه حس پیروزی ابروهام رو انداختم باال و گفتم

 .نه نامزدیم-

سکوت کرد. دوست داشتم برداشتم همون چیزی باشه که 

 آرومم

 .می کنه ولی نبا ید زیادی دلم رو شیره می مالیدم

 با اجازه من برم تینا صدام میکنه. یه وقتی با بچه ها جمع-

ودین بگو همو ببینیمب . 

 .انشاهللا. خوشحال شدم صدات رو شنیدم-

 من باید می گفتم من هم همینطور! خوشحال شده بودم؟ من با

 .شنیدن صداش و خبر گرفتن از وضعیتش بال درآورده بودم
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دیگه روی زمین بند نمی شدم . ولی اون حتی خوشحالیمم 

 نباید

 .می فهمید

 .ممنون. خداحافظ-

تلفن رو روی تمین قطع کردم. من آریو برزن بیگی... کسی 

 که



 خودش رو عاشق ترین مرد شهر می دونست تلفن رو رو ی

 .عشقش قطع کرده بود و احساس رضایتش وصف نشدنی بود

 با موهای گوجه شده باالی سرش اومد تو... کاردک رو با یه

دیگه چند تا تار مو رو از جلو یدستش گرفته بود و با دست   

 .صورتش می زد کنار

 .تموم شد-

 ...بیا-

 راه افتادم سمت اتاق. هم ازش ممنون بودم که صدام کرده بود

و هم باید بازم حسابش رو می رسیدم. با اومدنش باعث شد 

 که

من دیگه بیشتر از حد مجاز به تمین فکر نکنم و همینم 

 غنیمت

 .بود
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 کجا بیام؟-

 !بیا دنبال من-

 :از کنارش رد شدم که گفت

 ...من جایی نمیام خودت برو-

کال شناسه ی جمع رو هم نمی شناخت. خیلی سریع براش 

 شده



 !بودم تو

 ...کارت دارم بیا-

 با تردی د دنبالم اومد و منم رفتم سمت اتاقم. لباس های کثیفم

پشت در اتاق بود. زیاد نبود ولی برای روز بعد نیازشون 

 .داشتم

 .فقط کت و شلوارم رو می دادم به اتوشویی

وسط اتاق وایساده بود که در اتاق رو بستم و سریع جیغ 

 :کشید

 چرا در اتاق رو می بندی؟-

عینکش چشماش رو قاب گرفته بود و موهاش مثل یه گوجه 

 ی

از رو اعصاب بودنش می طالیی باالی سرش بود. اگر 

 گذشتم
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صورت با نمکی داشت بخصوص موهای روشنش و چشمایی 

 که

 .تقریبا شبیه چشمای خودم بود

 بدون این که جوابش رو بدم همه ی لباس های پشت در رو

 :ریختم وسط زمین و گفتم

 !همه شون رو بشور-



رد. چند تایی شلوار راحتی گیج و مات به لباس هام نگاه می ک

 و

 تیشرت های توی خونه ایم بود. خم شدم جورابهام رو هم

 .برداشتم ریختم روشون

 اینا رو بردار اینایی که تنمه رو هم میذارم پشت در حموم-

 .برشون دار

خم شد و با نوک انگشتش یکی از جورابام رو بلند کرد و 

 صورتش

 .رو کشید توی همدیگه

- جورابا رد بشه باید کفاره بده. صد رحمت  سگ از کنار این

 به

 !بوی لش مرده ی کفتار

می مرد اگر حرف نمی زد! امکان نداشت بدون تیکه پروندن 

 یه
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کاری رو انجام بده. می دونستم که اگر بوی خوش خوشبو 

 کننده

ی کفش رو نده به هیچ عنوان بوی بدی نمیده ولی بایدیه چیز 

 ی

 .می گفت دیگه



 :ابرومو انداختم باال و محکم گفتم

 .درست صحبت کن-

مگه من حمال توام مرتیکه؟ بیا بردار ببر بندازشون توی -

 تش ت

 حموم خودت بشورشون. به من چه که بلد نیستی با لباسشویی

ردی... سه ماه هم لباسات روکار کنی این همه لباس کثیف ک  

نشوری انقدر زیاد نمیشه. چقدر لباس عوض می کنی مگه؟ 

 بلد

 نیستی بشوری ؟

بلد بودم بشورم ولی از پهن کردنشون و جمع کردنشون 

 بخصوص

اتو کشیشون متنفر بودم و از روزی که سیمین رفته بود همه 

 ی

می لباس هام روی هم تلنبار شده بود و دیگه داشتم بی لباس  

 .شدم

 :با پاهاش لباس ها رو بهم ریخت و گفت
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 !اوف چقدر هم لباس داره. د یوانه-

مگه نمره نمی خوای؟ همه رو بشور اتو بکش بیار بذار -

 ...اینجا



 توی کمد هم می تونی آویزون کنی. منم این طوری می تونم

 .راحت تر روی نمره ی پروژه ات فکر کنم

 تازه خبر نداشت برای درس های دیگه ای هم که با من داشت

 .باید هم پروژه حاضر کنه و هم همه شون رو ارائه بده

اوهوع کی میره این همه راهو آقای دکتر! یه وقت خسته -

 نشی ن

انقدر فکر می کنین ها! جدی دا بجا ی درس شستشو می 

 خوان و

 نمره ی درس رو میدن؟

- . فردا الزمشون دارم. االن هم مینه نترس خسته نمی شم  

 ...خوام برم حمام

 :در اتاق رو باز کردم و خواستم برم بیرون که گفت

 .خشکشویی همین سر کوچه اس-

 پس وظیفه ی تو چیه؟-
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 :لباسام رو با پاهاش به هم ریخت و جیغ کشید

- ه می خوای بهممگه من خدمتکارتم آقای دکتر قالبی! یه نمر  

 ...بدی هر طوری که دوست داری از من سواری میگیری

 :پشتم رو بهش کردم و رفتم سمت حموم و گفتم

 .دیگهخود دانی. یا همه رو میشوری یا عواقبش پای خودته-



*** 

دلش قورمه سبزی می خواست... من رو از کت و کول 

 انداخته

نه بود و حرف از شستن لباس هم می زد. رو دل نمی ک

 احیانا؟

 .من رو با کلفت بی جیره و مواجب اشتباه گرفته بود

 همین که رفت توی حمام من لباس هاشو شوت کردم تا وسط

اتاق پخش و پال بشن. کتفم درد می کرد... با تمام وجود 

 ماشینش

رو سابیده بود و انقدر تمیز شده بود که اگر کسی میدید فکر 

 می

 .کرد همون موقع از کارخونه اومده

 »واال خیلیادمی دستور قورمه سبزی هم میدی«!

کیف پولش رو روی میز دیده بودم. امیدوارم به میزان کافی 

 پول
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توش باشه که براش قورمه سبزی سفارش بدم. شکر خدا به 

 خاطر

یه اسکناس وضعیت خراب مزاجم همیشه قرص ملین داشتم.  

پنجاه هزار تومان ی از توی کیفش برداشتم و به تنها 



 کیترینگی

که اون اطراف می شناختم زنگ زدم. مهم نبود قبر از برزن 

 بیاد

 .یا بعدش من میتونستم به کارم برسم

یه نگاهی به لباس ها کردم و دلم براش سوخت. همه رو 

 بازی

لباس هاش  بازی تا آشپزخونه بردم. بجای توپ فوتبال از

 استفاده

می کردم و اونا رو تا آشپرخونه می بردم. همین که همه ی 

 لباس

ها رو کف آشپزخونه پخش کردم صدای آبگرم کن توی 

 گوشم

 !یه شیطنت تازه رونوید داد

سریع یه صندلی از پشت میز نهار خو ری برداشتم و جلوی 

 آبگرم

ت نارنجیکن گذاشتم. رفتم باال و با دقت به شعله ای که داش  

می سوحخت نگاه کردم و کف دست هام رو چسبوندم به 

 همدیگه

 :و همون باال بشکن زدم و قر دادم

 !آها آها... آی دختره! بله... آی دختره... بله-
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 من به بزرگ ترین موفقیتی که می تونستم دست پیدا کنم

رسیده بودم. برزن خان گوالخیان توی حمام بود و قطعا آب 

 تنی

و ریلکس کردن بود. لبام رو غنچه کرده بودم و برای خودم 

 قر

 .می دادم. توی نیم متر جاکم مونده بود لزگی برقصم

سرم رو بردم جلو و یه نگاه خبیث به شعله ی دراز آبگرم 

 کن

شهکردم و با تمام وجودم فوت کردم تا خاموش ب  

چهره ام دیدنی بود. درست مثل فاتح بزرگ ترین مسابقه ی 

 دنیا

 شایدم هم مثل کسی که التاری رو برنده شده باشه. داشتم

 ...بندری می زدم

آخ که یخ بزنی... الهی تو قطب جنوب لختت کنن... الهی 

 »تو

 سرمای سیبری تنها بمونی وسط ی خ ها«!

. دندونام رو با حرص برای خودم می گفتم و قر می دادم

 روی هم

 .فشار می دادم و حس پیروزی تو همه ی وجودم بود

 تینا... تینا کجایی؟ هنوز اینجایی؟-
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آروم بود. عجیب بود که دیگه این بار من رو مقصر نمی 

 دونست

و داد نمی زد. اولش به روی خودم نیاوردم ولی یکمی دیگه 

 که

وی صندلی رفتم پا یین و صحنه ی جرم رو صدام کرد از ر

 پاک

کردم. صندلی رو برگردوندم سر جاش و بعد تاتی تات ی 

 کنان رفتم

 .دم در آشپرخونه

 بله؟-

 !یخ زدم-

اوم خب که چی؟ چیکار می تونستم براش بکنم؟ اصال مگه 

 من

میدونستم برای چی یخ زده؟ اصال مگه یخ زدنش باعث می 

 شد

تبلت من سالم بشه؟ اوم مگه قورمه سبزی نمی خواست؟ 

 یکمی

 .میموند توی حمام قورمه سبزیش هم حاضر می شد دیگه

 اوم چرا؟-



 .انقد محکم نفسش رو فوت کرد که صداش بهم رسید

 !یه دقیقه بیا-

شونه ام رو انداختم باال و رفتم جلوی در حمام. نصفی از 

 شونه
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هاش از الی در بیرون بود و صورتش که پر از کف بود هم 

 توی

 .تیر راس نگاهم بود

 ببین یه حوله ی کوچیک پشت در اتاقمه برام میاریش؟-

 ا درخواست کردن هم بلد بود؟ کاش همیشه یه دکمه داشتم تا

 می تونستم هر وقت اراده کنمیه سطل آبیخ بریزم روی سرش

بگیرم. این همون آدمی بود که و اینطو ری مظلوم تحویلش 

 چند

دقیقه قبل بهم دستور می داد لباساشو بشورم! زمین گرده 

 ...دیگه

چیزی نگفتم و آروم و ریلکس تا اتاقش رفتم. مسیری که 

 حالت

عادی شایدفقط چند ثانیه طول می کشید رو انقدر با قر و ادا 

 و

 .اطوار رفتم که تموم نمی شد



 ...تینا! کجا موندی پس-

داشت رم می کرد. ریز خندیدم و تازه بعد از یه دور چرخید 

 ن

 .توی اتاق در اتاق رو بستم تا پشتش رو نگاه کنم

 .قند یل بستم بدو-

 اوه چقدر هم سوسولی برزن خان. مثل اول اسمت! آر ی و
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 سوسو لیان! مثل برزن گوالخیان. الحق که از هر طرفی می

ستم صداش کنم خنده دار بودخوا . 

 ...نیستش-

 مدیونین فکر کنین که حوله توی دستم بود و داشتم از نبودنش

حرف می زدم! حقشه اصال باید ی خ بزنه. انقدر یخ بزنه تا 

 بمیره

 .مرتیکه آریوخان سوسولیان

 ...یه حوله ی کوچیک سفیده. پشت در رو نگاه کن-

رفتم بیرون. جلوی در هیچی نگفتم و با حوله از توی اتاق 

 دستش

رو دراز کرده بود تا حوله رو بگیره ولی من حوله رو مچاله 

 کردم

 :توی بغلم نگه داشتم



 !بابت شکستن تبلتم عذرخواهی می کنین-

بغض گلوم رو گرفت. تبلت عزیزم. غضه اش دوباره یادم 

 .اومد

 .الهی خدا لعنتت کنه که من بدون تبلت شدم

- وله رو بده بیام بیرونتینا چشمام میسوزه ح . 
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من حوله رو بدم سوزش چشمای شما از بین میره؟ حوله -

 فقط

 .نمیذاره موردای منکراتیتون رو ببینم

دستش رو کشید به صورتش و یکمی از کف هایی که تا 

 روی

چشمش هم اومده بود رو پاک کرد. موهاش پر از کف بود و 

 یه

 .رده ی باریک حتی تا زیر چونه اش هم اومده بود

 .تینا شوخی نکن. بده بذار صورتم رو بشورم بعد-

 صورتت رو بشوری ازم معذرت خواهی می کن ی؟-

 معذرت خواهی کم بود. حتی اگر یه تبلت عین همون هم برام

 .می خرید بازم کم بود. من اونو با خون دل خریده بود

 .تینا حوله رو بده-

- این طوری نمیشه. اول معذرت خواهی بعدم بایدتبلتم رو نه  



 .بدین تعمیر

 آروم نفس می کشید تا خودش رو کنترل کنه و من از این که

داشتم عصبانیش می کردم حسابی لذت می بردم. چطور اون 

 من

 !رو اذیت کنه هر کار دلش می خواد بکنه ولی من هیچی نگم
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خیال باطل زهی ... 

 .باشه ببخشید تبلتت رو شکستم-

 :جیغ کشیدم و با ذوق گفتم

 وای یعنی شما معذرت خواهی بلدید؟ وای اصال باورم-

نمیشه.من میرم با صاحب گینس کی کیه اون یه صحبتی 

 داشته

 .باشم بگم آقای بیگی معذرت خواهی بلده

 :مشت دست خالیم رو گرفتم باال سرم و گفتم

یوهووووووو... خوبه نگفتم بگو غلط کردم. زدی تبلت -

 فلک زده

ی من رو شکستی! میدون ی من از زار و زندگی افتادم؟ 

 دیگه

 همون بدون جاستیفایش رو هم نمی تونم تحویلت بدم. حاال بیا

 .به من نمره نده



انگار توی سرمیه جرقه خورد که اومدم شروع کنم به حرف 

 زدن

بین خنده ای که روی لبش شکل  ولی اون زودتر از من

 گرفته

 :بود گفت

 ...اون حوله رو بده من-
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 .محکم گفتم نوچ و ابروهام رو باال انداختم

 اول همه ی نمره هایی که از من کم کردین رو بهم پس بدین-

 .بعد

دیگه این بار واضح زد زیر خنده و با کف دست کف ها یی 

 که

ه راه صورتش رو گرفته بود رو پس زددوبار . 

خنده هم که بلدی د. باریکال همی شه جای داد و بیداد کردن -

 و

 بیچاره کردن من و نمره کم کردن و بدترین استاد دنیا بودن و

 ...بدترین همسایه ی دنیا بودن و بدتری

 !تینا حوله-

انگار که می تونه ببینه حوله رو گرفتم عقب و ابروهام رو 

اختماند  



 :باال

 !نوچ اول نمره هام رو برگردونین رو بیست نمره-

یه حوله ارزش این رو نداره که من نمره های کسر شده ات -

 رو

بردارم. میتونم همین ا الن در رو باز کنم و بدون حوله بیام 

 .بیرون
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 !برای من مشکلی نیست اونی که خجالت زده میشه تویی

با تصور حرفی که زد صدام رو انداختم توی سرم و جیغ 

 .کشیدم

 :سریع حوله رو دادم دستش و گفتم

خیلی بی حیایین... بی حیایی رو هم به همه ی این صفات -

 پر

 .بار و پر برکتتون اضافه کنین

حوله رو توی مشتش فشار داد و اولین کاری که کرد پاک 

 کردن

یز ریز کاراشو زیر صورت کفیش بود. زل زده بودم و ر

 نظر گرفته

 .بودم. چشماش رو که باز کرد هنوز موهاش کفی بود

 آبگرم کن خاموش شده؟-



نگاهم روی استخون ترقوه اش بود. چجوری می تونست 

 انقدر

 چهارشونه و خوش هیکل باشه؟ تمام فاکتورای جذابیت رو

 !داشت... البته منهای اخالق

 هان؟-

- چرا آب سرد شد؟میگم آبگرم کن خاموش شده؟   

شونه ام رو باال انداختم و نگاهم رو ازش گرفتم. همون لحظه 

 در
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رو باز کرد و همونطور که حوله رو پیچیده بود دور کمرش 

 جلوم

 قد علم کرد. مگه دیگه میتونستم چشم ازش بردارم؟

یهمیشه دوست داشتم همه چیز رو لمس کنم. مثل تتوی رو  

 ...دستش... مثل عضله ها و پوست صافش

ولی انگار چشمام مجهز به لیزر بودن که می تونستم انقدر 

 دقیق

 .ببینمش

 .نمیدونم-

 هنوز تموم نشدم نه؟-

پشتم رو کردم بهش و بی حیا گو یان ازش دور شدم. یادم 



 اومد

گوشیم مونده روی میز آشپزخونه که با سرعت برق برگشتم 

 و

 .از کنارش رد شدم و رفتم گوشیم رو بردارم

انگار غذایی که سفارش داده بودم رسیده بود چون دوتا تماس 

 از

دست رفته داشتم. بدون توجه به نگاه خیره ی برزن با گوشی 

 از

 آشپزخونه رفتم بیرون و بدو بدو رفتم پایین تا غذا رو تحویل

 .بگیرم
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- نیم ساعته وایسادم اینجاخانم  ! 

 آقا من نیم ساعت نیست سفارش دادم چطور شما نیم ساعته-

 !اینجایی

پول رو بهش دادم و با وجود بد عنقیش تشکر کرد و در رو 

 .بستم

قشنگ ظرف خورشت و برنج جدا بود. حاال که برزن سرش 

 گرم

 اون آبگرم کن کارگشا بود من میتونستم راحت تر به کارهام

 .برسم



خودم رو به طبقه ی سوم رسوندم و از بین قرص هام قرص 

 ملین

ام رو پیدا کردم. قرصی که یدونه اش هم جوابگو بود ولی 

 من

چهارتاشو در آوردم توی یه ظرف روحی کوچیک همه رو 

 پودر

کردم و توی قرمه سبزی خالی کردم. یکمی هم زدمیه طور 

 ی

ن این کهکه روغنش بهم نخوره. عجب بویی هم می داد بدو  

 خودم و خونه ام بوی شنبلیله بگیریم قورمه سبزی دار شده

 !بودیم

فکر نکنین خودم رو فراموش کردما! نه از جیب برزن خان 

 یه
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 پرس هم برای خودم سفارش داده بودم. تبلتم رو که شکونده

 بود... ازم بیگاری که کشیده بود. یه قورمه سب زی نباید بهم

میداد؟ چشمش کور... نه البته چشماش خوشگله خیلی آسمونی 

 ه

 حیفه! پس دندش نرم بایدهزینه کنه دیگه یه دختر تنهای

 ...بیچاره رو به کار گرفته



فاتحانه قورمه سبزیرو ت وی یه خورشت خو ری ریختم و 

 پلوی

رو هم توی یه پلوخوری. قشنگ براش زعفرونی جذاب 

 ترش ی

 .هفت بیجارم گذاشتم و با سینی راه افتادم برم پایین

در زدم جواب نداد. با پا کوبیدم به در باز هم جواب نداد 

 دیگه

 گفتم حتما رفته ادامه ی حمامش رو داشته باشه برای همین

رفتم توی خونه و همونطور که داشتم از بوی قورمه سبزی 

 لذت

ی بردم رفتم آشپزخونهم . 

 آقای بیگی ... کجایین؟-

سرم به سمت در حمام بود ولی در نیمه باز و بوی شامپویی 

 که

 خیلی هم خوشبو بود نشون می داد که توی حموم نیست. سرم
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رو برگردوندم که برم توی آشپزخونه که یهو جلوم قد الم 

 کرد. تا

رو ول کنم زیرش رو گرفت و من دستم رو ازخواستم سینی   

 .سینی ول کردم و مشفول جیغ زدن شدم



آریوبرزن بیگی هستم. همون آریو خوبه... جن و آل و این -

 حرفا

 .هم نیستم

 .آروم بابا منم -

هر دو دستم رو گذاشتم روی صورتم و از بین دوتا انگشتام 

 که

 .یکمی خالی مونده بود نگاهش کردم

 !لباس بپوش-

 :یه نگاه به خودش کرد و گفت

 .من خیلی اوقات اینطوری میچرخم. عادت کن-

 .پام رو بلند کردم و محکم روی پا ش کوبیدم

 وقتی توی یه خونه با یه خانم محترم زندگی میکنین باید این-

چیز ها رو هم رعایت کنین. لباس رو اختراع کردن که 

 بپوشین

سبزیرو بوکشید بدون این که به حرفم توجه کنه قورمه : 

379 

 جرزن  

 

 نبود

 !عجب بویی داره-

و من داشتم به اسهالی که بعد از خوردن این قورمه سب زی 

 می

 ...گرفت فکر میکردم



 داشت دلم براش می سوخت که یه ندایی درونم بهم نهیب زد

 که یاد تبلتم بیافتم... گم مونده بود قورمه سبزیرو از دستش

جازه ندم که بخوره ولی همین که یاد دردسری که بگیرم و ا

 برام

 درست کرده بود می افتادم پشیمون می شدم. تازه انگشتام هم

 .تاول زده بود از بس که ماشینش رو سابیده بودم. حقش بود

 .اصال اگر پنجاه تا قرص هم توی غذاش می ریختم حقش بود

رورفت پشت میز نهارخوری توی آشپزخونه نشست و سینی   

 :گذاشت جلوش

 خودت نمی خوری؟-

 به خودم اومدم و دیدم که چند دقیقه اس بدون این که هدف

 .خاصی داشته باشم دارم نگاهش می کنم

 .نه غذای من باالس شما بخورین-
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زیر لب اوم ای گفت و مشغول خوردن شد. من سریع روم 

 رو

گرفتم و خواستم برم باال که جلوی در پشیمون شدم و قدم 

 هامو

 .به سمت آشپزخونه تند کردم

 ...آقای بیگی نخورین-



 بلند داد زدم و نگاهم به بشقابش بود که مطمئن بودم تا اون

لحظه چند قاشقی ازش رو خورده. نگاهش رو بین من و 

 بشقابش

 .چرخوند و با تعجب بهم خیره شد

 چرا؟-

هام رو زدم باال رفتم سینی رو از جلوش برداشتم. غذا آستین 

 رو

 خالی کردم توی سطل آشغال و به داد و بیدادی که داشت می

 .کرد اصال توجه نکردم

 چیکار میکنی دختره د یوانه! دارم غذا میخورم چته؟-

 می خوای راسته روده بشی؟-

بدون ا ین که تکون بخوره همونطوری موند. یه لحظه نفهمید 

یچ  
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 :می گم ولی بعد از چند ثانیه به خودش اومد و گفت

 یعنی چی؟-

آب گرفتم روی ظرف و دستام رو با حوله ای که از کابینت 

 آویزون

 :بود خشک کردم و گفتم

 جات باشم میرم انگشت می کنم ته حلقم همونا که خوردم هم-



 .باال بیارم وگرنه راسته روده میشی

 برای چی؟-

 :پشت دستم رو کشیدم به پهلوها ی شلوارم و گفتم

چهار پنج تا قرص مسهل توش بود. دوست داری اسهال -

 بشی

برم اون یکی رو هم با مسهل مخلوط کنم بخوری! نکنه 

 یبوست

داری! البته داریا ولی فکر می کردم فقط مشکل استاد بودنته 

 که

ه ی رفع مزاج هم این یبوست درونی رو داری نگو در مسئل

 مشکل

 .یوبوست رو داری

 داری جدی میگی ؟-

 :دستم رو زدم به کمرم و جدی اخم کردم و گفتم
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می خوای ته مونده اش رو از تو ی سطل آشغاال درارم -

 لیس ش

 بزنی؟

اه حالمو بهم زدی... دماذ از روزگارت درمیارم حاال صبر -

 !کن



رد و راه افتاد رفت سمت دستشویی! فکر کنم واقعاتهدیدشو ک  

 رفت انگشت کنه ته حلقش تا هرچی هم مونده بود رو بکشه

بیرون.باید فرار رو بر قرار ترجیح می دادم و میدویی دم 

 سمت باال

 ولی از طرفی هم بی غذا می موند. گناه داشت دیگه نداشت؟

 »نه نداشت زده تبلتت رو شکسته دختره ی دیوانه« !

خواستم به ذهنم جواب بدم که عی بینداره ولی دیدم که نه 

 واقعا

عیب داره ولی خب باز هم دلم به حالش می سوخت هوس 

 قورمه

 سبزی کرده بود و من هم زیاد عاشق قورمه سبزی نبودم تازه

ن روتوی یخچال الویه ی خوشمزه داشتم و می تونستم همو  

بخورم. رفتم باال و سهم خودم از قورمه سبزیرو براش 

 حاضر

 کردم وقتی هم که برگشتم پایی ن تا بهش بدمشون عغذا رو
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 :گذاشتم پشت در و بلند گفتم

 یه پرس بدون مسهلش رو گذاشتم پشت در بردارین گشنه-

 .نمونین

دوتای دیگه هم قرض کردم ودقیقا بعد این حرف دو پا داشتم   



دوییدم باال. با ید یه فکری به حال پروژه و ترجمه هایی که 

 دستم

 بود هم میکردم. تا اینجای کار به خیر گذشته بود و باید تا

 خوابیدنش صبر می کردم تا بتونم فکر و خیاالی توی سر رو

 عملی کنم. دیگه نمی تونستم ری سک کنم. اگر می رفتم پایین

درخواستی ازش داشتم تیکه بزرگم گوشم می شد یا حتی . 

 روی مبل نشسته بودم و با خودم نقشه می کشیدم که کی باید

برم لپ تاپش رو کش برم که صدای در خونه ام رو شنیدم. 

 رفتم

 پشت در و قبل از این که جواب بدم گوش دادم ببینم می تونتم

 ...بفهمم عصبانیه یا نه

 .تینا... درو باز کن-

 !نه از همون جا بگو-
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از ترس این که بخواد یه برخورد بدی بکنه یا دعوام کنه 

 پشت

در وایسادم و تکیه دادم بهش. حاال عمرا اگر می اومد تو 

 ولی

 .احتیاط شرط عقله

 بیا ببینم دوا دارو نداری بدی من؟-



کردم. دستم  یهو از پشت در رفتم اونور و سری ع در رو باز

 رو

 :کوبیدم روی صورتم و جیغ زدم

 راست روده شدی؟-

 !شکمم درد می کنه-

 داشت به خودش می پیچید و من هم داشتم سکته میکردم که

نکنه یه وقت بخاطر کار من بدبخت بشه! اصال نکنه روده 

 اش

گره بخوره... شاید هم انقدر وضعش خراب می شد که با ید 

 می

 .بردمش بیمارستان

ک بر سر من... تینا گند زدی گند... حاال با چی تویخا « 

 اینترنت سرچ کنم ببینم دواش چیه« !

 .نمی خواد سرچ کنی بیا رانندگ ی کن بریم درمونگاه-
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 :بازم با صدای جیغ مانندی گفتم

 .نه من رانندگی بلد نیستم-

 دوییدم توی خونه و توی جا میوه ای دنبال یه موز

 .پالسیده که میدونستم مونده و یادم رفته بخورمش گشتم

 .حداقل می تونست حالش رو بهتر کنه



 تا رسیدن جلوی در موز رو پوست کندم و تا رسیدم بهش

 :گرفتمش جلوی دهنش و گفتم

 !همه اش رو بخور. دهنتو باز کن ببینم-

 موز؟-

دم به کمرم و گفتمدستم رو ز : 

 .نه پس بی ا من رو بخور-

همونطور که صورتش توی همدیگه فور رفته بود و داشت 

 از دل

 :درد به خودش می پیچید گفت

 .چقدرم که خوردنی هستی-
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تمسخر ت وی صداش نیاز به هیچ دقتی نداشت. به راحتی 

 می شد

ی کنه. موز رو چسبوندم به لبش وفهمید که داره مسخره ام م  

 :گفتم

 .باز کن اون وامونده رو... لیاقت خوردنش رو نداری آخه-

 تورو یا موز رو؟-

 :بیشعوری ز یر لب گفتم و ادامه داد م

 !هردو رو-

این مردک پرو و تو زرد نبود که اینم درومد... خجالت هم 



 »نمی

کشه واسه من میگه تورو یا موزو! توروخدا بیا منو بخور 

 منم از

 خدامه«!

 .حواسم رو جمع کرده بودم که بلند بلند فکر نکنم

 بیا پایین حالم خوب نیست یه سری کار دارم بگم انجامشون-

 .بدی

 آخر موز رو هم کشید توی دهنش و منم از قصد پوستش رو

 :مالیدم دور دهنش
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نوکر بابات غالم سیاه. همین که بهت شام ناهار میدم برو -

 خداتو

 .شکر کن

راسته روده ام کردی دارم از دل درد میمیرم این همه -

 پرویی

 رو از کجا یاد گرفتی ؟

چشمام رو ازش دزدیدم ولی دیدم پر بیراه هم نمیگه. من 

 کاراش

از اون طرف  رو انجام بدمی ا اصال توی کارش کنم کنم و

 هم آریو



 .خان برزنیان لپ تاپش رو بهم قرض بده

 !به یه شرط-

 !شرطم میذاره-

 .رفتم تو و خواستم در رو ببندم که پاش رو گذاشت بین در

صورتش رنگ گچ دیوار شده بود. واقعا هم نیاز به یه کمک 

 .داشت

 .تقصیر من بود؟ نه تقصیر خودش بود

 :دستش رو گرفت به دیوار که نیافته و گفت

 باشه شرطت چیه ؟-
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 .چشماش از دردی که توی شکمش می پیچید جمع شده بود

 ببین چقدر حالش بد بود که حاضر شده بد جلوی خواسته ی

من کوتاه بیاد. اگر توی موقعیت عادی بود یه طوری می زد 

 درب

که نتونم فردامو ببینم داغونم می کرد . 

 .لپ تاپتو بدی بهم تا بتونم کارام رو بکنم-

یه لحظه همه ی بدنش گر گرفت و دستش رو گرفت به 

 شکمش

 .و من رو زد کنار و دویید سمت دستشویی

 خاک بر سرم چت شد؟-



 بدو بدو رفتم دنبالش و پشت در دستشویی انقدر در زدم تا از

یکه مریض روانی صدا خود در صدا اومد و از این مرت

 نیومد . انقدر

 در زدم ولی مگه صداش می اومد؟ دیگه داشتم حسابینگران

 .می شدم که خودش در رو باز کرد و اومد بیرون

 خوبی؟-

 سرش رو تکون داد و یه دستی به ریش های پر پشتش کشید

 .که نگاهم به دنبالش به سمت خروجی کشیده شد
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 نمیای؟-

 شرطم قبوله؟-

 :سرش رو تکون داد و با نارضایتی گفت

 .باشه-

 بدو بدو رفتم وسیله ها یی که الزم داشتم رو جمع کردم. تبلت

فلک زده ی زوار در رفته ام رو هم برداشتم تا وصلش کنم 

 به

 .کامپیوترش و اطالعاتش رو بریزم روی فلشم

یشتر نگران نه که پروژه ی خودش برام مهم باشه ها نه ب

 ترجم ه

 هایی بودم که باید تحویل می دادم. همه رو روی برگه ترجمه



 .کرده بودم ولی باید همه رو تایپ می کردم

 رفتم پایین که دیدم روی کاناپه سه نفره خوابیده و ساعدش رو

 گذاشته روی پیشونیش. چای دم کردم تا یه چاینبات بدم به

توی پذیرایی خودش تا شاید حالش بهتر بشه و رفتم . 

 اومدی؟-

 آره! چیکار کنم؟-
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 :نیم خیز شد و سر جاش بین خوابیدن و نشستن موند و گفت

 کیف من توی اتاق کاره. برو داخل کیفم رو بیار اینجا بهت-

 .میگم چیکار کنی

 رفتم و کیفش رو برداشتم. لپ تاپش هم همیشه وسط سالن

وری بزرگی بود که همیشه فکر می کردم روی میز نهارخ

 بی

مصرف ترین وسیله ت وی خونه شه ولی حتما استفاده می 

 کرد

 .که خریده بود دیگه

 یه کاری بود که مربوط به پروژه ی خودم بود. من به روم

 نمیاوردم ولی با دقت تمام نکات و آزمایش هایی که بایدثبت

می کردم رو بررسی میکردم تا ش اید به دردم بخوره. 

 حافظه ی



تصویری خوبم باعث می شد تا هرچیزی که میبینم با کم 

 ترین

خطا توی ذهنم بمونه بر ای همی ن دقتم رو بیشتر می کردم 

 که

 همون درصد کم خطا رو هم نداشته باشم. انقدر مطالعه کرده

مبودم که موضوع پروژه ام رو از حفظ بود . 

 بعد از خوردن چاینبات دیگهکامل کار رو سپرد بهم و خودش
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 .خوابید

*** 

 آریو

 ...الو-

انقدر گیج خواب بودم که اصال نگاه نکردم کی زنگ زده و 

 فقط

 جواب دادم. داشتم برای این خطایی که انجام داده بودم خودم

شنیدم. همین که کسرو لعنت می کردم که صدای مونا رو   

دیگه جز مونا نبود جای شکر داشت. جزو معدود کسا یی بود 

 که

 ...می تونستم همیشه تحملش کنم و هیچ توقع ی ازم نداشت

 !چطوری پسر؟ صحت خواب-



 یه نفس عمیق کشیدم و نیم خ یز شدم. نگاهم رو چرخوندم

 سمت مبل دو نفره که دیدم تینا عینک به چشم داره با دقت به

فحه ی مانیتور نگاه می کنه. دستش رو زده بود زیر چونه ص

 اش

و انگار به مشکل خورده بود. تازه یادم اومد که بخاطر دل 

 درد

 !من اومده بود اینجا
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 فدات تو خوبی؟-

 قربانت. عال ی ممنون. میگم آریو آخر هفته چیکاره ای ؟-

 دوباره دراز کشیدم و چشمام رو گذاشتم روی همدیگه. خوابم

می اومد. فکر کنم قرص هایی که ت ینا بعد از چاینبات بهم 

 داده

 .بود خواب آور بود که اونطوری غش کرده بودم

 فکر نمی کنم کار خاصی داشته باشم. می خواستم برم رینگ-

 که انگار افتاده هفته ی بعد. چطور مگه؟

- بینم تو نامزد کردی؟ تو خل شدی پسر انقدر اول بگو ب

 سری ع

 تصمیم میگیرن؟

 مطمئن شدم که با تمین حرف زده بود. البته مونا و تمین



 دوستاینزدیکی بودن ولی این نشون می داد که موضوع مورد

 .بحثشون من بودم

 چطور مگه؟-

 خل شدی؟ دو روز پیش به من از تمین و عشق و عاشقیت-

یکنی و هیچی از این ارتباط جدیدتمیگی! درد و دل م  
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 نمیگی... مطمئنی پسر؟

 :نفسم رو به بیرون فوت کردم و گفتم

 .خیلی تازه اس. فرصت نشد بهت بگم-

 .پس از فکرش اومدی بیرون-

 !اینطور میگن-

 :انگار اونم از حرفام چیزی دستگیرش نمی شد که گفت

اصال از حرفات سر درن میارم ولی اکی. آخر هفته خونه -

 ی

تمین دعوتیم می خواد بچه های قدیم رو جمع کنه. گفت 

 باهات

حرف زده ولی دعوت مهمون ها رو سپرد به من. تولدشم 

 هست

 میای دیگه؟

 دلم ریخت... عجیب بود که من یادم نبود تولد تمینه. منی که



اری می کردمیادم نبودطول سال برای رسیدن تولدش روزشم  

 که باید امسال همیه مدل از جدید ترین گوشی ها رو براش

 بخرم. شاید هم این بار ماشین می خریدم. شا ید هم خونه به

نامش می زدم... البته اگر بود و اگر اونی بود که من انتظار 

 .داشتم
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نبودم. تمین نبود و من تمین نبود و من هم آریوی زمان تمین  

هم دیگهحاضر نبودم برای هیچ زنی اون کارها رو بکنم. 

 تمین

نبود و من داشتم نبودش رو باور میکردم و همین که تولدش 

 رو

 فراموش کرده بودم اولین قدم بود. دقت که کردم دیدم انقدر

 زندگیم شلوغ شده که دیگهتمین پرش نکنه. انقدر وقتم پر شده

سال های قبل و حتی فیسبوکم رو چک نکنم.  که پیام های

 انقدر

برام دور شده بود که حتی عکس های فایل تمین رو زیر و 

 رو

 .نکنم

 .از جام بلند شدم و چشمم رو مالی دم

 میای دیگه؟ آریو حساسیت نشون نده. ولی ی ادت باشه سر-



 .قضیه ی نامزدیت نمی بخشمت

 .بابا مونا میگم تازه اس-

و گفت نفسشو فوت کرد : 

 .خب باشه حاال هر وقت د یدمت باید برام تعریف کنی-
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نفسم رو فوت کردم. ترجیح می دادم اون جمع رو هیچ وقت 

 کنار

 هم نبینم. دوستام بودن و دوستشون داشتم ولی بایدهمون پشت

 صفحه ی اینستاگرام و گاهی پشت خط تلفن می موندن. دیگه

 آدم اون سال ها نبودم که عشق کافه گردی باهاشون رو داشته

 !باشم و قید همه چیز رو بخاطرشون بزنم

 تینا انگار عذاب وجدان داشت که اونطوری مظلوم نشسته بود

جلوم و داشت همه ی دستورام رو عملی می کرد. من هم 

 عذاب

 وجدان داشتم؟ صرفا بخاطر این که تبلتش رو شکسته بودم. با

نا خداحافظی کردم ولی سرش رو از کاری که بهش سپردهمو  

 .بودم بلند نکرد

 می تونستم چند تا از حسن هاش رو هم نام ببرم. البته خیلی

 کم بودن. مثل همین که اگر کاری بهش سپرده می شد با دقت

 انجامش می دااد. شاید هم جزوه نویسی توی خوابهم جزوی



 !از این محسناتش بود

یچ خورد و راهی مستراح شدم. همین که برگشتمدوباره دلم پ  
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دیدم موز هارو بریده و توی یه ظرف مرتب گذاشته تا 

 بخورم. یه

 .تشکر زیر لب کردم و اون هم خواهش می کنمی گفت

 !تموم شد-

چشمام رو باز کردم. دخترک تا ساعت سه صبح مشغول 

 انجام

 .دادن کارهای من بود

 ممنون که مسهل ریختی توی غذام تا نتونم کارام رو بکنم و-

 .همه اش بیافته گردن تو. البته امیدوارم جاستیفای کرده باشی

 از قصد این تیکه رو بهش انداختم ولی اون قشنگ آمپرش

چسبید به سقف. چقدر اذ یت کردنش کیف می داد و عجیب 

 بود

که زندگیمون این طو ری توی هم فرو رفته بود و باید 

 همدیگه

رو تحمل می کردیم . کی فکرش رو می کرد بشینه تایپ 

 مقاله

 ام رو انجام بده و من بخوابم! حتی خودم هم فکرش رو نمی



 .کردم

 .الهی بترکی من از دستت راحت بشم-

 مطمئن بودم باز داشت با خودش صحبت می کرد. منم کم
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 :نیاوردم و گفتم

 با این وضعیت شکمو بودن شما اونی که اول می ترکه قطعا-

 من نیستم. میدونی که؟

 دیگه منفجر شد. یه جیغ بنفش کشید که مجبور شدم دستام

 .رو روی گوشم بذارم ولی باز داشتم می شنیدم چی می گه

- بدی د.  هر وقت از شما اظهار نظر خواستن شما نظر

 هیکل و

 !قیافه ی مردم به شما هیچ ربطی نداره

 .اول این که آروم. بعدم نگفتم زشتی گفتم داری می ترکی-

 دوباره تکرار کردنم بیشتر حرصش می داد و من توی دلم به

حرص خوردنش می خندیدم. چه نقطه ضعف دلچسبی ازش 

 گی ر

 .آورده بودم وچه بد براش که این نقطه ضعف رو بهم داد

 .اونی که باید بپسنده همین طو ریم رو می پسنده-

 :پوزخند زدم و دستم رو این بار گرفتم جلوی دهنم و گفتم

 .من که بعید میدونم کسی بپسنده-
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از جام بلند شدم و پشت سرم رو نگاه نکردم. انقدر صداش 

 بلند

بود که حتی همسایه ها هم میشنیدن داره چیا میگه و چطور 

 ی

 .جیغ می کشه

 .شما خود پسند ترین آدمی هست ین که توی زندگیم شناختم-

هیچ وقت نبایدبه یه نفر بگی چاق شدی الغر شدی! زشت 

 شدی

 خوشگل شدی. جناب آریو خان شما خیر سر کچلتون استاد

بگیرین اگر خواستی  دانشگاهین اول برین آداب معاشرت یاد

 ن

من براتون یه دوره ی فشرده می ذارم تا قبل از این که 

 خواست ی ن

 .به مردم چیزی یاد بدین اصول اولیه اش رو بلد باشین

 یه طوری حرص می خورد که من کیف می کردم. یه چیزی

 !درونم می گفت آخیش حرصش رو حسابی دراوردی

- م البته کلش روکچل که نیستم ولی به حرفات فکر می کن  

 .نشنیدم. حواسم بهت نبود

 :زیر لب غرید



 !از بس سبک مغزی-
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خم شدم و همونطور که کشوی میز تلویزیون رو باز می 

 کردم

 :گفتم

 .صفات زیباتو به د یگران نسبت میدی-

 فقط صدای غرشش می اومد. کم آورده بود یا دلیل دیگه ای

داشت نمیدونم فقط سکوت کرد تا بحثمون بیشتر کش نیاد . 

 اونم

 .خوب میدونست اگر یدونه بگه صد تا هم پس می گیره

اصال ب اید می ذاشتم اون قورمه سبزیرو کوفت می کردی -

 تا

برای من صد هزار کیلومتر زبون درنیاری! مرتیکه گاو 

 جای

 .دستت درد نکنه میگه چاق! عمه ات چاقه بی شخصیت

 آخرین مدل گوشی ای که داخل کشو بود رو دراوردم. بخاطر

 بزرگبودن صفحه اش بود و قصد دیگه اینداشتم. در جعبه یه

بار باز شده بود و راه اندازی شده بود. مثل تمام وسیله های 

 داخل

اون کشو. نمیدونم چرا ولی دیگه این کشو برام اهمیت سابق 



 رو

ردم که با بقیه ی محتو ینداشت. حتی داشتم به این فکر میک  

 .اش چیکار کنم
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 !آقای بیگی-

 ...هوم-

یکمی مکث کرد. انگار داشت دو دو تا چهار تا می کرد که 

 ببینه

حرفش رو بزنه یا نه. حتی با صدا فکر کردنش رو هم می 

 .شنیدم

 فکر که می کرد یه سری آوا مثل اووووم... آآآآ... در می

 .آورد

 ...بگو-

 میشه لپ تاپتون رو تا صبح ببرم باال؟-

 .ابروهام رو کشیدم توی همدیگهو برگشتم سمتش

 برای چی؟-

 .من یه استاد به شدت بد اخالق بد قلب ایح ایح چندش دارم-

 زده تبلتم رو شکسته من حتی ن می تونمیه کلمه تایپ کنم چه

 برسه به دستورات جاستیفایش رسیدگی کنم. بعد این استادم

انقدر دوست نداشتنیه که هر دق یقه منتظره یه نمره ای چیز 



 ی

 از من کم کنه. می شناسین این اساتید رو دیگه! دنبال اینن که

از دانشجوی بدبخت آتو بگیرن. اینم منو ول نمیکنه. خالصه 

 می
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خوام کاراشو بکنم فردا نیاد بیخ خرم رو بگیره یه پنج شش 

 نمره

 .از نمره های خوشگلم کم کنه

الحق که پرو ترین موجود روی زمین بود و من یه وقتا 

 جلوش

کم میاوردم. چجوری میتونست بدون اینکه نگران عاقبتش 

 باشه

 .انقدر راحت بهم تیکه بندازه

- باشه نمرت رو صفره ؟استادت بهت نگفته بود زبونت دراز   

چرا بابا نامرد تر از این حرف هاس مث جغد تا صبح سر -

 پروژه

 هاش بودم بخاطر اینکه سر کالس مسخره اش چرت می زدم

انداختتم بیرون. نمره ی صفر که دیگه براش کاری نداره. 

 فقط

 .ظالم تر از این حرف هاس زجرم میده بعد صفرم میده



خته بود. شاید هم داشت ازم برای خودش دیو دو سر سا

 اغراق

می کرد و می خواست با بزرگنمایی کارش رو زودتر پیش 

 .ببره

از حق هم نگذری م اگر نبود باید بابت تایپ اون محتویات 

 ازش

 .قدردانی هم می کردم
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از جام بلند شدم و رفتم سمتش. گ وشی رو گرفتم جلوش و 

 :گفتم

 پیشت باشه تا هر وقت که تونستی یه تبلت جدی د بخری. به-

بزرگی اون نیست ولی کارت رو راه میندازه. لپ تاپم رو هم 

 ببر

 .فقط فردا کنفرانس اینترنتی دارم الزمش دارم

انگشتای هر دو تا دستش رو گذاشت باال و پا یین چشم هاش 

 و

 .تا جایی که جا داشت چشم هاش رو باز کرد

- میشه. دارم خواب میبینم! یعنی االن یه برزن نادمباورم ن  

پشیمانی که داری دق میکنی چون زدی تبلت فلک زده ی 

 زوار



در رفته ی من رو شکستی. خدای ا این همه محبت و این 

 همه

 بزرگوا ری داری در حق من میکنی؟

 دستاش رو به هم چسبونده بود و به نشونه ی سپاسگذاری

خدا تشکر می کرد چشماش رو بسته بود و از . 

خدایا مرسی که این مرد رو آفری دی. این مرد اومده تا -

 شاهزاده

 .ی سوار بر اسب س فید رویاهای من باشه

 :گوشی رو جلوش تکون دادم و گفتم
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 .بگیر تا پشیمون نشدم-

 .سریع چشماش رو باز کرد و روی هوا گوشی رو قا پید

- پرویی هللا وکیلی . می دم بهت تا بتونی یکی دیگهچقدر هم   

بخری؟ این نیم مثقال رو جای اون گودزیال بهم میدی؟ لپ 

 تاپتم

 بهم میدادی کم بود. کم سرم داد زدی که فا یلت اله فایلت بله؟

 .خدایا مصبت رو شکر گیر چه گودزیالیی افتادم

 !داری پشیمونم میکنی-

پر بهم تشر می زد. یه  چشماش رو گرد می کرد و با توپ

 طور ی



برای حقی که از زندگی می خواست تمام وجودش رو می 

 ذاشت

 که باورم نمی شد این روحیه ی جنگنده توی وجود این دختر

 .خنگ دست و پا چلفتی باشه

 نه توروخدا زدی قشنگ قهوه ایم کردی اینم ندی؟ خدایا-

 مصبت رو شکر! با کیا شدیم هشتاد ملیون؟

 .بیا برو باال تا پشیمون نشدم-

از جاش بلند شد و مشغول جمع کردن شارژر لپ تاپ شد. 

 زیر
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 لب برای خودش یه چیزایی می گفت ولی من دیگه دقت نمی

 .کردم تا متوجه بشم

 ...راستی تینا-

جلوی در برگشت سمتم و منتظر موند تا بقیه ی حرفم رو 

 .بزنم

م جلوتر و خیره به چشمای عجیب و رنگیش نگاه کردمرفت . 

 .خستگی ازشون میبارید

امشب نمی خواد کارای پروژه ات رو انجام بدی. برو -

 بخواب

 .خسته شدی امشب خیلی زحمت کشیدی



 یهو لپ تاپ و گوشی جدی دش رو داد به یه دستش و روی

 انگشتای پاهای بلند شد و دست آزادش رو گذاشت رو ی

یمپیشون . 

 !تب نداری؟ سرت به جایی نخورده؟ خوابم-

دوباره قدش رو کوتاه کرد و این بار لپ تاپ رو گذاشت توی 

 بغل

 :من و گوشیش رو نگه داشت توی دستش و گفت
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 !خیر ببینی. بگیر این لپ تاپت رو خیر پیش-

پشتش رو کرد بهم و شروع کرد آهنگ خوندن. تا برسه جلو 

 ی

 .پله ها قر داد و بلند بلند آهنگ خوند

 .فقط یه شرطی داره-

 امروز چه قشنگ ه

 خور شید چه می خونده

 از ابر سپید تو آسمون مرواری بنده

 انگار که هوا مست بهاره

 صدای پای گل میاد دوباره

یه پله رو که می رفت  دشتاشو توی هوا تکون می داد و هر

 باال



کلی برای خودش قر می داد.برگشت سمتم و دستاش رو 

 گذاشت

 :کنار دهنش

 !هرچی بگی قبوله برزن خاااااااان-

 کالغ دم سیاه قار قارو سر کن

 مسافرم میاد شهرو خبر کن
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 نمی دونست براش چه خوابی دیده بودم وگرنه انقدر خوش و

خرم نبود. من هم کم کسی نبودم میتونستم این گودزیال رو رو 

 ی

 !انگشت کوچیکم بگردونم و برام کاری نداشت

*** 

صدای وحشتنکاک کوبیده شدن در انقدر زیاد بود که با 

 وحشت

 .از خواب پریدم

 !خدا لعنت کنه تورو مرتیکه ی خر. خوااااااابم-

بازم در می زد و اصرارش به در زدن تمومی نداشت. یه 

 ذره عقل

توی سر این مردک بود که من توی این وضعیت بغرنج 

 .نبودم



دست به دست کائنات می داد تا من رو بدبخت کنه. آخه 

 مردک

 احمق خواب نداری کله سحر اومدی من رو بیدار میکنی؟

 .هاااااان. بسه نکوب اون بی صاحاب رو-

- ن تیناباز ک . 

در رو که باز کردم اصال به این فکر نمی کردم که چقدر 

 موهام

در هم فرو رفته و چقدر کج و کوله ام. اصال شاید آب دهنم 

 کنار
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 لبم خشک شده بود! فقط به این فکر میکردم که برم و یدونه

 بخوابونم در گوش اون احمق بی خاصیت که سر صبحی با

 اون

صدای وحشتناک بیدارم کرده بود و کوبیدنش به در رو هم 

 تموم

 .نمی کرد

من جیغ زدم اون جیغ زد. من داد زدم اون داد زد. اصال نه 

 اون

 می فهمید من چی میگم نه من می فهمیدم. فقط صدای داد و

 بیدادمون قاطی پاتی می شد. من که چشمام رو بسته بودم و



دم توی سرمهرچی صدا بود انداخته بو . 

 :کف دستش رو محکم گذاشت رو ی دهنم و فشار داد

 .آروم بگیر دو دقیقه-

دست و پا می زدم که دست سنگینش رو پس بزنم ولی 

 المصب

زور نبود که... هرکول بایدمی رفت جلو. این همه زور بازو 

 و

 هیکل رو برای چی می خواست؟

- ر از ساعت یازده دارم در می زنم زنگ می زدم بی دا

 .نمیشی

 از تقال دست کشیدم. مچ دستم رو آوردم باال تا ساعتم رو نگاه
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 .کنم که آروم دستش رو از روی دهنم برداشت

 .هرچیزنگ زدم بیدار نشدی-

 اصال به تو چه من بی دار بشم؟-

 دست به کمر وایسادم جلوش تا جوابم رو بده. یه شلوارک آبی

 نفتی پاش کرده بود با یه تیشرت سفید. انگار می خواست بره

ورزش. اگر کسی بهم می گفت این استاد دانشگاهته قطعا 

 بهش

 می خندیدم ولی متاسفانه ایشون استاد دانشگاهم بود اون هم نه



 یه درس بلکه تمام واحدای ترم جاری گردن همین دیوانه ی

 .زنجیری بود

- من فردا و پس فردا وقت ندارم شرطم رو باید اجرایی کنی.  

بخوام کارا رو بکنم. خیلی صبر کردم خودت بیدار بشی. 

 مگه

 اصحاب کهفی تا لنگ ظهر می خوابی؟

 :نالون لبام رو جمع کردم و با ادای گریه گفتم

 یه روز که سایه ی نحست روی زندگیم نیست حق ندارم-

 .بخوابم؟ یه روز که از دستت خالصم حق ندارم بخوایم
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 مگه ناهار من رو آماده کردی که می خوای تا فردا بخوابی؟-

 .چشمای آبی تیله ایش رو مستقیم گیر داده بود به چشمای من

خب المصب با اون تیله های ترسناکت زل می زنی توی 

 چشم

 من نمیگی سکته می کنم؟

 ناهار شما دیشب حاضر شده. امر دیگه؟-

 .هیچی حاضر شو کارت دارم-

 زیر لبیه طوری که خودم هم نمی فهمیدم دارم چی مگم غر

 غر کردم. مثل یه گربه ی خسته ی ناراحت که دلش می خواد

 .بیشتر بخوابه و به زور بیدارش کردن



جوابش رو ندادم و اومدم در رو روش ببندم که پاش رو 

 گذاشت

این نره غول  الی در. نمیدونم چه فکری کردم که زورم به

 می

رسه! من زورم رو ده برابرم بکنم نمی تونم جلوی این 

 خرسمبک

مقابله کنم چه برسه به این که در رو هم نگه دارم. هیچی 

 دیگه

اون فشار بده من با کل هیکلم جلوی در وایسم... باز اون 

 زور بزن

 .من زور بزنم تهش دیگه پرت شدم توی اتاق
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 شرط داشتیما یادت رفته؟-

 غر زدم. یعنی خودش نمی فهمید که اون لحظه دلم نمی خواد

سر به تنش باشه؟ از حق نگذریم من هیچ وقت دلم نمی 

 خواست

 سر به تنش باشه. این هیکل گنده ام هم که به درد هیچی نمی

 !خورد چه برسه به غلبه به زور گوالخ اعظم

 .خوابم میاد-

- ست. سریع حاضر شو هزارتا کار دارمخوابهمیشه ه . 



دست از پا دراز تر پشتم رو بهش کردم. کشون کشون با 

 پاچه

 های شلوار کش اومده که هر دو تا قدمیکیشون گیر می کرد

زیر پام رفتم سمت سرویس. قبل از این که به امورات اصلی 

 برسم

 .نگاهم افتاد به صورتم توی آینه و برق سه فاز از بدنم رد شد

اوضاع از چیزی که فکر می کردم خراب تر بود. انقدری 

 خراب

که اول صورتم رو شستم و بعد به امورات واجب رسیدگی 

 .کردم

 موهامیه طوری توی هم گره خورده بود که هر چی جداشون

می کردم باز یه گره ی جدی د پی دا میکردم تا باهاش 

 سرگرم
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 .بشم

 تینا! چیکار میکنی مگه؟-

 از سرویس که اومدم بیرون دیدم جلوی در خونه ام وایساده و

دستش رو زده به کمرش داره به من نگاه می کنه. انقدر 

 خونه ام

کوچولو بود که از همون زاویه قشنگ می تونست کل خونه 



 رو

 .زیر نظر داشته باشه

 !بیا تو دم در بده یه وقت تعارف ی چیزی نکنی ها-

دمپایی هاش رو همون جا روی پا دری در آورد و اومد توی 

 .خونه

روی کاناپه ولو شد و پاه اش رو انداخت روی پاهاش. من 

 هنوز

جلوی در توالت وایساده بودم و داشتم به این روی مبارک آقا 

 که

 .تا پشت سرش ادامه داشت و کم هم نمی شد نگاه می کردم

 !تعارف اومد نیومد داره ها-

- زود باش حاضر شوآره  . 

تازه خم شد از روی میز یدونه شکالت باراکا هم برداشت و 

 دولپی
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 کرد توی دهنش و مشغول بازی با آشغالش شد. عادت نداشتم

کسی مثل خودم راحت باشه و هر کار دلش بخواد بکنه. 

 اصال

کردم تبیعادت نداشتم برزن از این کارا بکنه! احساس می   

چیزی داره وگرنه این عصا قورت داده رو چه به این خل ب 



 .ازیا

 ...یه بویی میاد-

دیگه رضایت داده بودم داشتم تو ی اتااق حاضر می شدم که 

 راجع

به بوهای خونه ی من هم اظهار نظر کرد. بابا المصب مگه 

 من

 مهمون خواستم که نیومده داری نظر هم می دی؟

موهام رو با کش باالی سرم بستم و همین چیزایی که توی 

 فکرم

بود رو به زبون آوردم. اصال اهل این نبودم که حرفام رو 

 توی دلم

 .نگه دارم

شما خودتون رو دعوت کردین اینجاها من اصرار نداشتم -

 بیاین

داخل بعد حاال که دعوت کردین جهنم و ضرر شکالتامم که 

 تموم

باز به جهنم... به بوهای خونه ی منم کارمیکنین اینم هیچی   

 دارین؟
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 من که می دونستم بوی چیه ولی متنفر بودم از این که بهم این



طور مسائل رو یاداوری کنن. یه لی وان سرکه گذاشته بودم 

 تو ی

ماکروفر تا کثیفیاش رو بگیره. تمام ترفند هایی که قبل از به 

 فنا

تن تبلتم به کار گرفته بودم رو استفاده کرده بودم تا تویرف  

ماکروفر حسابی برق بیوفته. موفق هم بودم ولی لعنتی یه 

 بویی

 داشت که عین شنبلیله ی قرمه سبزی تا مغز استخون آدم هم

 .می رفت و موندگار می شد توش

شما اگر مهمون ناخونده نباش ی با این بوها هم مواجه -

 .نمیشین

رو کردم بهش و توی کمد دنبال لباس مناسب گشتم. سه پشتم  

چهارتا مانتوی همیشگی که به غیر از یکیشون که یکمی 

 مجلسی

 تر بود و می شد توی مهمونیا پوشید بقیه اش مقصد خاصی

نداشت! یعنی دیگه مهم نبود میرم دانشگاه یا خرید . در 

 نهایت

ساده  هرکدوم رو می پوشیدم برام فرق ی نداشت. همیشه

 ترین

مانتو رو انتخاب میکردم که بتونم کاربری هاش رو بیشتر 

 .کنم



 ترشی انداختی توی خونه ات ؟-
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 نمیدونم داشت تیکه می انداخت و منظورش این بود که سنم

زیاده و مجردمی ا این که بخاطر بوی سرکه ی جوشیده این 

 حرف

رو میزد. امکان داره کم بیارم؟ هرگز... رژ لبم رو روی لبم 

 فیکس

 :کردم و فقط سرم رو از الی در بردم بیرون و گفتم

 .آره تورو ترشی انداختم-

اوم زیر لبی گفت و من هم چشمام رو ریز کردم و شالم رو 

 سرم

کردم. اصال من خلم بدون این که اون لباس بپوشه حاضر و 

 آماده

حاال بایدکل ی منتظر می موندم تا آقا آماده بشهشده بودم.  . 

 .حتما باید منتظر جنابعالی بمونم تا حاضر بشی-

 باورم نمیشه یه خانم وجود داشته باشه که انقدر زود حاضر-

 .بشه

 :ابروم رو انداختم باال و گفتم

 .منم باورم نمیشه ازم تعریف کرده باشین-

- که زن بودن رو بلد اتفاقا تعریف نیست... این نشون میده  
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 .نیستی و اون ترشی رو باید برای خودت بندازی

 :داشتم آتیش می گرفتم که از جاش بلند شد و ادامه داد

 تا یه دو تا لقمه ی نون پنیر گوجه برای من بگیری منم آماده-

 .میشم

با دمپایی های صورتی پالستیکیم رو از پام در آوردم و 

 حرص

پرت کردم پشت سرش که اون زودتر جای خالی داد و از در 

 رفت

 .بیرون

 .نون و پنیر و زهر مار برات درست میکنم-

مانتو و شالم رو در آوردم و برای خودم مشغول خوردم 

 صبحانه

شدم. زهر مار بخوره مرتیکه بیشعور... گشنشه زحمت 

 بکشه جا ی

 این که بیاد به من بگه ترشیده به شکمش برسه مگه من

 .مسئولیت شکم اون لندهور رو دارم

 :خودم جواب خودم رو دادم

 معلومه که تنها چیزی که راجع بهش مسئولیت داری همی ن-

 !شکم سیر نشوشه
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میقانع شده بودم و برای خودم سر تکون دادم ولی این دلیل ن  

 شد که براش نون و پنیر و گوجه خیار درست کنم! خودش یه

 .چیز کوفت کنه

 .من حسابی دلم رو از عزا در آورده بودم که راهی پایین شدم

 برای خودم رفتم توی حیاط یه نفسی گرفتم. از ترس این که

سرد بشه سوییشرتم رو هم برداشته بودم و روی مانتوم 

 .پوشیدم

 آماده ای؟-

- شد دوست داشتی می تونی ازشون تغذیه کنیعلفم سبز  . 

 زبونت دراز شده ها... نمره هم می خوای دیگه؟-

شونه ام رو انداختم باال. خب بیست نمره ام رو زنده کرده 

 بودم

 .بایدم زبونم دراز می شد

 .تهش صفره دیگه-

 خندید و با کوبیدن کف پاش به زمین سعی کرد تا قشنگ

کفشش بره توی پاش. تا اون لحظه بهش دقت نکرده بودم 

 ولی

همین که دستش رو گرفت به نرده و خواست بیاد پایید د 

 یدمیه
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شلوار جین طوسی پوشیده با یه کتونی سفید... زیر کاپشن 

 قهوه

ای روشنش همیه تیشرت زرشکی تنش بود. قد بلند و خوش 

 بر

ی چه فایدهیه جو اخال ق نداشت دیوانه ی زنجیریو رو ول . 

.. 

از در که رفتیم بیرون یدونه از لقمه هایی که برای خودم 

 گرفته

بودم رو از کیفم در آوردم. از این لقمه نون و پنیرای مشتی 

 بود

که توی دست جا نمی شد. نون سنگک و گوجه و نمک... آخ 

 که

 !من عاشق این ترکیب بودم

ت سمتم که لقمه رو بهش بدم منم سریع دستمدستش رو گرف  

رو کشیدم عقب و یه گاز خیلی بزرگ بهش زدم که به زور 

 می

 .تونستم بجوم

با تعجب چرخید سمتم و هی به روبروش نگاه می کرد که 

 تصادف



 .نکنیم

 لقمه ی من رو نمیدی؟-

با دهن پر که نمی تونستم حرف بزنم. توی یه وضعیتی بودم 

 که

باز میکردم تمام محتوی اش ماشین رو مستفی  اگر دهنم رو

 ض
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می کرد. سرم ور محکم به دو طر ف تکون دادم که صداش 

 بلند

 .شد

 برای من لقمه نیاوردی؟-

 بازم محکم سرم رو تکون دادم که خم شد و توی یه حرکت

ساندویچ جذاب نون و پنیر نیمه خورده ی من رو از توی 

 مشتم

 بیرون کشید. جوییده نجوییده با زور همه ی محتوی ی دهنم

رو فرو دادم و با مشتام به جون بازوش افتادم. پاهام رو 

 آوردم

باالی صندل ی تا تسلطم بهش بیشتر باشه و بتونم قشنگ 

 مشت

دستم کشیده بود بارونش کنم. شکموی خرس لقمه ام رو از  



 ...بیرون! واه واه که چقدر بی تربیتی آقای بیگ ی

 !لقمه ام رو بده-

محتوی دهنش رو قورت داد و شی شه ی ماشین رو پایین 

 .کشید

دستش که توش ته مونده ی لقمه رو نگه داشته بود از شیشه 

 ی

 .ماشین داد بیرون که هیچ مدل ی دستم بهش نرسه
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 .این که تموم شد ولی لقمه ی خودم رو بده-

 شما زحمت می کشی دمیه سوپر مارکت وایمیستی و یه-

شیرکاکائو و کیک می خری صبحانه ات رو با همون سر می 

 .کنی

 مگه من آشپزتم؟

ابروش رو داد باال و همونطور که با دقت رانندگ ی می 

 :کرد گفت

 !آره فکر می کنم دقیقا آشپزمی-

تهای لقمه رو هم توی دهنش فرو کرد و با آرامش جوید. ان

 لقمه

ی بعدی رو که از کیفم در آوردم دیگه اصال مهلت نداد من 

 یه



گاز هم ازش بزنم سریع از تو دستم کشید بیرون که من 

 محکم

 .جیغ زدم

 !بیشعور مال خودمه-

 ...توی خونه می خوردی. برای من بایدمی اوردی-

 من خواستم با درست کردن ا ین لقمه ها حرصش بدم ولی

برعکس شده بود و اون ی که داشت حرص می خورد خود 

 من

 .بودم. انقدر حرص خورده بودم که سرم درد گرفته بود
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 اصال داری من رو کجا می بری؟-

 .با سر اشاره کرد که بذارم غذاش رو بخوره

- ری... هناق بگیریکوفت بخو ! 

 این بی ادبیات رو ندیده می گیرم چون دیشب خیلی کارم رو-

 .جلو انداختی

 دست به سینه شدم و پشتم رو کردم بهش. همون لیاقت پشت

 !کردن رو داشت! احمق

 دستم رو زدم زیر چونه ام و به ماشینایی که از اتوبان رد می

مستم کردهشدن نگاه کردم. بوی نون و پنیر و گوجه حسابی   

 بود و اون بیشعور تنهایی همه رو خورد. منم هم قبل بیرو ن



اومدن خورده بودم و هم نصف لقمه ی اول رو خورده بودم 

 ولی

 متاسفانه یه معده داشتم که پشتش خرابه داشت. هرچی می

خوردم می رفت توی اون خرابه و دوباره معده ام آالرم 

 گرسنگی

 .می داد

- یممیریم برات لباس بخر . 
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 .داشتم برای خودم به ساختمونای کنار خیابون دقت می کردم

به اونایی که باالشون درخت داشت و به خونه های کوتاه و 

 بلندی

 که هر کدومیه شکل بودن. این شهر نه تنها همه جور آدم رو

 .توی خودش جای داده بود بلکه همه مدل خونه هم داشت

 هرچی دقت می کردم باز هم چیز دیدنی جد یدی وجود داشت

 .و محیطش برام تکراری نمی شد

با این حرفش سریع چرخیدم سمتش. من نه به لباس نیاز 

 داشتم

 و نه برای لباس خریدن برنامه ریزی کرده بودم. فعال توی

 موقعیتی نبودم که بخوام لباس بخرم من باید برای تک تک

فم و تک تک صفر های توی حسابم اسکناس های توی کی



 فکر

 .می کردم و بعد خرجشون می کردم

 لطفا قبل از این کارا با من هماهنگ کنین. من به لباس نیاز-

 .ندارم برگردیم خونه وقتتون رو هم نگیرم

جوابم رو نداد و به حرفش ادامه داد. یه طوری ریلکس کار 

 می
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تر حرصم می داد. خب لعنتی یه عکس العمل بیش کرد که

 نشون

 !بده

 .آقای بیگی با شما هستم-

آریو... عادت کن بجز دانشگاه بگ ی آریو فقط اونجا -

 حواست

 باشه

 .درست صدام کنی

 لب و دهنم رو کج کردم و همونطور نشسته دستام رو زدم به

 :کمرم و گفتم

 اونوقت برای چی؟-

 !الزمت میشه-

اصال سر درنمیاوردم که داره چی میگه. خب که چی اصال 



 من

دلم می خواست برزن صداش کنم. نه که روم نشه نه اتفاقا 

 روم

می شد توی دانشگاه هم آریو صداش بزنم ولی آریو یکمی 

 لوس

و مامانی بود. برزن به این شمر ذ ی الجوشن بیشتر می اومد 

 تا

 !آریوی گوگولی مگولی
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 !ناز بشی-

ناز بشی رو توی دلم گفته بودم ولی مثل این که بلند تر از 

 چیز ی

 :که فکر می کردم گفته بودمش که برزن گفت

 چیزی گفتی؟-

 .نه... میگم من همون برزن راحتم-

 :کنار ریشش رو خارید و با چند لحظه مکث گفت

- ت ترمولی همه آریو صدام میکنن خودم هم اینطوری راح . 

 .مهم اینه که من اونطوری راحتم-

 این که یه نموره میخندید و من این یه نموره رو از ته توهای

 اون اخمای غلیظش می کشیدم بیرون جای شکر داشت وگرنه



اصال قابل تحمل نبود که. مردک خشک خل و چل اتوکشیده 

 که

 حاال هم با وجود پوشیدن تی شرت و تریپ اسپرت باز هم اتو

ه بودکشید . 

 آقای آریوبرزن خان. بنده اینطوری یهویی خرید نمیکنم. من-

 .برای قرون قرون پولم برنامه ریزی میکنم
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 .قرار نیست تو خرید کنی-

جل الخالق! میگه بریم برا تو خرید کنیم بعد میگه قرار نیست 

 تو

خرید کنی. خب مرد مومن می ذاشتی بخوابم. نه گذاشتی 

 بخوابم

نه گذاشتی صبحانه بخورم نه هیچ کوفت دیگه. چه پدر 

 کشتگی

 .ای با من داری که اینطوری رفتار میکنی

 آخر هفته یه مهمونی دعوتیم که برای من خیلی مهمه. تو هم-

قراره در نقش نامزد من اونجا حضور داشته باشی. خوش هم 

یم  

 .گذره

 .اصال از شنیدن حرفش زبونم بند اومد



 چی داشت برای خودش ردیف می کرد! مهمونی چیه؟ نامزد

 چیه؟ کوفت و زهرمار چیه؟ انقدر شوکه شده بودم که نمی

تونستم جوابش رو بدم. معموال تو ی اینطور مواقع یه جیغ 

 می

زدم و گووووودا! یه چیزی می گفتم که مشت محکمی بر 

 دهان

برش باشه ولی ساکت و بدون حرف داشتم خیره نگاه مستک

 ش

 .می کردم
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 اینا یکمی متفاوتن. لباس پوشیدنشون... رفتارشون! یکمی-

 .خودمونی بهت بگم کالس الکی دارن

 بی کالس دیگه؟-

 :خندید و گفت

 .آره. همون که تو میگی-

 زبونم باز شده بود. تند تند بدون هیچ مکثی حرفام رو ردیف

کردم. انقدر تند حرف می زدم که خودم هم نمی فهمیدم 

 بعضی

 .حرف ها رو دارم چند بار تکرار می کنم

 یعنی چی میریم مهمونی اصال من با شما چه صنمی دارم که-



باهاتون بیام مهمونی؟ اصال برای چی باید بریم مهمونی؟ یعن 

 ی

چی که مهمونی دعوتیم. اصال من به شما چه ربطی دارم؟ 

 اصال

 شما به من چه ربطی داری؟

مگه نمرت رو نمی خوای؟ میای این مهمونی رو میریم و -

 من

 .یکمی بهت آسون تر می گیرم

توی فکر فرو رفتم. چجوری می تونستم با استادم برم 

 مهمونی و
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که نامزدی م! نامزززززد! با هیچکسم نه این مدعی بشم 

 برزن گر ی

 !گوری! همینم مونده... خدای ا توبه توبه

 .من نمی تونم-

 .دیشب گفتی هرچی باشه قبوله دیگه بایدپای حرفت وایسی-

یه چیزی انگار وسط گلوم گیر کرده بود. من اصال غلط 

 کردم کله

یکار کنم؟ام باد داشت گفتم هر چی باشه قبوله. خدایا چ  

 نیاز نیست کار خاصی بکنی. اینا بچه های دوران دانشجوییم-



هستن و مدتیه که ازشون خبر ندارمیکیشون یه دورهمی 

 گرفته

 و این خالصه ی داستانه. چیز دیگه ای می خوای بدونی؟

 بحث بیست نمره بود و سمینار کارشناسی ارشد. من اگر می

رم کارم جور بودتونستم از این سمینار نمره ی خوب بگی . 

من می تونستم با رفتن به این مهمونی از برزن باج بگیرم و 

 هر

بار خواست ازم نمره کم کنه این داستان رو بکوبم توی 

 .سرش

بله که می تونستم ولی چجوری آخه؟ با نسبت نامزد؟ وای 

 خدای

 ...من
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نیاز نیست شما برای من لباس بخرین. هرچیزی الزم باشه -

 من

 .می خرم

 بادی به غبغبش انداخت و اخمش پر رنگ تر شد. انگار یه

 ناخوداگاهی توی وجودش می گفت باید خودت رو مغرور تر

 .نشون بدی و باد به غبغبت بندازی

 .نیاز نیست. من میخرم-



- م؟ خودم مینه جناب بیگی. مگه برای من لباس نمی خری  

 .خرم

 :محکم و قاطع بدون یک ذره انعطاف گفت

 مهمونی منه می خریم و اگر نخواستی بعدش لباس ها رو-

 .میدی به خودم

 به یه شرط؟-

یه چیزی توی صورتش کشف کرده بودم. کنار پیشونیش یه 

 رگ

 ضخیم و برجسته داشت و دقیقا وقتی اونطوری قاطع شده بود
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 .برجسته شده بود

یکمی چرخید سمتم و بدون این که اخم هاش رو باز کنه 

 منتظر

 .موند که ادامه ی حرفم رو بزنم

ماشین روی سرپایینی مشغول پایی ن رفتن بود و حواس آریو 

 هم

 :به روبرو بود که گفتم

 .نمره از بیست-

 .از بیست-

وای خدا باورم نمی شد که می خواست کل نمره ام رو بهم 



 .بده

 .طی پروژه هم شخصا کمکم میکنین-

تو دلم عروسی بود. روده کل می کشید. معده یار مبارک باد 

 می

خوند. امعاء و احشاء همینطور داشتن می رقصیدن و دست 

 اندر

کاران هم ساز می زدن من هم فر یاد شولولولولو توی دلم به 

هرا  

 .کرده بودم

 نگاهش همونطور خشک و ب دون نفوذ به چشمام گیر کرد و

 .شیشه ی ماشین رو داد پا یین تا کارت پارکینگ رو بگیره
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 .ممنون-

 :دوباره برگشت سمت من و گفت

 دیگهچی؟-

 .همین-

 :ابروش رو داد باال تر و با همون اخم غلیظ نفوذ ناپذیر گفت

همین که نمره رو بهت میدم بایدخداروشکر کنی. حالت -

 عادی

نمیتونی حتی یک نمره از من بگیری چه برسه به این که 



 نمره

 .ات از بیست حساب بشه

 .خب پس بی زحمت دور بزنین من میرم خونه-

نفسش رو عصبی بیرون داد و سری به نشونه ی تاسف 

 .تکون داد

واال انگار کم کاری قرار بود بکنم! قرار بود نقش نامزدش 

 رو بازی

کنما اصال کم چیزی نبود. حاال چطوری ژست نامزدا رو 

 بگیرم؟

نامزدا موهاشون رو از اون بلوندای زرد میکنن! تازه یه رژ 

 لب قرمز

 .زشتم می زنن به لبشون
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وسا رو مورد بررسی قرار می دادم داشتم توی ذهنم تازه عر

 که

 :گفت

 .سگ خورد اینم باشه-

اوهوع چقدر برات مهمه که اینطوری کوتاه میای. فکر -

 میکنم

 .االن می تونم هرچی دلم می خواد رو ازت بخوام



من که همچین آدمی نبودم. همین ن مره های من رو مثل 

 آدمیزاد

کل اساسی ما می داد واال که دیگهکاری ش نداشتم. تازه مش

 توی

دانشگاه بود تویخونه یکمی بهتر با هم کنار می اومدیم . 

 یکمی

 !که فکر کردم د یدم نه متاسفانه هیچ جا با هم کنار نمیایم

دیگه روت زیاد نشه باید کارت رو درست انجام بدی نمره -

 ی

 .بیخود بهت نمیدم

 .من توی درس و دانشگاه مدعی بودم. زیادی هم مدعی بودم

در به خودم مطمئن بودم که می خواستم دو رو ز دیگه به انق

 بچه

 های مردم هم تدریس کنم همینطور روی هوا تصمیم نمی

 .گرفتم که
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من نمره ی بیخود و بی جهت نمی خوام همون نمره ی -

 خودم

 .رو بدون آزار و اذیت بدی ممنون میشم. خیر ببینی

سرش رو تکون داد و ماشین رو توی جای خالی ای که بود 



 پارک

 .کرد

 حاال چی می خوای بخری برام ؟-

 .همه چیز... لباس و این چیزا-

سرم رو تکون دادم. من آدم تعارف ی اینبودم. تعارف هم 

 اومد

 .نیومد داره دیگه همونطور که خودش سر صبح بهم گفته بود

ه می کرد با کمال میل منم وقتی این موهبت رو بهم عرض

 پذیرا

می شدم. به نظرم چیزی از شخ صیتم کم نمی کرد. ترجیح 

 می

 دادم خودم از پس مخارجم بربیام ولی اسم این مرکز خرید با

 قیمت های سرسام آورش می اومد و مطمئن بودم که قادر به

پرداخت هزینه ها نیستم برای همین ترجیحم این بود که 

 ساکت

 .باشم

- و باز کردی؟گوشیت ر  
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 یادم افتاد که با ید سیمکارتم رو هم کوچیک می کردم چون

گوشی ای که بهم به عنوان غرامت داده بود از این سیمکار 



 ت

 .فسقلیا می خواست

 .نه باید سیمکارتم رو کوچیک کنم-

 آوردی؟-

خوبه  سرم رو تکون دادم و اوهوم زیر لبی گفتم که اونم با

 جوابم

 رو داد. یکمی دیگه پیش می رفتیم بجای اوهوم و خوبه بایدبا

 .زبان اشاره صحبت می کردی م

ماشین رو توی جای پارکی که همون اول به چشمم خورد 

 پارک

 کردم و فاتحانه از ماشین پیاده شدم. با ید به سبک سلیقه ی

خودم براش خرید می کردم. نه که بخوام از ظاهرش ایراد 

 بگیرم

نه... بیش از اندازه ساده بود و اصال به لباس های تنش 

 اهمیتی

نمی داد. من این مانتو و شلواری که برای خرید پوشیده بود 

 رو

 حتی توی دانشگاه هم تنش دی ده بودم. این مهمونی برای من

نامزد من باید از همه فوق العادهخیلی مهم بود. تینا به عنوان   
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 تر جلوه می کرد. البته همه مهم نبودن، تمین مهم بود که اون

 هم من میدونستم باید چجوری روی نقطه ضعف هاش دست

 .بذارم

 ...من تمین رو بلد بودم ولی نه برای جذب کردنش به خودم

 .شخصیتش رو بلد بودم

ز اون سمت پیاده شد و کنار هم راه افتادی م. همه جا تینا هم ا

 رو

دقیق زیر نظر گرفته بود. سرخوش از اینور به اونور می 

 .رفت

 گاه ی با خودم فکر میکردم این دختر توی دوران کودکیش

 !مونده

 .به تمام مغازهها با دقت نگاه می کرد ولی هیچی نمی گفت

زد و چند دقیقه حتی بعضیاش رو که مید ید چشماش برق می  

 خیره می شد

خودم چند جایی رو توی این پاساژ می شناختم که هم 

 فروشنده

 هاش آشنا بودن و هم می تونستیم چیزای خوبی پیدا کنیم و

 .من هم می پسندیدمشون
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 جلوی یکی از مغازه ها وایسادم که تینا هم مجبور شد همونجا



بیاسته. دستاش رو جلوی بدنش به همدیگه قالب کرده بود و 

 به

 دکور ساده ی مغازه که فقط ی دونه مانکن اون هم نمایشی

وسطش گذاشته بودن نگاه می کرد. دکور مغازه چیزی از 

 داخلش

 .نشون نمی داد و باید می رفتیم داخل

 این مانکنه چیز جذابی داره که نگاهش می کنین؟-

دم باال تا چین های وسط پیشونیم عمیق نشه. ی ابروهام رو دا

 ه

 دستی به پیشونیم کشیدم و بعد از یه نفس عمیق دستم رو

 .سمت در ورودی مغازه گرفتم

 .بریم داخل-

 کجا بریم؟ اینا اگه چیزی داشتن نمیذاشتن پشت ویترین؟-

 !دکورشون اینطوره-

بهش غری دم من با یه آهان شونه اش رو انداخت باال و 

وتر ازجل  

من وارد شد. با فروشنده سالم و علیک کردی م. خود 

 صاحب
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فروشگاه که یکی از شاگرهای قدی میم بود حضور نداشت. 



 به هر

طرف که میچرخیدیم سع ی داشت راهنماییمون کنه و من 

 واقعا

 !عصبی میشم توی این شرایط

- صداتون میکنیم ممنون به کمکتون اح تیاج داشتیم . 

 بی اهمیت به فروشنده جلو رفتم و روی رگالی که مخصوص

 .بلوزها بود شروع به نگاه کردن کردم

 مگه قرار نیست من لباس بخرم؟-

آروم کنار گوشم پچ پچ کرد. سرش رو با یه حالتی شبیه 

 آدمایی

که قرار بود برن دزدی و نمی خواستن کسی از حرفاشون 

 سر

 .دربیاره آورد جلو و یکمی هم چشماش رو تنگ کرد

 مگه نگفتی اینجا لباس نداره؟-

 :پشت چشمش رو نازک کرد و گفت

 حاال که داره. مگه قرار نیست من لباس بخرم؟-

 چطور؟-

آخه داری یه طو ری نگاه می کن ی انگار قراره تو -

 بپوشی. البته
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ی با جوراب شلوا ری سفیدبا نمک هم میش . 

یدونه از چوب لباسی ها رو کشیدم بیرون. یه تاپ مشکی 

 ساده

 :بود. با حرص گرفتم جلوی بدنش و گفتم

 .بپوش ببینم توی تنت-

 چوب لباسی رو گرفتم سمتش و وسط مغازه وایساد و زل زد

 .توی چشمام

 .نمیپوشم-

 .بپوش اذیت نکن باید ببینم توی تنت چطوره دیگه-

ازم سرش رو آورد جلو و پچ پچ کردب : 

 .خودم میرم میپوشم انتخاب می کنم-

می دونستم که اتاق پروش در و قفل نداره. با یه پرده از 

 مغازه

جدا می شد و هیچ چفت و بستی نداشت. اجازه ندادم بره و 

 اول

 چند تا لباس انتخاب کردم تا دونه دونه بهش بدم بپوشه و بعد

ق پروراهیش کردم توی اتا . 

 اول فکر می کردم خرید نکنه و معذب بشه ولی انگار من این
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دختر رو نشناخته بودم. درست همون لحظه ای که ازش 



 انتظار

 .یه عکس العمل دیگه داشتمیه ورق جدید برام رو می کرد

برخالف تمام دخترهایی که به زندگیم دیده بودم. بعضی ها 

 اول

ناز می کردن و بعضی ها هم تعارفاتشون اجازه نمی داد ولی 

 تینا

فقط اولش یکمی مخالفت کرد و بعد با بیخیالی کنارم راه 

 .افتاد

 .بعدیو بده-

 دستم رو از الی پرده کردم داخل و یه شلوار مشکی هم دادم

 :دستش

 .اینم باهاش بپوش-

انتی سایه اش رو از روی دیوار اتاق پرو می دیدم . چند س

 بین

 پرده و دیواره فاصله افتاده بود و سایه اش هم روی دیوار می

افتاد. همین که کارش تموم شد پرده رو آروم زدم کنار و 

 :گفتم

 .ببینم-

کم مونده بود جیغ بکشه ولی قبلش انگشتم رو با یه اخم 

 پررنگ

 گرفتم روی بینیم. امید داشتم خودش این بار رو متوجه بشه و
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آبرو ریزی نکنه که سریع دست هاش رو گذاشت روی دهنش 

 و

 سعی کرد جیغش توی دستاش خفه بشه. سریع شالش رو که

روی نیمکت داخل اتاق افتاد ه بود برداشت و پیچید دور 

 .بدنش

 البته که تا پیچیده شدن روسری من فرصت کافی رو داشتم تا

حسابی براندازش کنم. بازوهای سف یدش بیرون افتاده بود و 

 نرمی

 و لطافتش رو به رخم می کشید. یه نفس عمیق کشیدم و روم

 :رو ازش گرفتم تا فکر نکنه چه خبریه و سریع گفتم

 نه بلوزتو درار یکی دیگه بدم بپوشی. نترس تحفه نیست ی-

قیبخورمت چه اونو بگیری جلوت چه نگیری برای من فر  

 .نمیکنه

 .خیلی هم دلت بخواد-

 :زیر لبیه بیشعورم نصیبم کرد که گفتم

 تو دیگهکی هستی دختر؟-

 :دندوناشو نشون داد و بزرگ خندی د
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 .تینا گوگونانی جهانشیر آبادی-

 خانم گوناگونی، آش دهن سوزی نیستی که دیدت بزنم. بنده-

 .مثل شما نیستم

ام به وقتی بود که داشت من رو دید می زد که حسابی  اشاره

 هم

کفریش کردم. پرده رو کشید و دوباره رفت لباسش رو 

 عوض

 .کنه

 .دنبال جلب توجه بودم ولی نه به این شکل

 یه لباس دیگه دادم دستش و دست به سینه بیرون وایسادم تا

 .لباس هاش رو عوض کنه

 .در رو باز نکنیا-

- اس ولی اگر خودت درست مثل آدمیزاد  در که نیست پرده

 بعد

 .از پوشیدن بیای بیرون منم باز نمیکنم

سرش رو از الی پرده آورد بیرون. هنوز بلوز قبلی تنش بود 

 ولی

من فقط یه بخش کوچیکی از یقه اش رو می تونستم ببینم. 

 پرده

رو توی مشتش گرفته بود و شبیه دختر بچه های کوچولویی 

 که
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 :دنبال تشویقی ان گفت

 !به یه شرط-

 چی؟-

خنده اش عمیق تر شد. نمی دونم باز چه فکر شومی توی 

 سرش

 بود که می خواست عملیش کنه. ثانیه اینقشه می کشید و این

 یکمی من رو می ترسوند. از ترس این که برای مهمونی یه

ف هام دروغ بوده خرابکاری بزرگ بکنه و همه بفهمن حر

 می

 ترسیدم. به این دختر هیچ اعتباری نبود. باید چهار چشمی

حواسم رو می دادم بهش تا مشکلی ایجاد نکنه. اصال به 

 رفتارای

 خاص و عجیبش که فکر می کردم به غلط کردن میافتادم که

چرا اصال همچین اشتباهی کردم و خواستم اون رو با خودم 

 به

که به چشماش و اون نگاهش خیره مهمونی ببرم ولی همین  

شدم تا جوابم رو بده گفتم دارم راه درستی رو می رم. این 

 دختر

با همه ی اعصاب خرد کن بودن و دیوونه بودنش ظاهر 



 خوبی

داشت. ظاهر و مقایسه از نظر ظاهر زجر آور ترین مسئله 

 برا ی
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ر کسی این دختر رو ببینه اولی تمین بود و من مطمئن بودم اگ

 ن

حرفی که بهش میزنه تعریف کردن از چشماشه و این تمین 

 رو

 .دیوونه می کنه

ناخواسته یه طرف لبم رفت باال و ی کی از ابروهامم باهاش 

 هم سو

 .شد

بعد از خرید یه جیگرکی مشتی مهمون من باشیم. تشکر -

 برای

 ...خرید

 .بذار فعال خریدمونو بکنیم-

اخماش رو کشید تو همدیگه و لباش جمع شد. خیلی ب رام 

 عجیب

بود که صد قلم آرایش نکرده بود و برای یه خرید بیشتر از 

 ی ه



 مهمونی وقت نذاشته بود. تنها چیزی که توی صورتش قابل

تشخیص بود یکمی سیاهی دور چشمش بود و یکمی رژ لب 

 که

م زندگیم روی لبش کشیده بود. برام عجیب بود... من تما

 زنایی

رو دیده بودم که آرایش صورتشون از همه چیز براشون مهم 

 تر

 بود. حتی سیمین انقدری که به ظاهرش اهمیت می داد به هیچ

442 

 جرزن  

 

 نبود

چیز دیگه ای اهمیت نمی داد و این دختر عجیب ترین 

 دختری

دانشگاه بود که د یده بودم. حتی بین شاگرام و کسایی که توی  

 .میدیدم هم ساده ترین بود

نه قول بده که منم بیام بیرون لباس رو ببینی. من از االن -

 معده

 .ام پاره سر صدا میکنه میگه من دارم گرسنه میشم

ناراضی چشمم رو ازش گرفتم و اون سمت فروشگاه رو 

 .نگاه کردم

 جیگر آخه؟ آدم جیگر می خواد؟ عین زنای حامله هوس کرده

 !بود



 حامله ای؟-

چشماش گرد و گرد تر شد.پرده رو بیشتر کشید باال یه 

 طوری

 .که گردنش هم محو شد

 !یعنی چی-

 مثل زنای حامله هوس میکنی. کدوم آدمی این وقت صبح-

 هوس جیگر می کنه؟
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 همونطوری با پرده ای که دورش گرفته بود اومد جلوتر و با

اخمش که حتی با یه من عسل هم نمی شد خوردش زل زد 

 توی

 چشمم و یهو دردی پیچید توی پام که اون سرش نا پیداس. با

همه ی وزنش اومده بود روی پام... چنان پام رو لگد کرد که 

 دادم

 :توی گلوم خفه شد و اون سریع گفت

بی تربیت... نخواستم. االن لباسام رو هم در میارم من رو -

 بذار

 !خونه. اصال مگه فقط حامله ها هوس میکنن

هنوز نفسم سرجاش نیومده بود ولی این من بودم که بهش 

 نیاز



داشتم نه اون. باید حواسم رو بیشتر جمع می کردم تا 

 خرابکاری

 .نکنم. یه لفظ اومده بودم و بایدتا تهش هم می رفتم

 .باشه تینا قبوله-

م باید چیکار کنم که بهاگر این بار بهش نیاز نداشتم می دونست  

غلط کردن بیوفته ولی حیف و هزاران حیف که کارم گیرش 

 بود

 و بایدتا آخر هفته صبر می کردم. می دونستم بعدش باهاش

چیکار کنم. اینطوری نمی شد. یه تازی از سمت اون اصال 

 تو ی
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 .کت من نمی رفت

تمال کاغذی از توی جیبم پرده رو انداخت و من یه دس

 درآوردم

تا خاک های روی کتونیم رو که حاصل لگدمال شدنش بود 

 از

 .روش پاک کنم. سرم رو که بلند کردم پرده رو زده بود کنار

 .پاشدم وایسادم که تینا هم مشغول قر دادن شد

 آخ که دلم آب شد

 از کجا پیدات شد



چشماشو بسته بود و دور خودش می چرخید و می خوند. 

 اصال

هم آروم نمی خوند همچین برای خودش اوج می گرفت که 

 هر

 .چند لحظه نگاه فروشنده به سمتمون بر میگشت

 اومدمیه چیز بهش بگم که خودش با ذوق وایساد جلوی آین ه

 :وگفت

 ببین چقدر خوشگله. بهمم میاد نه؟-

ادم باال و لبام رو به حالتیکه همچینیه طرف شونه ام رو د  

 تاییدش هم نکنم دادم باال. البته از حق نگذریم خوب بود. ی ه
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شومیز آست ین بلند که یقه اش باز بود و به یه طرف آویزون 

 شده

بود. ساده بود ولی بخاطر رنگش تضاد خوبی با رنگ پوست 

 خود

ی شد بهش بیشتر بیادتینا داشت وباعث م . 

 یعنی بده؟-

 :دوباره ریز ریز قر داد و جلوی آینه چرخید

 !به این خوبی-

 .اونو درار این یکیا رو بپوش ببینم-



هرچی خونده بود و قر داده بود پری د و منم همین رو می 

 .خواستم

 .اصال وقتی نا امیدی رو توی چشماش می دیدم لذت می بردم

ار همه ی دنیا بهش پشت کرده بود و نا امی د که می شد انگ

 هیچ

 .راه حلی وجود نداشت تا به خواسته اش برسه

 یعنی میگی بده؟-

 رو به آینه پایین لباس رو گرفت و کشید پایین. از همه طرف

 .بهش نگاه کرد

 .نه درش بیار اینارم ببینم توی تنت-
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دیگه دو سه تا لباس بعدی ای که پوشید برام عادت شد که 

نبود برای  

خودش شعر بخونه و توی آینه یه چشمکی هم برای خودش 

 .بزنه

حتی توی آینه ژست هم می گرفت و وجود من براش مهم 

 .نبود

 !این دختر ها موجودات عجیبی هستن

 پوشیدین؟-

کردیم کهآخرین بلوز هم تنش کرده بود و داشتیم بررسی می   

فروشنده سرش رو آورد سمت پرو تا لباس رو توی تن تینا 



 .ببینه

جلور رفتم و قبل از این که دقیق بتونه نگاه کنه پرده رو 

 کشیدم

 و یه طوری که بفهمه کارش اشتباه بوده لباس ها رو دادم

 .دستش

 .اینا رو می بریم. اونا هم خوب نبود-

رم رو بهش رسوندم به دسته ی لباس ها اشاره کردم و منظو

 که

 :تینا دوباره سرش رو از الی پرده کشید بیرون و گفت

 !ا بذار خودم بگم. کدوما-
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با عصبانیت بهش چشم غره رفتم و پرده رو کشیدم تا نیاد 

 .بیرون

 :دختره ی احمق... نمیدونم برای چی ولی یهو گفتم

 .نذارین آقا... نمیبریم-

 تینا دو تا چشم داشت و یه جینم قرض گرفت و زل زد توی

 .چشمام ولی من فقط دستش روکشیدم تا سوالی هم نپرسن

وقتی اومدم بیرون هنوز اخم رو ی صورتم بود و هیچ جوره 

 هم

 .پاک نمی شد. وقتی اوضاع رو انقدر خراب دید هیچی نگفت



ه و دوباره مغازه ی بعد مجبورش کردم تا لباس ها رو بپوش

 من

انتهاب کنم ولی این بار هردومون بی حوصله تر بودیم . با 

 وجود

این که خسته بودم خوشحال بودم که ازاون مغازه ی اول 

 خرید

 نکرده بودیم، انقدر عقل نداشت که شاید خانم بی لباس داخل

 !پرو وایساده و نباید نگاه کنه

 :با بغض آروم لب زد

 .اصال نذاشتی ببینم چی خریدی-

- ونه نگاهشون می کنیخ . 
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یه لحظه مظلوم شد ولی این اصال باعث نمی شد که من 

 جلوش

 نرم بشم. دنبال مغازه ی بعدی ای که می شناختم می گشتم که

صدای جیغش رو شنیدم و سریع دستم رو زدم زیر بغلش. 

 دوتا

. این دستاش رو گرفته بود جلوی دهنش تا جیغش نره هوا

 همه

فهم و شعوری که داشت از خودش نشون می داد از ش بعید 



 .بود

 .جلوت رو نگاه نکنی ها-

 :طلبکار زل زد توی چشمام و با لحن قاطع و محکمی گفت

 چشمای کورت رو اگر باز کنی می بینی که چیزیریخته بود-

 .زمین خودم به خودم جفتک ننداختم

 یه نفس عمیق کشید و من هم نفسم رو فوت کردم. حتی اگر

 .هم لیز بود بایدحواسش رو بیشتر جمع می کرد

 شایداینجا یخ بندون باشه. نباید جلوی پات رو نگاه کنی؟-

 .هر وقتیخبندون بود نگاه می کنم-

اگر تا صبح هم ادامه می دادم اون هم ادامه می داد. به نفعم 

 بود

رنه جای خرید به بزن بزن می رسیدیمخودم تموم کنم وگ . 
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 .کله پوک-

 راجع به خودت حرف میزنی؟-

دستش رو ول کردم و سری به نشونه ی تاسف براش تکون 

 .دادم

نفسش رو فوت کرد و مشغول مرتب کردن مانتو و شالش 

 .شد

لهخرید مانتو دیگه مثل قبلی نبود هم من زیاد حال و حوص  



نداشتم و هم انگار طبق یه قرار نانوشته تینا قهر کرده بود. 

 باید

راضی نگهش می داشتم و تا وقتی که زیر مهمونی اومدن 

 نزده

 .بود تحملش میکردم

 وقتی خرید هامون تموم شد تازه فهمیدم بیشتر از چیزی که

فکرش رو می کردم کارمون طول کشیده و شکم خودم هم 

 اعالم

. کال غذای بیرون رو دوست نداشتم و گرسنگی می کرد

 معموال

 معده ام بهشون واکنش نشون می داد ولی اون اطراف چند تا

رستوران خیلی خوب سراغ داشتم که خودم هم بتونم از 

 غذاشون

 بخورم. جیگرکی سخت ترین انتخابی بود که میتونستم داشته

باشم چون به غیر از یک جا هیچ جیگرکی ای رو قبول 

 .نداشتم
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 ...میشه لطفا سریع تر برگردیم خونه. من کارام موندن-

*** 

 مگه جیگر نمی خواستی؟-



 با این که ازش به اندازه ی تمام ذرات دنیا ناراحت بودم ولی

چشمام برق زد. از لب و لوچه ام همینطور آب بود که آویزو 

 ن

ر تا چند دقیقه شده بود. یه طوری دلم ضعف رفت که اگ

 بعدش

 بهم جیگر نمی رسید بچه ی نداشتم میافتاد. دهنم خشک شد

و منتظر بودم تا به جیگر عزیزم برسم... جیگر دلبندم... قلوه 

 ی

 !عزیز تر از جانم

 دروغ که نمیگی؟-

فقط سرش رو تکون داد. معموال سعی نمی کرد برای جواب 

 دادن

قانون نانوشته  یا ا ثبات خودش هیچ تالشی کنه. طبق یه

 آریوبرز ن

بیگی با اعتماد به نفس ترین مرد روی زمین بود. المصب 

 احساس

می کرد همه ی کاراش درسته. توی هر کدوم از مغازه ها یه 

 آبرو

ریزیراه انداخت. دو تا مغازه که بعد از صد بار لباس عوض 

 کردن
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ی اومد بیرون! بقیه اش همهیچی نخرید و بدون خداحافظ   

 نذاشت حتی من یه نظر بدم. هرچی خودش دلش خواست

برداشت و حساب کرد. مرد هم انقدر انعطاف ناپذ یر! انگار 

 اون می

 ...خواد تنش کنه

آخه مردک احمق من با این هیکل شومیز س فید تنم کنم؟ 

 اصال

اینا هیچی با ید تک تکشونم تایی د می کرد بدون تعارف 

 ولش

میکردی وسط اتاق پرو بود و خودش لباسمو از پشت می 

 !بست

 اصال نمی فهمیدم برای چی اون همه لباس خریده بود من فقط

خریت کرده بودم قبول کرده بودمیه شب نقش نامزدش رو 

 بازی

 کنم تازه اون هم چون به نفع خودم بود. حس میکردم قراره

این پوال رو از توی حلقومم بکشه بیرون وگرنه که این گند 

 دماغ

 جون به عزرائیل نمی داد چه برسه به بدبخت بیچاره ای مثل

 .من

 .کارات رو هم بذار برای فردا. بعد ناهار میریم خرید خونه-

 احساس می کردم با پاهام ده تا وزنه ی ده کیلویی کشیدم که
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ودنب  

انقدر درد میکنه تازه می خواست بعد از ناهار باز ببرتم 

 بیگاری

 !بکشه

 .من نمیام خودت برو-

 من نمیدونم چی الزم داری. تو باید توی خرید خونه باشی-

من اعصاب ندارم هر روز یه لیست بچسبونی به در خونه و 

 من

هر روز توی سوپر مارکت باشم االنم بشین یه لیست بنویس 

 ببین

می خوای که بعد ناهار بریم بخریم چیا . 

اوم فکر که می کردم میدیدم زور داره هر روز یه لیست بلند 

 باال

 !ببینی که بایدخریداری کنی

 رفتاراش توی خونه و غیر از دانشگاه هم عین استادا بود. یه

طوری تاکیدی ازم می خواست تا یه کاری رو انجام بدم که 

 دلم

اون نفرینا که استادا رو می می خواست نفرینش کنم. از 

 .کردیم

 انگار بهم مشق شب می داد و می خواست سریعا و دقیقا عین



 !چیزی که ازم خواسته تحویلش بدم. دیکتاتور

مثال من قبل از اومدن برزن یا صبح کالسایی که باهاش 

 داشتم
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دعا میکردم بره زیر تریلی و هیچ وقت نرسه دانشگاه. اوم 

 حتی

 میتونستم برای خونه اومدنشم چنین دعایی بکنم و بگم الهی به

خونه نرسه! این نرسیدنش یه خوبی داشت و این بود که دیگه 

 ور

دلم نبود تا عذاب شب و روزم هر لحظه کنارم باشه و بد یش 

 این

خونه ی درندشت بود که من میموندم و سه طبقه ! 

 نه طول مدرسه رفتنم و نه طول این ساالیی که دانشجو بودم

هیچ وقت معلم و استادی به مزخرفی این دل ی د یوونه که 

 ور دلم

نشسته بود نداشتم! خدا هم زد پس سرم و گفت آها اینو نفری 

 ن

 می کنی دختره ی فالن فالن شده؟ نه تنها بایدتوی خونه هم

راضی رو تحمل کنی بلکه با ید باهاش این آقای از خود 

 مهمونی



 !هم بری و نامزدشم بشی

 »ای تینا خاک بر سرت کنم«.

 آخر هفته روی این بلند بلند فکر کردنت هم کار کن. جلوی-

 .اونا بلند بلند فکر کنی دمار از روزگارت در میارم

بابا المصب تو دیگه کی هستی . زور زوری داری من رو -

 می
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بری مهمونی... زور زوری نامزدتم دارم میشم بعد برام شاخ 

 و

 .شونه میکشی؟ خیلی باحالی بخدا

 :کنار خیابون نگه داشت و گفت

 بایدتذکرات الزم رو بهت بدم. یه سوتی بدی یا برای خودت-

پشت پا بندازی همون شب نمره ی پایان نامه ات رو وارد 

 .میکنم

 نه مثل این که تهدی داش تمومی نداشت. منم چه تا اسم پایان

نامه می اومد تن و بدنم می لرزید. عین یه جوجه ی سرما 

 زده

 می شدم! حاال پای ان نامه هیچی این همه واحدی که باهاش

 داشتم چی می شد؟ بابای بدبختم چه گناهی کرده بود بخواد

 !این همه پول بده



 .خیلی نامردی-

گار هیچی نگفته باشم دستش رو گرفت سمتم و گفتاصال ان : 

 .گوشی و سیم کارتت رو بده-

 برای چی؟-

اصال توی وادی خودم بود. یه طور من رو درگیر پروژه و 

 رسیدگی
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به شکمش کرده بود که اصال دوستام رو یادم رفته بود. نه از 

 زهرا

یم. بیچاره ها هربار باهام صحبت زیاد خبر داشتم و نه از مر

 می

 .کردن دست وبالم به قابلمه گیر می کرد

 مگه قرار نبود سیمکارتش رو پانچ کنیم؟ بده بدم اینجا-

 .درستش کنن

آهانی گفتم و گوشی و سیم کارت رو از توی کیفم بیرون 

 .کشیدم

دیگه هر آدمی می دونست اون مارک پشت گوشی چیه و 

 منی

فکرا نبودم و اصال این مسائل برام اهمیتی ن هم که توی ا ین 

 داشت



می دونستم مریم که هر بار گوشیش رو عوض می کنه یعنی 

 یه

مدل جد یدش ا ومده. این مدلی که برزن داده بود بهم دقیقا 

 شبیه

 .گوشی قبلی مریم بود. با این تفاوت که رنگش مشکی بود

 شاید بایدتعارف میکردم و ازش نمی گرفتم ولی برای من تنها

چیزی که اهمیت داشت یه تبلت یا گوشی هوشمند بود که 

 بتونم

کارام رو باهاش راه بندازم. حاال برزن زده بود تبلتم رو 

 شکسته

 بود پس نوش جونش اینم بایدبهم می داد. البته که من فقط تا
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 وقتی نگهش می داشتم که بتونم پوالم رو دوباره جمع کنمیا

 .تبلتم رو بدم تعمیر و ی ا یکی جدی د بخرم

نشست توی ماشین و گوشی رو گرفت سمتم. بدون حرف 

 گرفتم

 :که گفت

رمزش چهارتا هفته. بازش کن ببین هرجای کار باهاش -

 مشکل

 .داشتی بهم بگو یادت بدم



رو باز کردم. اولش که حسابی سرم رو تکون دادم و گوشی 

 منگ

 بودم اصال نمی دونستم چی کجاش ولی یکمی که تا رسیدن به

 جلوی در جیگرکی باهاش ور رفتم همه چیز دستم اومد. با ید

ازش تشکر می کردم و انقدر پرو بودن هم درست نبود برا 

 ی

 :همین وقتی ماشین رو پارک کرد گفتم

- به همون تبلت خودم راض ینیاز نبود انقدر هزینه کنین من   

 بودم ولی به هر حال دستتون درد نکنه. سعیمیکنم سریع تر

 .پستون بدم
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توی مواقع مختلف طرز حرف زدنم باهاش تغییر می کرد. 

 وقتی

 دریدگی رو در حدش تموم می کردم و می خواستم

وقتی هم میدرارم و تک تک موهاش رو بکنم برام تو بود!   

خواستمیه نموره احترام بذارم و در عین حال ازش حرصی 

 باشم

 !شما مب شد

بدون این که من رو نگاه کنه کمربندش رو باز کرد و با یه 

 حالتی



که همیشه توی چهره اش مشخص بود و مقدار غرور زیادش 

 رو

 :نشون می داد نفسش رو فوت کرد و گفت

 .خواهش میکنم-

یه وقتا انگار از قصد کاری می کرد که من معذب بشم ولی 

 یه

 طورایی پذیرفته بودم که این آقا ی بیگی آش کشک خالمه و

حداقلش باید تا آخر این پای ان نامه ی کوفتی تحملش کنم. 

 شای د

خونه جابجا می شد ولی پای ان نامه رو که نمی تونستم 

 کاری

 .بکنم

دمکنارش توی پیاده رو راه افتا . 
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 نبود

 یعنی االن شما توی جمع آوری پایان نامه ام بهم کمک-

 میکنین؟

نگاهم کامل بهش بود. یه وری یه وری راه می رفتم و لب 

 جوب

 قدم برمیداشتم. هم پیاده رو خیلی باریک بود و هم من مرض

 .داشتم! عاشق راه رفتن روی لبه ی جوب بودم



- کنم دیگه باز هم سوال کردن داره؟گفتم کمک می   

از اون نگاه کجکی ترسناکا کرد و همون لحظه بود که با یه 

 درد

بد چشمام سیاهی رفت. اصال یهو طوری سرم گیج رفت که 

 گفتم

مردم و تموم شد رفت. نکنه برزن عزرائیلم بوده و عذاباشم 

 برای

 این بود که توی همین دنیا تاوان همه ی گناهامو پس بدم؟

داشتم ا شهدم رو می خوندم و توی دلم بابت همه ی 

 خبرچینیای ی

که کرده بودم پیش خدا توبه می کردم که یهو یه ضربه ی 

 محکم

 به طرف چپ صورتم خورد. چشمم رو که باز کردم

 چشمام مستقیم توی چشما ی

 عجیب غریب آسمونیش افتاد و تا اومدم جیغ بزنم حس کردم
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 نبود

کتفم دردناک ترین عضو ب دنمه که تا حاال دردشو تجربه 

 .کردم

 بلند نشو ببنم با کجا رفتی توی در و دیوار؟ یه روز زندگیت-

 بدون گره خوردن دست و پات سر می شه؟



 .با این حرفش به فکر فرو رفتم

 .اوم... نه متاسفانه تجربه ندارم-

و صوف سرش رو به نشونه ی تاسف تکون داد. صاف 

 نشستم و

درد کفتم ه م کمتر شد. انگار محکم رفته بودم توی میله ای 

 که

 .براینصب بیلبورد وسط پیاده رو نصب کرده بودن

 می شه خواهش کنم جلوت رو نگاه کنی؟ درد داری االن؟-

 اوهوع نگران شدی؟ بهت نمیادا؟-

 :نگاهش رو گرفت و به یه نقطه ی نامعلوم خیره شد و گفت

- اطر تو نگران نیستم نگران خودمم که مسئولیتت قطعا بخ

 االن

 .که با من اومدی بیرون تا مشکلم رو حل کنیم گردنمه

 دست سالم ترم رو گرفتم به کتف درب داغون شدم و یکمی
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 نبود

فشارش دادم. انقدر حین برخورد دردش زیاد بود که من از 

 ضعف

خدا رحم کرد. مثل تمام روزایی که بهمدرد فشارم افتاده بود.   

 رحم می کرد. جالب ترین قسمت این زمین خوردن های من

اینه که بجز جای سوختگی با روغن جای هیچ زخمی روی 



 بدنم

نمونده بود. نه بخیه خورده بودم و نه سابقه ی شکستگی 

 .داشتم

 بابا که می گفت انقدر زمین خوردی دیگه بدنت انعطاف پذیر

 شده درداش هم لحظه ایه. البته همچین لحظه ای هم نبود ولی

اوج دردش توی اون لحظه بود و بعدش دیگه اونقدری نبود 

 که

 .من رو از پا بندازه

خودم جلوتر راه افتادم و اصال یادم رفت که داشتیم راجع به 

 چی

 صحبت می کردیم. قطعا داشت حرص می خورد و قطعا این

من می تونستم تجربه کنم! حرص بهترین حالتی بود که 

 خوردن

 ...برزن خان

 تا جلوی جیگرکی همونطور کتفم رو گرفته بودم و سع ی می

 کردم تکونش بدم ببینمیه وقت نشکسته باشه ولی طبق معمول
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 نبود

 .شانس آورده بودم و هنوز سالم بودم

که به عمرم د مغازه ی جیگرکی با تمام جاهای کر و کثیفی 

 یده



 بودم فرق داشت. شبیه یه کلبه ی چوبی بود و جلوش چمن

کاری شده بود. چند تا میز بیرون گذاشته بودن و توی خود 

 مغازه

که چند پله هم از زمین فاصله داشت همه چیز چوبی بود. 

 واال

من انتظار داشتم بریم توی یه دخمه ی کوچولو که از این 

 صندل ی

ستوران بین را هی جاده ی روستامون هم قدیمیا که توی ر

 بود

 .داشته باشن

 مطمئنی اینجا جیگرکیه؟-

 سرم رو بلند کردم و نوشته ی جگرکی کوهستان رو که روی

 تابلوی قرمز رنگی نوشته شده بود خوندم. انگار فقط ظاهرش

 .شبیه جیگرکی نبود

 مثل این که حس بویاییت هم شبیه بق یه ی مسائلت یه تخته-

مهاش ک ! 

 ...ا مثل عقل تو-
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 نبود

چشمام رو تنگ کردم و اداشو دراوردم. اینجا که استادم نبود 

 می



تونستم هرچی دلم می خواد بهش بگم وگرنه زیادی پرو می 

 شد

 .و دور برش می داشت

 ...رو نیست که-

پشت چشم نازک کردم و خودم جلوتر از اون رفتم توی 

 .مغازه

 میز رو هم باز خودم انتخاب کردم. یه جایی که کنار شیشه ی

مغازه باشه و قشنگ بیرون رو ببینم. بوی دل و جیگر 

 حسابی

 .سر حال آورده بودتم

من دخالت نکردم و گذاشتم خودش هرچی می خواست 

 سفارش

بده. از اونجایی که عالقم به دل و جگر وصف ناپذیر بود 

 برام

یره ولی قطعا اجازه نمی دادم دستشزیادم فرق نداشت چی بگ  

 .به هیچ کدوم از دل های توی ظرف بخوره

 همین که دیس رو جلوم گذاشتن انگار دنیا تو دستام بود. بوش

 که پیچید زیر بینیم اشک توی چشمام جمع شده بود. بمیر م

 ...برات تینا که انقدر گرسنه بودی
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 نبود



و این داستانا سرش نمی شد. یه تیکه ی شکم من تعارف 

 بزرگ

از روی نون رو کندم و خودم برای خوردن پیش قدم شدم. 

 تعارف

و این داستانا هم که خداروشکر اصال سرم نمیشه. یه تیکه دل 

 از

 الینونا برداشتم و همونطور که قربون صدقه اش می رفتم و

مبرای خوردنش لحظه شماری می کردم آب لیمو رو چکوند  

 روش و نمک پاش رو هم گرفتم روش و بعد دیگه نفهمیدم

 .چطو ری اون حجم رو توی دهنم فرو کردم

 تا اومدم چشمم رو ببندم و با لذت دل خوشمزه ام رو بخورم

چنگال برزن رفت سمت بزرگ ترین دلی که توی ظرف بود 

 و

لقمه رو همون طور که نصفه تو ی دهنم بود ول کردم و 

 محکم

 ...کوبیدم روی دستش

 !چته بابا-

 ...اووووووم-

منظورم این بود که دست نزن! مثل هللا اکبر های سر نماز 

 !مامان

 چند تا کوبیدم روی دستش که اون تیکه ی دل رو ول کرد و
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 نبود

 .من هم با خیال راحت تری تونستم لقمه ی بزرگم رو بجوم

 چته؟-

بذاره لقمه ام رو بخورم و یاد بگیره وسط غذا اخم کردم تا 

 من

رو مجبور به حرف زدن نکنه! بابا غذا خوردن مقدسه چرا 

 این

 مرد نمی فهمید؟ بخدا یه وقت ا میمونم چطوری این پسر بچه

سیمین جون بود. واال با یه برخورد فهمیده بودم چقدر ماهه 

 ولی

بود. شا یدم  این بشر یه نمه هم از خوبیای ا ون رو نگرفته

 سر راهی

 !بود از کجا معلوم

دوباره دستش رو دراز کرد که من بدون این که هدفش رو 

 بدونم

 ...کوبیدم روی دستش

 می خوای تنها بخوری؟ فردا خرس تر میشی شوهر گیرت-

 !نمیادا

لقمه ت وی دهنم ماسید! کاش می شد تا صبح جیگر خورد و 

 چاق



لذت استفاده کرد و هر  نشد! کاش می شد هر دقیقه از ا ین

 روز

 به وزن مبارک اضافه نمی شد. چطور می تونست انقدر بی

465 

 جرزن  

 

 نبود

رحمانه واقعیت رو توی صورتم بکوبه. بغض راه گلوم رو 

 .گرفت

 انگار تیغ می کشیدن توی گلوم و نمی تونستم درست لقمه ام

 .رو قورت بدم

نگاهم رو به بیرون مغازه دادم و سعی کردم آروم آروم با 

 بغض

 غذام رو بفرستم پا یین. حق داشت! همه دخترای ترکه ای و

خوش هیکل دوست داشتن. خب معلوم بود من شکمو رو هی 

 چ

سوار بر اسب سفیدی نمیپسنده. برای خودم چقدر رویاباف ی 

 می

ب سفیده ولی کردم و فکر میکردم تهران پر از سوار بر اس

 همین

 !بود که هیچ وقت هیچ کدومشون رو ندیده بودم

 چرا نمی خوری؟-

 هوم؟-



 همون تیکه بزرگه ی دل رو گذاشت الی یه تیکه نون و منم

دیگه بهش چیزی نگفتم. قشنگ آبلیمو و نمکم زد بهش و 

 بقچه

 .پیچش کرد

 میگم چرا نمی خوری؟-
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 .می خورم-

 گفتم می خورم ولی اشتهام کور شده بود. نه که گشنه نباشم

 ولی راه گلوم بسته شده بود. چقدر توی راه بر ای این بشقاب

هیجان انگیز نقشه کشیده بودم و ا ین برزن بیشعور گند زده 

 بود

 به افکارم. خدا لعنتش کنه که حتی این جا همیه چیزی گفته

 .بود که دیوونم کنه

 !تینا-

 هوم؟-

 .بگیر ببینم-

سرم رو تکون دادم و سعی کردم با بازی کردم با تکه نونی 

 که

 .می کندم خودم رو مشغول نشون بدم

 .نه خودت بخور میخورم-



بگیر ببینم. نذاشتی بخورم که تو نخوریش از گلوم پا یین -

 نمیره

 .دیگه
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 نبود

- اونجا حساب کنم؟ پس بریم خونه.منم نمی خورم. باید برم  

 :به کانتر اشاره کردم که اخم کرد و گفت

 بشین سر جات ببینم. نترس خودم میگیرمت اگر کسی-

 .نگرفت

 !با این حرفش ترکیدم از خنده! دی وانه ی احمق

 تو؟-

بازم زدم زیر خنده. اصال یادم رفته بود که برای چی ناراحت 

 بودم

 .و چرا اونطوری دمغ شده بودم

جز این که یه نفر بهم بگه چاق هیچ مدل ی راستش من ب

 ناراحت

نمی شدم. بعض ی وقتا با خودم فکر میکردم چاقیه دیگه! 

 خوش

 اشتها بودن که مرض نیست ولی بعد که بیشتر دقیق می شدم

می دیدم انگار واقعا مرضه چون اگر اینطو ری با اشتها و 

 ولع به



عشق نمی غذاها نگاه نمیکردم و لقمه به لقمه اش رو با 

 جویدم

 .معلوم بود که چاق نمی شدم

 حقیقت تلخ بود و پذیرشش از خودش هم تلخ تر. زیادی هم
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اصرار داشتم که من سایزم س ی و ششه و نه چهل! حاال گاه 

 ی

 هم چهل و دو! البته از نظر کسایی مثل زری من فقط یه پره

گوشت داشتم و از نظر خودم از همه چاق تر بودم حتی از 

 آقا

 حیدر نظافت چی ساختمون آزمایشگاه دانشگاه که نمی دونم

 !چطو ری از الی در ها رد می شه

 اگر من و تو توی یه جزیره ی بدون آدمیزاد گیر-

بیوفتیم...میدونی چجور جایی رو میگم؟ حتی اگر توی چنی 

 ن

وراک گرگ و شیر و ببر و روباه شرایطی باشیم حاضرم خ

 بشم

ولی زن تو نه! از بس جذاب و خوش اخالقی اصال دلم نمیاد 

 ولت

 کنم. بابا المصب من همین که دارم توی دانشگاه و توی خونه



تحملت می کنم هر روز خداروشکر می کنم. اگر کارم گیرت 

 نبود

 یه نمره الکی ازت نمی خواستم پنج دقیقه هم تحملت نمی

 .کردم

 وقتی اون نمره ی به قول خودت الکی رو بهت ندادم می-

 .فهمی با استادت چطوری صحبت کنی
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یه نگاه ی به این طرف و اون طرف کردم و خم شدم روی 

 میز به

جیگر هایی که روی نون پهن شده بود و خونشون نون رو 

 هم

چیزی شبیه به یه یکمی قرمز کرده بود نگاه کردم. هیچ 

 ارتباط

 استاد و دانشجویی نبود. بیشتر شبیه به دو نفر بودیم که

 .عجیب غریب راهمون به همدیگه گره خورده بود

کجای این ارتباط شبیه استاد و دانشجوهاس که من باهات -

 مثل

 یه استاد رفتار کنم؟ اوم توی دانشگاه میتازونی اکی ولی اینجا

 ارتباط استاد و دانشجویی نیست. در ضمن من چاق نیستم

فقط رزولوشنم باالس... روزولوشن؟ همین بود؟ وضوح 



 تصویر

 ...منظورمه

خنده اش بیشتر ش بیه تمسخر بود. یه نیشخند نصفه و نیمه 

 می

زد باز دوباره یه نیشخند دیگه. ا ی مرتیکه حرص می داد! 

 ای

بود زمین که من رو  حرص می دادا! خدا این و فرستاده

 .حرص بده

 یه مدت خوب شده بودا داشتیم مسالمت آمیز کنار هم زندگی

می کردی م نمی دونم چطور شد که این قدر رفت توی مخم! 

 حاال
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 باید می رفتم نقش نامزد آقا رو هم بازی میکردم اونم بخاطر

اشتم! البته اگر درسایبیست نمره سمینار لعنتی که دستش د  

 .دیگه رو فاکتور می گرفتم

 .این که بهت گفتم فقط به خاطر این بود که زیاد نا امید نشی-

االن عصری نیست که مرد ها دخترای تپل دوست داشته 

 باشن

 بخاطر خودت گفتم وگرنه من اگر بگن مرگ یا ازدواج با تینا

 .قطعا مرگ رو انتخاب می کنم



دیگه فشار دادم و لیوان دوغ اولین چیز دندونام رو روی هم

 ما یعی

بود که جلوی چشمام دیدم. تا دستم رفت سمت لیوان جلو تر 

 از

 :من لیوان رو برداشت و از دستم دور کرد

 !همینم مونده دوغ بریزیروی سر و کله ی من-

 باورم نمی شد دستم رو خونده باشه. فکر کن دوغ می ریختم

سه سال بایدنعنا و گل های دوغ سرش چقدر دیدنی می شد. تا  

رو از توی موهای پر پشت و خوش حالتش می کشید بیرون. 

 تازه
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ریش ه اشم بود... اونا هم مملو از دوغ و نعنا می شد. حیف 

 که

 .نذاشت نقشه ی شوم جذابم رو عملی کنم

 .بخور یخ کرد-

 .مگه دیوانه ام دوغ بریزم روت؟ می خواستم بخورم-

 :ابرویی باال داد و گفت

 .کامال مشخص بود. غذات رو بخور-

پشت چشمم رو نازک کردم و نگاهم رو ازش گرفتم. از 

 حرص



آریو هم که شده برای خودم لقمه گرفتم و مشغول خوردن 

 .شدم

اونمیه سری تکون داد که زیر چشمی دیدمش و مشغول 

نخورد  

 .شد

 دوست داشتم این دوستای عجیب غریبش رو ببینم تا بفهمم

چرا انقدر روشون حساس یت داره. من که این مدت اصال 

 ندیده

بودم با کسی رفت و آمد داشته باشه چه برسه بخواد مهمون 

 ی

مهم بره. اصال یادم نمی اومد روزی بوده باشه که برزن شب 

 خونه

سن و سال یه دوست دختر نیاد! چقدر عجیب بود که توی این  
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 جرزن  

 

 نبود

 .هم نداشت

 حاال هرکسی بود با این شرایط هر شبیه نفر رو میاورد خونه

 اش. این پسره یه تخته اش کم بود که اتاقش پر از کتابهای

زبون اصلی بود و زندگی توی کارش و زیرزمین خونه 

 خالصه می

 .شد



جدل خورده شد و وقتی هم که بقیه ی غذامون بدون بحث و  

 من خواستم برم حساب کنم بهم اجازه نداد و خودش جلوتر

 رفت. وقتی نشستیم توی ماشین با توپ پر برگشتم سمتش و

 :گفتم

- رو به خوشم نمیاد با این کارت سعی می کنی نداشتن من  

 رخم بکشی و هر جایی می رسی می خوای پول همه چیز رو

 حساب کنی. گفته بودم مهمون من با این کارت غرور من رو

 .خورد می کنی

 .مردونگیم اجازه نمیده اجازه بدم زن دست توی جیبش بکنه-

اومدم با حرص برگردم سر جام و به روبرو نگاه کنم که 

 آرنجم
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 جرزن  

 

 نبود

محکم خورد به در ماشین و هر چی سعی کردم درد 

یوحشتناک  

که توی دستم پیچیده بود رو مخف ی نگه دادم که نتونستم. 

 انگار

 .تا مغز استخونم درد گرفته بود

ببین میتونی خودت رو ناکار کن ی ی ا نه. بابا المصب -

 مگه بچه

ی دو ساله ای هر دقیقه می خو ری به در و دیوار. حتما هم 



 همه

 .جای بدنت کبوده

ور دستم رو رها کردم چشمام روگشاد کردم و با تعجبهمونط

 و

 :برگشتم سمتش

 وای از کجا فهمیدی؟-

فهمیدن می خواد؟ مشخصه دیگه با این همه خرابکاریت. -

 حاال

 خوبی یا زدی در رو پوکوندی؟

 :دهنمو کج کردم و یکمی آرنج دستم رو ماساژ دادم

 ای خاک بر سرت که ماشینت از دست من بدبخت برات مهم-

 .تره
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 نبود

 !قطعا مهم تره. یه چراغش اندازه ی خون تو می ارزه-

دوست داشتم برگردم و با کف دست بکوبونم وسط فرق 

 .سرش

آدم انقدر پرو؟ چراغ ماشینش رو با خون من مقا یسه می 

 .کرد

 ای برزن خان ای برزن خان... بچرخ تا بچر خیم. وقتی توی

ماشایی میشه. مهمونی حساست آبروتو بردم چهره ات ت



 مطمئنا

قرار نبود اونا بازم من رو ببینن ولی برزن ممکن بود مدت 

 ها با

اونا رفت و آمد کنه. بله اونجا بهتر ین جایی بود که می 

 تونستم

توش نقشه هام رو عملی کنم. مهمونی جذاب دوستانه ی 

 برزن

خان و دوستان محترمش می تونست نقطه ی اوج من باشه! 

 حاال

ینقشه می کشیدم تا مشکالتم رو حل کنمباید حساب . 

خم میشی از توی داشبورت اون دستمال کاغذی رو بدی -

 بهم؟

دست به سینه شدم. انقدر به اینور و اونور می خوردم که 

 دیگه

ضد ضربه بودم. همین یکی دو ساعت دوبار تلفات داده 

 !بودم

 حس میکردم بایدوسط پیشونیمیه المپ بزرگ تشکیل شده

ی دست که زدم دیدم نه خداروشکر هنوز ضد ضربه باشه ول

 ام و
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 نبود



 .مشکلی برام پیش نیومده

خودت نمیتونی؟ خم شو خودت بردار به من چه؟ همین که -

 دارم

نامزد الکی ت میشم خدا رو شکر کن. ببین نامزد الکی! 

 واقعی نیستا

که خم بشم اوووووف تا داشبورت خم بشم بخوام بهت دستمال 

 .بدم

به ثانیه نکشید ماشین رو زد بغل. انگار زیادی تند رفته بودم 

 و

عصبانیش کرده بودم. اگر یه سوراخ وسط سرش می زدم 

 قطعا

 دودی که بلند می شد رو می تونستم با چشم غیر مسلح هم

 .ببینم

 !دستمال رو بده-

زور! الحق که ترسیدم... ترس؟ اون اخماش که تاکیدی و با 

 از

 زیر عینک دودیش تو هم رفته بود و نصفه و نیمه می تونستم

 ببینمش سکته ام داد. اگر قرار بود هر لحظه و هر دقیقه باهام

اینطو ری برخورد کنه دیگه شیو موهای زائد نی از نبود! 

 همون نگاه

م کنم چه برسه برزن کافی بود تا جان به جان آفرین تسلی



 ریخت ن

 !موهای زائد
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 نبود

بدون حرف آروم خم شدم و از ت وی داشبورت بسته ی 

 مکعبی

دستمال کاغذی رو کشیدم بیرون. اوف یه بوی عطری زد 

 باال که

نگو و نپرس. یه بوی عطر زنونه که بسته ی طال یی رنگش 

 هم ته

 .داشبورت بود

م سمتش که یدونه از توش با حرص و دستمال رو گرفت

 اعصاب

خوردی کشید بیرون و آدامسش رو گذاشت الی اون و 

 دستمال

 رو پیچید و گذاشت توی جیب شلوارش! یا خدا این دیگه کیه؟

 ما آدامسامونو قورت می دیم! دستمال کاغذی ب رای یه دونه

 آدامس

می خواست؟ چقدر سوسول! می ترسید چسبندگی روده 

 بگیره؟

اال من به اندازه ی تمام سال ها ی زندگیم آدامس شیک سبزو  



 .قورت داده بودم هیچیم نشده بود

 سعی نکن اعصاب من رو بیشتر خورد کنی چون میدونی-

 .میتونم حالت رو بگیرم

فکر که می کردم می د یدم حضور آریو خان برزنیان خودش 

 بر ا ی
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 نبود

 من حال گیری بود. نیاز نبود زیاد برای گرفتن حال من تالش

کنه. همین که بود حال گیری بود! همین که زور می گفت 

 حال

گیری بود. چون یکمی کرک و پرم ریخته بود آروم در 

 داشبورت

 :رو بستم و گفتم

 .واال شما همین که هستین حال گیریه-

اقعا نشنید ولینمی دونم شنید و خودش رو به نشنیدن زد یا و  

طول مس یر تا رسیدن به فروشگاه مورد نظرش دیگه حرفی 

 .نزد

اون موزیکای عجیب غریبی که به درد خودش می خورد و 

 انگار

سبک سالیان سال قبر امریکا رو داشت هم تنها صدایی بود 

 که



 .توی ماشین پخش می شد

ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد و وقتی پیاده شد دیگه 

 خودم

 تشخیص دادم بایدپیاده بشم. هی چ وقت مسیرم به این طرف

 نیوفتاده بود. همیشه خرید هام رو از همون فروشگاه شهروند

داخل پاساژ میکردم و این فروشگ اه رو ندیده بودم. دنبالش 

 مثل

جوجه اردک راه افتادم و روی یه پله برقی که پله نداشت 

 سوار
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 نبود

یم و باال رفتیم. چقدرم با نمک بود یه نفر پشت سرمون یهشد  

 .ردیف بزرگ چرخ خرید ردیف کرد و باهامون فرستاد باال

 چی نیاز داریم توی خونه؟-

یه ابروم رو دادم باال و چشم سمت مخالفش رو یکمی جمع 

 کردم

تا تمرکزم دقیق تر بشه. با ید خدا رو شکر می کرد که من 

 حافظه

ام قویه و نیاز به بودن لیست خرید ها نیست وگرنه کارش 

 ساخته

بود. واال خب آدم مگه یهویی و زوری میره خرید ما یحتاج 



 خونه؟

 !نه واال

 جلوی ورودی اصلی که رسیدیک آریو یه چرخ دستی بزرگ

برداشت و من محو ابهت فروشگاه بودم. همیشه عاشق خرید 

 از

فته بودیم وسعتش ده برابر شهروند بودم و این جا یی که ر

 شهروند

 .بود و من رو حسابی هیجان زده می کرد

 میشه من چرخ رو هل بدم؟-

 نمی دونم متوجه افکار شومم شد یا پیشنهادم رو فقط یه لطف

 در نظر گرفت ولی نیش من دقیقا تا بناگوشم باز شد که دسته
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 نبود

. یه وقت فکر نکنین هوس ل ی ی چرخ دستی اومد به سمتم

 ز

خوردن با چرخ دستی به سرم زده بودا! اصال ما از اون 

 خونواده

 .هاش نیستیم

 تند تند توی ذهنم حساب و کتاب میکردم تا چیزی کم و زیاد

نشه. طبق چیزایی که توی ذهنم بود و اندازه ای که برای ی 

 ک



ماه کاف ی باشه و چیزی خراب نشه مایحتاجمون رو 

میداشتمبر  

 این وسط مسطا هم برزن خان برای خودش خنزل پنزل می

ریخت وسط سبد و اصال نگاه نمی کرد من با چه دقت و 

 وسواسی

همه چیز رو تفکیک کردم و صاف چیدم تا خودم قاط ی نکنم 

 و

 هیچی هم نریزه! مثل اون حیوو ن خیکی سیاه سفید فقط کله

وسط خریدای رو می انداخت پایین و جنس رو پرت می کرد  

 !من

حاال سوال بعدی م اینه که پازل پنج هزار تکه رو خودش 

 قرار بود

بسازه؟ اونمیه طرح سخت که همه جاش شبیه همدیگهبود. 

 این

پولدارا هم زیادی خوشی می زد زیر دلشون ها! انقدر خنزل 

 پنزل
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 نبود

 می خرید که من فقط با تعجب نگاهش میکردم. نمی فهمیدم

پنج تا کرم مرطوب کننده چه احتیاجیه... خالصه این مرد 

 عالوه



بر خل و چل بودن و بد اخالق بودن این خصوصیات عجیب 

 و

 .احمقانه رو هم داشت

 توی یه الین وسط بودیم و انقدر اون لحظه اون جا خلوت شد

چرخ دستی سرعت دادم و با بادی که من با ذوق و شوق به 

 که

توی موهام می پیچید و شالم رو عقب زده بود کیف می 

 .کردم

 چشمام رو بستم و یه نفس عمیق کشیدم. باز شدن چشمام با

صدای آریو که در واقع داشت اسمم رو فریاد می زد یکی 

 .شد

یهو احساس کردمیه حجم زیاد از بالشت روی سرم آوارد 

 !شد

ت چرخ دستی رو کنترل کردم و از روی یکی به سختی سرع

 از

 .بالشت ها که تا زیر پام رفته بود پریدم

این بار از این که نخورده بودم زمین حسابی خرسند بودم 

 ولی

همین که چر خیدم عقب دیدمیه کوه از بالشت های رنگی 

 رنگی

 تمام مسیر رو گرفته و پخش شده. صدای آریو رو شنیدم که
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 نبود

 .داشت از مسئول اون بخش عذرخواهی می کرد

 آقا یک دنیا شرمنده. ببخشید توروخدا. من کجا می تونم بابت-

 پرداخت خسارت اقدام کنم؟

خودم رو پشت پتوها که بخش بعد از بالشت ها بود پنهون 

 کردم

 تا آریو نبینتم و حسابی هم بتونم فالگوش وایسم. انقدر شونه ام

از ترس رفتارش داده بودم باال که کتفم درد می کرد. رو 

 انگار

 .حسابی گند زده بودم

 انگار که نه خودم هم می دونستم که چقدر گند زدم. اگر تنها

 !بودم ممکن بود همه چیز رو همون جا رها کنم و در برم

 .پیش میاد جناب. ایرادی نداره جمع می کنم-

 .اگر باید چیزی پرداخت کنم بی رودرواسی بگین-

 :صدای خنده ی مرد رو شنیدم و بعدش گفت

 فدای سرت مرد مومن. خداتو شکر کن توی ال ین ظرف و-

 .ظروف نبودید

راست می گفتا... حاال منم بازیم گرفته بود. نکنه بابت اینم 

 بیاد
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نه؟ شایدبا ید اینجا هم فرار رو به قراربخواد از نمره ام کم ک  

 .ترجیح می دادم

 اومدم چرخ دستی رو همون جا بذارم و دو پا دیگههم قرض

بگیرم فرار کنم که آستین مانتوم از پشت سرم کشیده شد. 

 سرم

رو برگردوندم سمتش و توی چشمای تیله ایش خیره شدم. ی 

 ه

یدملبخند مکش مرگما زدم و دندونام رو به رخش کش . 

 .ا اینجایی؟ کجا بودی داشتم دنبالت می گشتم-

 گوشام درازه یا پشتش مخملیه؟-

 پاهام رو بلند کردم و دستم رو بردم سمت گوشاش. یکمی هم

 .نزدیکش شدم و دست کشیدم پشت گوشش

 .اوم هیچ کدوم چک کردم نبود-

دستم رو با شدت کنار زد و چرخ دستی رو توی دستاش 

 گرفت

هل دادو به سمت جلو  . 

 آبرو حیثیت برایادم نمی ذاری تینا! م گه بچه ای؟-
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 .اوم کودک درونم فعاله-



نفسش رو محکم فوت کرد بیرون و با حرصی که چند برابر 

 شده

 :بود گفت

لطفا وقتی کنار منی این کودک درون مسخره ات رو -

 سرکوب

 .کن. بابا بزرگ شدی دختر یکم شبیه هم سن و ساالت باش

من که از خودم راضی بودم. بابا تو به خودت برس با اون 

 اخما ی

مسخره ات. اخماتو باز کن آدم دلش بیاد نگا هت کنه برج 

 زهرمار

 ...نباشی. دیوانه ی زنجیری... خر... االغ

 .آدما با کودک درونشون زنده ان-

- ی نه؟ یکم هم کتابای زنانگی و زیبایی خیلی کتاب میخون

 های

 زنانه بخون. با کودک درونت به جایی نمی رسی فقط ما یه

 .آبروریزی ای

 حین راه رفتن پام رو گرفتم جلوی پاش و یه لحظه خودش

 .نفهمید داشت پشت پا می خورد که تعادلش رو حفظ کرد

یه بار دیگه من و کودک درونم رو مسخره کنی یه طور -

 پشت
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 پا میگیرم مغزت پخش زمین بشه با کاردک هم نتونن جمعش

 !کنن ها

دستام رو کردم توی جیبم و با گرفتن صورتم ازش راه خودم 

 رو

 پیش گرفتم. نه که خجالت زده نباشما نه اتفاقا داشتم می مردم

ظه از خجالت. اصال قلبم تند تند می زد و نمی تونستمیه لح

 هم

 اتفاقی که افتاده بود رو از ذهنم دور کنم. خراب کرده بودم و

 هیچ مدلی هم نمی تونستم زمان رو به عقب برگردونم تا دیگه

 .این مسئله پیش نیاد

 .تینا من تورو بیچاره میکنم-

 .فع ال نامزد الکیتم بایدتحملم کنی-

 چرخیدم توی الین ماکارانیا و آریو هم پشت سرم اومد. خوشم

 می اومد می تونستمیه طوری حرصش بدم که دود از کله اش

 بلند بشه. اصال دیگه نمی تونست بهم اعتراض کنه. البته باید

منتظر جوابای محکمش می موندم و دلم می لرزید تا وقتی 

 که

 .بخواد کارام رو تالفی کنه
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- می کنمشب مهمونی اینطوری گند بزنی پشیمونت  . 

 یه نگاه کجکی بهش کردم و از چند مدل ماکارانی برداشتم و

 گذاشتم توی چرخ. ماکارانی درست کردن برام از هزارتا

 .خخورشت خورد

 .بیشتر بردار ماکارانی دوست دارم-

 !شما احیانا رو دل نکنی-

 :نیشخند زد و گفت

 نگران نباش شما فکر این باش که چند صباح دیگه با این-

از این الینا هم نمی تون ی رد بشیهیکل  . 

 !علف بایدبه دهن بزی شیرین بیاد نه تو-

 احساس می کردمیکمی دیگه پی ش بریم قراره دعوامون بشه

چون هیچ کدوممون حاضر نبودیم کوتاه بیای میکی من می 

 گفتم

یکی برزن. اصال چطوری می خواستیم روز مهمونی 

 همدیگه رو

 تحمل کنیم؟ اینطور پیش می رفت همه می فهمیدن که داره
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 نبود

 بازیشون میده. اصال به من چه چرا باید برزن و کاراش و

 ...مهمونیاش برای من مهم باشه؟ من خودم کلی بدبختی دارم



 به قسمت ماهیا که رسیدیم حالم داشت خراب می شد. بوی

همیشه ازش فراری بودم توی اون قسمتگند م اه ی خام که   

 .پیچیده بود و آریو اصال سعی نداشت از اون بخش دل بکنه

برای خودش با آرامش وایساده بود و انتخاب می کرد. من 

 بیچاره

 داشتم خفه می شدم و انگار اون داشت حسابی از خجالتم در

می اومد و تمام خرابکاریام رو تالف ی می کرد. شا ید 

بودندونسته   

 .ولی تالفی بدی بود

 دیگه سبد خریدمون جا نداشت. انقدر پر شده بود که بخاطر

 سنگینیش نمی تونستم هلش بدم. آریو دیگه از ترس این که

خرابکاری کنم خودش چرخ دستی رو هل می داد. برای 

 حساب

 کردن هم که رفتیم خودم مرتب و منظم چیدمشون و اجازه

ون یهو میدیدی ما یع ظرف ندادم آریو دست بهشون بزنه چ

 شویی

 رو گذاشته کنار گوشتا و بیا و درستشون کن. اتفاقه دیگه یهو
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 !یکیش بترکه بریزه روی اون یکی دیگه داستانه

 ایشاال بریم خونه؟-



 ...نه می خوام برم-

 اجازه ندادم دیگه حرفش رو بزنه. یه جیغ بنفش کشیدم سرش

مو گفت : 

منو بذار خونه خودت هر جایی خواستی برو. پا نمونده -

 !برام اه

*** 

 آریو

داشتم از دکه ی روزنامه فروشی روبروی ا یستگاه بی آر ت 

 ی خرید

می کردم که نگاهم به اون سمت خیابون و اتوبوسی که تا 

 خرخره

پر شده بود افتاد. آبمیوه و آدامس رو از دست فروشنده گرفتم 

 و

 تشکر کردم. توی ماشین نشستم و به صورت توی هم رفته ی

 تینا خیره شدم. می خواست سوار اتوبوس بشه و جا نشده بود

 حاال بایدچند دقیقه ای تا راه افتادن اتوبوس بعدی صبر می

کرد. از صبح اول وقت هم کالس داشت و بعدش هم بخاطر 

 پروژه
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ایشگاه سرپا وایساده بوداش توی آزم . 



 حس انسان دوستانه ام بهمیه تلنگر زد و گوشیم رو از رو ی

کنسول ماشین برداشتم و شماره اش رو گرفتم. کیفش رو 

 گرفته

 .بود توی بغلش تا به خوبی ازش مراقبت کنه

گرفته بودمش زیر ذره بینم و دقی ق می دیدم داره چیکار 

 .میکنه

نه می خواست برای حاضر اگر سریع نمی رسید به خو

 شدنش

هم حرصم بده. هندزفریش رو گذاشت توی گوشش و تماس 

 رو

وصل کرد. نگاهش توی کیفش بود و قطعا داشت از اون تو 

 صفحه

ی گوشی رو نگاه می کرد و اسم من رو که گوالخ سیو کرده 

 بود

نگاه می کرد. البته من هم اسمش رو کمتر از گوالخ س یو 

 نکرده

... بهترین توصیف بر ای تینا بود که اسمش هم بودم! احمق

 به

 .همین شکل توی گوشیم ذخیره شده بود

 ...الو-

بدون ا ین که بهش سالم بدمیا حرف اضاف ی ا ی بزنم پشت 



 گردنم

 :رو خاریدم و گفتم
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 .بیا دم دکه سوارشو-

گوشی رو روش قطع کردم و بسته ی آدامس رو باز کردم و 

 ی ه

 نصفه ازش داخل دهنم گذاشتم. با نگاهش داشت دنبالم می

 گشت و انگار مردد بود که بیاد سوار بشه یا نه که بعد از چند

دقیقه باالخره دلش رو زد به دریا و از روی گارد ریل زرد 

 رنگی

کرد پرید و اومد  که مسیر اتوبوس رو از خیابون جدا می

 سمت

 .ماشین

از پشت ماشین دور زد و رفت اون سمت و در رو باز کرد. 

 خودش

 :رو روی صندلی پرت کرد و گفت

 باور کنم انقدر مهربون شدی که می خوای من رو برسونی-

خونه و از بوی خوش عرق ساعت پنج بعد از ظهر اتوبوس 

 خالصم

 کنی؟



رو هم تنظیم کردمماشین رو روشن کردم و بخاری ماشین  . 

 یدونه از دریچه ها رو هم به سمت تینا زدم تا یکمی گرم بشه

 چون از لپ های گل انداخته اش می شد فهمید که چقدر
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 سردشه. نگاهم افتاد روی انگشتای دستش که روی پاهاش

 گذاشته بود و بند بندش از سرما سفید شده بود

. 

- ویی که خریدیم رو نپوشیدی؟چرا پالت  

 هوم؟-

ماشین رو راه انداختم که خم شد و پاکت آب پرتقال رو از 

 جلوی

 .دنده برداشت و نی رو داخلش فرو کرد

 میگم چرا پالتوی جدیدت رو نپوشیدی؟-

 محکم مک زد و محتوی آبمیوه رو کشید باال و بعد نفسش رو

 :به بیرون داد و گفت

 .آخیش... چقدر چسبید-

 !البته مال من بودا-

بازم به آبمیوه مک زد و قوطی اش رو فشار داد و یه صدای 

 خال ی

 :شدن ازش درومد و گفت



 .عیب نداره یه آبمیوه اس دیگه-
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سرم رو تکون دادم و جواسم رو دادم به خیابون تا تصادف 

 .نکنم

داقل یه ماشین این تیکه از میدون جایی بود که روزانه ح

 توش

 .تصادف می کرد و خیلی خطرناک بود

 میگم چرا پالتوت رو تنت نکردی؟ هوا سرده با اینا مریض-

 .میشی لباس داری بپوششون دیگه

 .مگه برای من خریدی؟ برای مهمونی خودت خریدی دیگه-

 .منم همون مهمونی خودت می پوشمشون

 :راهنما رو زدم و گفتم

- مث بید داشتی میلرزیدی نمک گیر نمیشی بپوشش . 

اوع! بایدباور کنم که آریو خان بیگی نگران لرزیدن من -

 شده؟

 :ابروم رو با بدجنسی دادم باال و گفتم

 نه نگران مهمونی ای شدم که اگر تو سرما خورده باش ی-

 .نمیتونم برم و صد البته بی غذا موندن خودم

تو که خوب دل و جگر می خوری برو بیرون غذا بخور -

 .دیگه



 قوطی آبمیوه رو گرفته بود دستش و باهاش ور می رفت. یه
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 دقیقه بازش می کرد و دقیقه ی بعد به شکل قبل برش

میگردوند. یهو فشارش داد و انگار یه قطره تهش مونده بود 

 که

 .پاشید روش

- ند جای خاص غذا می خورم اونم در صورت اجبارفقط چ . 

 .نوچ شدم-

 نگاهم رو به سمت مخالفش چرخوندم تا چشمش به خنده ام

نخوره. تو مسائل درسی یکمی از راه رفتن روی اعصاب 

 من دست

 کیشیده بود ولی حرکات روزمره اش طوری بود که من می

م. تونستم روزی بالغ بر بیست بار سرش رو از تنش جدا کن

 هیچ

کار درستی ازش برنمی اومد. البته که سر کالس صبح هم 

 خواب

 .بود و بین خواب و بیداری نشسته بود ته کالس

 :اهمیتی که بهش ندادم معترض گفت

 دستمال نداری؟-

 .نه-
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 تو ماشینت یه دستمال نباید داشته باشی؟-

 !نه-

 تو دلم داشتم بهش می خندیدم که اونطوری بخاطر دو قطره

آبمیوه حرص می خوره و چشمای خاکستریش برق می زنه. 

 هر

بار که بهم نگاه می کرد چشمای خاکستری و لپ های گل 

 افتاده

اش توی راس دیده ام قرار می گرفت. حاال که داشت توی 

 کیفش

ونیشدنبال دستمال می گشت موهای روشنش هم توی پیش  

افتاده بود و هی با دستش عقبش می زد. حسابی کالفه شده 

 .بود

یه دستمال پارچه ای از توی کیفش در آورد و با آب معدنی 

 ای

 که توی کیفش بود خیس کرد و مانتوش رو تمیز کرد. دستاش

 کوچیک بود. انقدر کوچیک که یه وقتا حس می کردم دستای

ه کار انجام می ده. با یه بچه اس که اونطور سفید و تپلی دار

 دقت

و وسواس مانتوش رو تمیز کرد ولی آخرش هم نتیجه ای که 



 می

خواست رو نگرفت این رومی تونستم از صورت در هم رفته 

 اش

 .بفهمم
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 چیزی نیاز نداری؟-

 نه. فقط تویماشینت دستمال بذار شاید دستشوییت گرفت-

ی صحرایی بریخوا ستی یه دستشوی ! 

 :لبم رو با دندونم خاربدم و گفتم

 .نیاز ندارم-

 :جوارم رو نداد که گفتم

 انقدر همیشه وراجی می کنی االن که ساکتی نمی تونم درک-

 .کنم

سرش رو به شیشه ی کنارش تکی ه داد. دوخت مقنعه اش 

 یکمی

 کج شده بود و خستگی از تمام صورتش مشخص بود. هیچ

آرایشی روی صورتش نبود و حتی کرم ضد آفتابش هم از 

 روی

 صورتش پاک شده بود. هیچ وقت دانشگاه آرایش زیادی نمی

کرد ولی دیگهجدی دا هیچ آرایشی نمی کرد. احساس می 



 کردم

باید یه کالس زنانگی بره تا شبیه خانما بشه! این همه زن 

 نبودن

 .عجیب بود

495 

 جرزن  

 

 نبود

 .خسته ام-

خونه به دانشگاه انقدر نزدیک بود که با همین سرعت برسیم 

 و

 .جلوی در وایسم

 .برو باال دو تا قهوه درست کن تا منم بیام-

ا مر دیگه؟ رو دل نمی کنی مثل مامانا لقمه میذارم توی -

 دهنت؟

 آهان اینه! نطقش باز شده بود و شبیه خودش شده بود. این

ز این آدم فضایی محسوب می شدمدلیش تینا بود غیر ا . 

 نه نمی کنم. یه قهوه درست کن بعد برو حاضر شو دیرتر از-

 .هشت نریم

نفسش رو محکم فوت کرد و قبل از این که از در برم تو از 

 ماشی ن

پیاده شد. قشنگ معلوم بود حوصله ی هیچی نداره. از صبح 

 هم



این یکمی روش کلید کرده بودم و چند بآریوسط کالس بخاطر  

که خوابش بپره ازش درس پرسیده بودم که انگار بخاطر اون 

 هم

اعصابش خورد بود. البته کل روز رو خوابیده بود باز هم 

 می گفت

 !خسته ام
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 وقتی وارد راهرو شدم و بوی خوش قهوه توی بینیم پیچی د

احساس رضایت کردم. یه لبخند عمیق روی لبم نشست و 

 عمی ق

 بو کشیدم. اگر اینطور مسالمت آمیز با همدیگهزندگی نمی

کردیم قطعا به مشکل می خوردیم. خوب بود که اونم کوتاه 

 اومده

بود و یکمی به حرف هام گوش می داد و سر پیچی نمی 

 .کرد

مون لباس هایی وقتی در خونه ام رو باز کرد و اومد تو با ه

 بود

که از صبح تنش بود و حتی مقنعه اش رو در نیاورده بود 

 فقط

اونو دور گردنش رها کرده بود و موهاش بهم ریخته و وز 



 وز ی

 .روی سرش به این ور و اونور رفته بودن

 ازش تشکر کردم و قهوه ام رو گرفتم. فرصت داشتم بعد از

ضر بشه. توصیه خوردن قهوه یکمی استراحت کنم تا تینا حا

 های

 .نهایی رو توی ماشین بهش میکردم

کمتر از دو ساعت از آوردن قهوه اش گذشته بود و من هم 

 دوشم

رو گرفته بودم و هم حاضر شده بودم. از قصد یه شلوار 

 کتون

طوسی رنگ انتخاب کردم تا با جینی که برای تینا خریده 

 بودم
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سته بودم تنش کنه ست بشه. تیشرت سفیدم رو همو ازش خوا  

تنم کردم و یه کت اسپرت سرمه ای هم برداشت. درست چیز 

 ی

 که همیشه می خواست. این تی پی که بع د این سال ها بهش

عادت کرده بودم. یه مهمونی دورهمی دوستانه بود و نیاز 

 نبود

دمخیلی لباس آن چنانی ای بپوشم ولی بایدفاکتورای خاص خو  



رو هم در نظر میگرفتم به خصوص ست بودن با تینایی که 

 قرار

 .بود یک شب نقش نامزدم رو ایفا کنه

کتونی سفید و اسپرتم رو هم پام کردم و بعد از برداشتن 

 سویی چ

رفتم باال تا مطمئن بشم تینا چیزی نیاز نداره و همه چیز 

 .مرتبه

 :در زدم که صداش رو از اون طرف شنیدم

- می دیگهمیامبله؟ یک . 

 .باز کن ببینمت-

 در رو باز کرد. اولش خودش پشت در ایستاده بود و من فقط

صورتش رو می د یدم که انصافا از حق نگذریم خیلی 

 خوشگل
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شده بود. انقدر این صورتش آرایش به خودش نمی دید که 

 وقتی

 یکمی هم سرخاب سفید آب می کرد می شد تغییرش رو

 .احساس کرد

 .بیا اینور لباسات رو ببینم-

رژ لب قرمزش با رنگ پوستش تضاد داشت و صورتش رو 



 بیشتر

تو چشم میاورد. چشماش رو یک می آرایش کرده بود و سیاه 

 تر

شده بود. خاکستری چشماش تیره شده بودن و موهاش رو 

 کامل

ع کرده بود و گوجه اش کرده بود. یه جای باالی سرش جم

 کار

 .می لنگید و من راضی نبودم

 .از پشت در رفت کنار و نگاه من روی لباسش گیر کرد

 یقه اش خیلی باز بود

 .خوب نیست-

خوب بود... ولی نمیدونم چرا خوب نبود. نمی تونستم قبول 

 کنم

 بخواد اینطوری بیاد توی مهمونی تمین. جایی که قرار بود

 همه

 ی بچه های کارشناسی دورهم جمع بشن

به سرتاپاش نگاه کرد. پاهاش بدون هیچ پوششی روی کف 

 پوش

499 

 جرزن  

 

 نبود

بود و یه الک قرمز هم روی ناخن هاش زده بود. نه انگار 



 که تینا

 همیه چیزایی بلد بود. ناخنای کوچیکش قرمز شده بود و دقیقا

ه بود که انقدر با پوستش همخونی رنگی رو انتخاب کرد

 داشت

 .ولی به شدت جلب توجه می کرد

 !چرا خوب نیست؟ به این خوبیه-

 .دستمال گردن ببند-

 یهو جیغ کشید! از اون جیغ بنفش ها که شبیه خودش بود و نه

 این تینای شیک و پیکی که جلوی من وایساده بود و من

 نمیتونستم از نگاه کردن و خیره شدن به پوست سفیدش دست

 .بکشم

 .چی؟ من دستمال گردن ببندم؟ ولم کن-

 پشتش رو کرد بهم و قدم هاش رو به سمت اتاقش برداشت. با

 .این حرفش جریح تر شدم و کفش رو دراوردم و دنبالش رفتم

تینا... برو اون دستمال گردن طوسیه که خریدیم رو ببند -

 دور

 .گردنت اینطوری نمی ذارم بیای
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به چهارچوب در تکیه داد و لبخند روی لبش عمیق شد و 

 :گفت



 .آخیش چقدر خوب چقدر من رو خوشحال میکنی-

داشت کالفه ام می کرد و رگ گردنم هم هر لحظه قلمبه تر 

 می

 .شد

- ای و هیچ راه تینا با من یکه بدو نکن. میدونی که با ید بی  

برگشتی نداری پس با دل من بیا و هرکاری که بهم می گم 

 رو

 .بکن

 .نمیام-

از چهارچوب در فاصله گرفت و روی مبل تک نفره خودش 

 رو

پرت کرد و به تلویزیون خاموش خیره شد. دست هاش رو 

 زد

 .توی بغلش و پاهاش رو به جلو دراز کرد

 .پاشو آماده شو دیر میشه-

 مگه نمیگی بدون دستمال گردن نیا؟ منم نمیام برو به سالمت-

بهت خوش بگذره مرسی که من رو از این توفیق اجباری 

 رها

501 

 جرزن  

 

 نبود

 .کردی



رفتم جلو و بازوش رو گرفتم. اگر یکمی دستم رو می بردم 

 باال

 .تر با پوست سفید روی شونه اش برخورد می کردم

- ظهپاشو یه لح . 

 اصال آدم بد دلی نبودم. این دختر هم برام اهمیتی نداشت که

 بخوام به لباس پوشیدنش کاری داشته باشم ولی نمی تونستم

اجازه بدم این شکلی بیاد توی مهمونی. هیچ وقت لباس 

 پوشیدن

هیچکسی برام اهمیت نداشت ولی تینا بایدلباسش رو عوض 

 می

 .کرد و ی ا دستمال گردن می بست

- ارم داری؟ دستم رو ول کنچیک . 

 .پاشو بیا کارت دارم-

بردمش توی اتاق. شانسا دستمال گردن هم روی تخت کنار 

 باقی

لباس هایی که اون شب خریده بود یم افتاده بود. یه طنگ 

 گلبهی

روشنی داشت که با خط و خطوط طوسی د یزاین شده بود. 

 خم

 .شدم ودستمال گردن رو برداشتم
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 :من رو عقب زد و گفت

 .نکن. نمی خوام دستمال گردن ببندم. خفه میشم-

 .پس لباست رو عوض کن-

ابروش رو باال انداخت و دست به سینه وسط اتاق خواب وا 

 .یساد

 .هیچ طور کوتاه نمی اومد و کم کم هم داشت دیر میشد

 تینا اون روی سگ من رو باال نمیاری مثل بچه یادم این رو-

 .میبندی گردنت و با همین لباسا میای میریم مهمونی

اصال نمیدونم چرا همون جا توی فروشگاه به خریدن این 

 لباس

اصرار کرده بودم و بدون این که تو ی تنش ببینم خودم هم 

 اصرا ر

لعنت به پوستکرده بودم که این رو برای مهمونی بپوشه!   

 !سفیدش که انقدر توی چشم بود

 .اونجا می بندم-

 می دونست براینیومدنش کوتاه نمیام و برای همین خودش

 مجبور شد کوتاه بیاد . پالتوی مشکی ساده ای که خریده بودیم
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رو پوشید و دستمال گردن رو ت وی کیفش گذاشت. از روی 



 می ز

یه دستمال کاغذی برداشتم و همون طور که داشت تحریر 

 کفش

پاشنه دار صورتی رو به زور و زحمت پاش می کرد 

 وایسادم

 :جلوش و گفتم

 .ببینمت-

 سرش رو که باال آورد دستمال تا شده رو روی لبش گذاشتم و

تا اومدم بکشم و رژ لبش رو پاک کنم با کیفش کوبید توی 

 .سرم

 ...آی دیوانه! مریضی ها-

 چیکار به رژ من داری؟-

 سرم رو مالیدم و این بار تعلل نکردم دستمال رو کشیدم روی

 :لبش و گفتم

 .از رژ لب قرمز خوشم نمیاد-

انگار راستی راستی باورن شده داری با نامزدت میری -

 بیرون

 !که اینطوری بر ای من تعیین و تکل یف میکنی ها

گ پای قزوین اخمام رو کشیدم توی همدیگه. رو نبود که سن

 باید
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براش لنگ بندازه. فکر می کرد اهمیتی داره که دارم حساسی 

 ت

 نشون میدم؟ من به فکر آبرو و حیثیت خودم بودم که با چه

 کسی قراره برم توی جمعی که تا چند وقت قبل تقریبا من رو

 .مثل یه بی عرضه میدیدن

طوری توی این جمع ظاهر بشه و چهبرام مهم بود که تینا چ  

 رفتاری از خودش نشون بده... با این که هیچ وقت پوشش یه

 خانم برام مورد اهمیت نبود

نامزد صوری خانم تینا خانم. این بازی یک طرفه نیست -

 توام

داری ازش سود می بری. پس به ساز من برقص. اون رژ 

 لبت رو

 !پاک کن و یه مالی م ترشو بزن

*** 

کر کن من به حرف تو گوش بدم زورگوی اعصاب خرد هه ف

 کن

رو مخ! من کال آدم زیر بار زور رفتن نبودم چه برسه جلو 

 ی این

برزن خان زورگو که حسابی هم باهاش لج بودم. آخه چرا 

 باید



به حرف مرد جماعت گوش میدادی م؟ واال تا وقتی کوچیک 

 بودیم

اونوری بیا!  همین مردا میگفتن زشته نکن... اینوری برو

 االن که
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 خداروشکر بیست و پنج شش سال از خدا عمر گرفته بودم

 میتونستم خودم بفهمم چی بده چی خوبه! وقتی خودش این

 لباس رو انتخاب کرده بود می خواست یه لونگ هم ببنده دور

 ...گردنم که فقط عذابم بده! منم داشتم براش

وقتی برای آخرین بار به آینه نگاه کردم از خودم راضی 

 .بودم

خوشم می ا ومد یه روزای خاصی تغ ییر محسوس می 

 کردم. خیلی

کیف میداد که صورتم متفاوت می شد. زیر لباسم همیه 

 طوری

گن پوشیده بودم که همه جام خوشگل و صاف و صوف بشه 

 فقط

الزم نشم کهخدا خدا می کردم وسط مهمونی شون دستشویی   

 .بیجاره بودم

همه چیز رو چک کردم و صدا ی تو مخی آریو از اتاق 



 بیرون

 .کشیدتم

 تموم نشد؟-

سعی کردم آروم راه برم تا تمرین کنم اونحا خرابی به بار 

 .نیارم

اصال نمی دونستم جمع دوستانه شون چطور یه ولی زیاد هم 

 برام

506 

 جرزن  

 

 نبود

ن راحت می تونستم با آدمای مختلف ارتباط بگیرممهم نبود م  

 و زود دوست بشم. تنها کسی که هیچ وقت نمی تونستم توی

زندگیم باهاش ارتباط بگیرم همین آریو خان بود. واال بخدا 

 روانیه

نیاز به تیمارستان ا ینا داره وگرنه آدم معمولی ا نقدر دیوونه 

 ن میشه

 !که. یه تخته اش کمه به موال

- یدوارم پاشنه های کفشت نره توی حلق بندهام . 

 شما حلقت رو از پاشنه ی کفش من فاصله بده به مشکل-

 .نخورن

دستم رو گرفتم به نرده و کیف دستیم رو زدم زیر بغلم. 

 احساس



می کردمیه مشکل اساسی دیگه هم دارم. انگار وقتی برزن 

 خان

جایی حضور داشت من می تونستم خداوندگار سوتی و دست 

 و

پا چلفتی بودن باشم. انگار خدا قرار گذاشته بود من حتما 

 زمی ن

بخورم! پله ی آخر داشت پام پیچ می خورد ولی خودم رو 

 نگه

داشتم. اصال طوری نبود که مشخص بشه ولی برزن تیز تر 

 از این
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ها بود. البته نه که تیز باشه ها نه! انقدر منتظر بود تا  حرف

 از

 .من ایراد بگیره سریع واکنش نشون میداد

 :نذاشتم زودتر حرف بزنه یهو گفتم

 .نیوفتادم-

 !داشتی میافتادی-

چشمام رو ازش گرفتم و پشت پلکم رو براش نازک 

 کردم.مرتب

 :و منظم وایسادم و گفتم



 .حاال که نیوفتادم-

- می فهمیدم چجوری می تونم روی تورو کم کنم خیلیمن   

 .خوب می شد

 :ابروهام رو فاتحانه باال انداختم و گفتم

 .کم شدن ی نیست-

جلو جلو رفتم و زودتر از اون به ماشین رسیدم. در رو باز 

 کرد و

هردومون نشستیم. همین که راه افتاد و در خونه رو بست 

 شروع

 کرد به نصیحت کردن. با حرفاش یاد بچه های کوچیک افتادم
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که قبل از رفتن به مهمونی باید حرف های ماماناشون رو 

 گوش

می کردن تا آبروشون رو نبرن و دقیقا توی مهمونی یه اتفاق 

 ی

می افتاد که آبروشون بره. خدا بخیر کنه من قرار بود چه 

 گلی به

 .سر هردومون بگیرم خدا می دونست

تینا... جلوی پات رو درست نگاه می کنی نزنی خودت و -

 دیگران



رو درب داغون کنی. از کنار من جم نمیخوری... ببین کاری 

 نکنی

که اینا به نامزدی و صوری بودنش شک کنن ها. بخدا یک 

 ذره

 .از چیزی که باید فاصله بگیری من میدونم با تو

- د قید نمره و این چیزا رو بزنم. هزار بار تکرار میدونم بای

 .کردی

 .یه چیز جدید بگو

 :نفسش رو فوت کرد و گفت

 .این دی دارخیلی برای من مهمه-

 :با کنجکاوی دستم رو زدم زیر چونه ام و گفتم

 چرا انقدر برات مهمه؟-
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اهم کرد و بعداولش چند لحظه سکوت کرد و فقط لحظه اینگ  

 :گفت

 چون دوستای قدیمی ای هستن که یه مدت ازشون بیخب ر-

 .بودم. دوست دارم همه چیز خوب پیش بره

 .سرم رو تکون دادم ولی این حساسیتش برام قابل درک نبود

دیگه بیش از اندازه حساس بود. انگار قرار بود دوست 

 دخترش



 .رو برای اولین بار به مادرش معرف ی کنه

تا رسیدن به مقصد نصیحت هاش تمومی نداشت ولی من 

 سعی

 .می کردم زیاد هم گوش ندم. همه چیز رو بهم گوشزد کرد

 همه چیز رو بهم گوشزد کرد. دیگه داشتم دیوونه می شدم که

 ماشین رو کنار خیابون پارک کرد. کم ازش متنفر بودم با این

ر لباسمهمونی داشتم بیشتر هم ازش متنفر می شدم. به زو  

دلخواه خودش رو تنم کرده بود و با زور هم می خواست 

 نامزد

صوریش بشم بعد به من میگفت روم زیاده. اگر روی من 

 زیاد بود

 !برای خودش چی بود؟ جاده بود رو نبود
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جلوی در سفید رنگ کوچیکی وای ساد. زنگ رو نزد که با 

 تعجب

دم. چند دقیقه همونطور بی حرکت وایسادهبرگشتم نگاهش کر  

 .بود

 چرا در نمیزنی خب؟-

با دستش اشاره کرد که خم نگه داشته بود. باز به صورتش 

 نگاه



 .کردم... انگار منظورش همونی بود که فکر می کردم

 .بازومو بگیر زنگ بزنم-

 کل صورتم با هم جمع شد. ابروهام رو کشیدم توی همدیگهو

باال. بینیم رو چی ن دادم و با دهن کج گفتملپ هام رو دادم  : 

 بازوتو؟-

 :یه تای ابروش رفت باال و کجکی نگاهم کرد

 ...نامزدمی-

نفسم رو محکم دادم بیرون و بازوش رو گرفتم. برای بار 

 نمیدونم

چند هزارم با خودم گفتم کاش زیر این پوست خوشگل و 

 هیکل

قشنگ یه آدم دیگهبجای برزن بود. کاش می شد شخصیتش 

 رو
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 برید و دور انداخت و یه شخصیت جذاب و تو دل برو شبیه

ظاهرش نصب کرد. واال آخه مگه می شد یه ظاهر به این 

 جذابی

 یه شخصیت خل و چل و دیوونه داشته باشه؟

دای باز شدن در مانع زیر لب داشتم غر غر میکردم که ص

 بیشتر



شدن غر غر هام شد و من جلوتر از در وارد شدم. سه 

 چهارتا پله

رفتیم باال و بعد یه در بزرگ قهوه ای رنگ چوری به 

 رومون باز

 شد و یه دختر ترکه ای خوش هیکل جلوی در به استقبالمون

 .اومد

 موهاش یه رنگی بین مسی و نارنجی بود و پوست صورتش

د. باریک ولی خیلی هم بلند نبود. لبخند روی گندمی بو

 صورتش

حک شده بود و انگار نمی شد با هی چ وسیله ای لبخندش رو 

 جدا

کرد. موهای فرش دورش ریخته بود و نگاه تیره و گیراش با 

 یه

 :لبخند عمیق روی ما دوتا بود و بهمون خوش آمد می گفت

 !به به ببین کی اومده... خوش اومدی آریو جان-

گونه هاش تراش خورده بود و لبهاش برجسته. صورت با 

 نمک
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 و دوست داشتنی ای داشت. از همان ها یی که با نگاه اول به

مهربانش می شد پی برد. یه طوری با نمک و دوست داشتنی 



 بود

که همون جل وی در عاشقش شدم. موهاش کوتاه بود و تا 

 روی

ومده بود. یه پیراهن کوتاه مشکی س اده تنش شونه هاش ا

 کرده

بود و یه کفش با پاشنه های باری ک هم پاهاش رو در بر 

 گرفته

 .بود

 .مرسی تمین جان. ممنون از دعوتتون-

دست آریو که به سمت تمین دراز شد من جفت پا وایسادم و 

 با

 .لبخند منتظر شدم تا آریو عقب بکشه

 .سالم... تینا هستم-

دستم رو بردم جلو و دست های ظریف و خوش فرمش رو 

 بین

دستام فشار دادم. هر لحظه داشت ازش بیشتر خوشم می 

 .اومد

تمام ایده آل های من توی وجود این دختر خالصه می شد. 

 من

 عاشق یه دختر به همین الغری بودم. آرزوهای دست نیافتنی

ای که من! طرز ایستادنش تا نگاه کردن و حرکات ظریفش و



 اصال
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نگم... یه طوری بود که خیره بهش مونده بودم. چطور می 

 تونست

 انقدر جذاب و لوند باشه؟ دقیقا چیزی که من نبودم... طوری

لباش رو تکون می داد و صحبت می کرد که من خیره می 

 شدم

 .بهش و دلم نمی اوم د ازش چشم بگیرم

- خوش اومدی سالم عزیز دلم. ... 

روبوسی نکرد و لبهای قلوه ایش با لبخندی که زد بیشتر تو 

 ی

چشمم اومد. از جلوی در کنار رفت... صدای مهمونای دیگه 

 از

 توی خونه تا جلوی در هم میومد و انگار ما آخرین نفرا بودیم

 چون سر و صدا زیاد بود. یخ

کم بستم... کاش می تونستم زیر قولم بزنم و دستش رو مح

 پس

بزنم. انگار واقعیت و سختی ماجرا داشت بهم دهن کجی می 

 کرد

 و من واقعا نمی تونستم دستش رو تحمل کنم. این



نزدیکی با یه مرد... این اتفاق دقیقا برای اولین بار بود که 

 برام

 .می افتاد و من اصال نمی تونستم هضمش کنم

 .برو داخل عزیزم-
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 دستش دور شل شد که تونستمیکی دو تا قدم بردارم و مانع از

گیج رفتن سرم بشم. وای که دوست داشتم کیفم رو محکم 

 بکوبم

 کف سرش و فرق سرش رو بشکافم... کاش می تونستم بفهمم

چرا من رو آورده تا به دوستاش نشون بده؟ حاال تنها میومد 

 می

 مرد؟ جونش در میومد؟

- نتهای راهرو می تونی لباسات رو عوض تینا جان عزیزم ا

 .کنی

 .بذارشون داخل کمد

 تشکر کردم و خواستم تنها برم سمت اتاقی که بهم نشون داده

 :بود که آریو گفت

 سرویس رو بهم نشون میدی؟-

 ...چقدر فراموشکاری عزیزم-

نازی که با هر کلمه حرف زدنش توی صورت و چشماش 



 پخش

د. تمین نمونه ی بارز یه می شد من رو هم دگرگون می کر

 زن

لوند و جذاب بود. انگار تمام رفتارهاش ذاتی بود و برای 

 هیچ

کدوم از حرکاتش تالش نمیکرد. انگشتای باریکش رو به 

 سمت
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 :انتهای راهرو گرفت و گفت

 .همون انتهاس عزیزم-

مت اتاق تامن از آریو جلوتر بودم برای همین خودم رفتم س  

لباس هام رو عوض کنم. پالتومو دراوردم و روی چوب 

 لباسی

هایی که بود آویزون کردم و همونطور که ازم خواسته بود 

 توی

 کمد گذاشتم. رژ لب قرمزم رو که آخرین لحظه برداشته بودم

 روی لبم کشیدم و لباسم رو تو ی تنم مرتب کردم. از مدلش

 خوشم می اومد ولی از این که ی ه دستمال گردن اضافی دور

 .گردنم ببندم اصال خوشم نمی اومد

وقتی از در اتاق رفتم بیرون آریو هنوز از سرویس بیرون 



 نیومده

 بود بخاطر همین تنهایی به سمت سالن راه افتادم که قبل از

 .رسیدنم به انتهای راهرو صدای آریو رو شنیدم

- ریموایسا با هم ب . 

همین که برگشتم سمتش تا منتظر بشم بهم برسه نگاه بهت 

 زده

 اش رو دیدم. چند لحظه طول کشید تا قدم هاش رو به سمتم
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 .تند کنه و بازوم رو با زور به سمت اتاق بکشونه

چیکار داری میکنی... ولم کن آریو. با توام میگم ولم کن. -

 کجا

و؟ زو ری منو آوردی مهمونی بعد االن چیکار میبری من

 میکنی؟

 .آی بیشعور دستم درد گرفتم ولم کن

 من رو جلوتر از خودش داخل اتاق هل داد و من همون بین

 درگاهی برگشتم سمتش و محکم با مشتم افتادم به جون سر و

 سینه اش. مشتام رو محکم می کوبیدم تو سینه اش و اومدم

و موهاش رو بگیرم توی مشتم تا حسابیروی پاهام بلند بشم   

 بکشم حالشو جا بیارم که مچ هر دو دستم رو محکم توی قفل

 .دستاش فشار داد



آی وحشی... ولم کن وحشی. مثل سگ هار پاچه میگیریا. -

 ولم

 .کن ببینم

صورتش رو به صورتم نزدیک کرد و همونطور که مچ 

 دستم رو

 :آروم می پیچوند گفت

517 

 جرزن  

 

 نبود

 گفتم بهت یا نه؟-

توی چشمام خ یره شده بود و از ته گلو کلمات رو به زور 

 زمزمه

 می کرد. دندوناش رو فشار می داد روی همدیگهو از بین

 .دندوناش حرف می زد

 گفتم با دستمال گردن میای یا نگفتم؟-

صورتش رو مماس با صورتم کرد و نفس هاش روی لبم گیر 

 .کرد

 انقدر حرص می خورد که نفس هاش داغ بود و من کف پام

 داشت می لرزید از ترس این رفتار وحشیانه اش ولی من کم

 .نمیاوردم. با قلدری سینه ستبر کردم و جلوش وایسادم

 .با من اینطوری حرف نزن-

 ...هر طور که دلم بخواد باهات حرف می زنم. هرطوری-



دی ک شد. اصال زورم بهش اومدم هلش بدم عقب که باز نز

 نمی

 رسید. قلدر خان برای من زورشو رو می کرد. فقط دلم می

خواست فردا بشه و همه ی زهر هام رو روش خالی کنم. اگر 

 من

تینا ا م که بیچاره ا ت میکنم آریو خان. کاری میکنم به غلط 

 کردن
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 .بیوفتی

 دستمال گردنت کو؟-

رو گرفتم جلوش و درش رو باز کردم. دستمال گردن  کیفم

 رو

جلوی چشمش از توی کیف کشیدم بیرون و کیف رو زدم 

 زیر

بغلم تا هر دو دستم آزاد باشه. دستمال گردن رو گرفتم باال و 

 تا

 خواست از دستم بگیره یه قدم رفتم عقب و دو طرف دستمال

رو محکم به دو سمت مخالف کشیدم. صدای جر خوردن 

 دستمال

گردن توی گوشم بود ولی فکر نمیکردم آریو اونطوری 



 عصبانی

 ...بشه

 .بد بازی ای شروع کردی تینا خانم-

تا تو باشی برای من تعیین و تکلیف نکنی. من خودم می -

 فهمم

 .چی تنم کنم و چی تنم نکنم. به تو مربوط نیست چی میپوشم

دوست دارم همه چیمو بریزم بیرون به تو چه هان؟ به تو 

 چه؟

 ...آریو... تینا جان-

انقدر به هم نزدیک بودیم که نفس هاش روی پوست صورتم 

 می
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شست. می خواستم صد سال سیاه این مردک قوزمیت ا 

 عصاب

مخورد کن دیوونه باهام انقدر نزدی ک نباشه. لب زد : 

شیطونه میگه بذارم برم گند بزنم به همه ی کاسه و کوزه -

 .تون

بازوم رو توی دستش فشار داد و من رو بیشتر به خودش 

 نزدیک

کرد. آخه دختر خوب نونت نبود آبت نبود مهمونی اومدنت با 



 این

دیوونه ی زنجی زی چی بود؟ اون گفت توام باید می اومدی؟ 

 کم

بود بایدمی ذاشتی بیشتر هم  تا امروز اعصابتو خورد کرده

 روی

اعصابت راه بره؟دستمال گردن! آره زارت گذاشتم برات 

 بشی ن

 .من دستوراتت رو اجرا کنم

صدای تمین ا ین بار از جاینزدی ک تری به گوشم خورد که 

 گفت

: 

 بچه ها کجا یین پس؟-

 اومدم برگردم سمت در کهیخ

ی جنبه تر از بستم... انگار زیادی جدی گرفته بود چون من ب

 این

حرف ها بودم که بتونم این نزدیکی ها رو با یه مرد تحمل 

 .کنم
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اصال مهم نبود که این مرد کی بود و من چقدر ازش متنفر 

 بودم



 فقط اهمیتش این جا بود که من هیچ وقت این نزدیکی رو با

 هیچ کسی نداشتم. خدا لعنتت کنه برزن. الهی مرغای اون

آسمونی که قرار بود برای من گری ه کنن برای خودت گریه 

 .کنن

 .الهی به عزات بشینن من همیه گوشه بندری بزنم برا مردنت

 .اینجاییم تمین جان. االن میای م-

 .بیا ین دیگه همه منتظرتونیم-

 یه نیشگون ریز از روی دستش

تا شاید بیخیال بشه و اون المصب رو از روی کمرم گرفتم 

 .برداره

مردک بی شعور مگه من باهاش چه صنمی دارم... هللا و 

 !اکبر

 .بریم عزیزم-

از الی دندوناش با حرص این دوتا کلمه رو بیان کرد نزاشت 

 دیگه

 نتونم نیشگون بگیرم. تمین جلو تر از ما

دا می کرد ورفت و پاشنه های کفشش روی کفپوش چوبی ص  

من که دست آریو رو بر ای خودم عصا کرده بودم تا یه وقت 

 برای
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 .خودم پشت پا نگیرم پخش زمین بشم آبرو نمونه برامون

از راهرو که می رفتی بیرون یه میز نهار خوری چوبی با 

 هشت تا

 صندلی طوسی رنگ بود و بعد یه فضای بزرگ که چند تا

 مبل

 راحتی به رنگ صندلیا توش چیده بودن و گوشه ی سالنشونم

 .یک عالمه گلدون بزرگ و کوچیک بود

 همین که ما وارد سالن شد یم صدای دست و جیغ هاشون بلند

شد. همه برامون بلند شدن وخداروشکر همین هم باعث شد 

 اون

دستای قد گرز رستمش از دستام باز بشه. این همه زور از 

 کجاش

 می اومد؟ اگر دو بار دیگه دستا ی من رو فشار می داد شک

 .نداشتم که گوشتام له می شد و به استخونم می رسید

یهو یه طوری اون وسط شلوغ پلوغ شد که من ترجیح دادم 

 عقب

 وایشم و با اون کفشای جیگول بیگولم نرم وسط جمعیتی که

رفتداشتن توی همدیگه میلولیدن چون یا پاشنه ی کفشم می   

توی چشم بقیه یا می رفت توی چشمای آریو! البته اگر می 

 رفت

توی چشم آر یو یک هیچ جلو بودم... حیف اون چشما نیست 



 ؟
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 باید گذاشت توی موزه ح یف که خودش لیاقت اون چشما ی

 .لعنتیش رو نداره. مرتیکه بی لیاقت مزخرف

تره سبزه بود و موهای مشکی یکمی که آروم شدن یه دخ

 لختش

 .دورش ریخته بود اومد سمتم و دستم رو کشید سمت خودش

خدا به همراهم بود که با این حرکت ناگهان ی نیوفتادم روی 

 زمین

و توی بغل اون دختره فرود اومدم. تپل بود و یه بلوز آستین 

 بلند

 زرشکی با شلوار جین تنش کرده بود. بخاطر خنده ی روی

ش ازش خوشم اومد و همون اول باعث شد من هم صورت

 بخندم

 .و باهاش خوش و بش کنم

 ...خوش اومدی عروسک-

 :وقتی ازش دور شدم توی اون شلو غی داد زد و گفت

 آریو این عروسک رو کجا قا یمش کرده بودی؟-

عروسک؟ من رو داشت می گفت؟ اونم به آریو... واال من 

 عروسک



م بدش می اومد که می ترسید توی آنابل آریو بودم انقدر از

 خواب

 .برم سراغش
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 از نوع آنابلش دیگه؟-

یه طوری بدنم رو منقبض کرده بودم که حس می کردم 

 استخونام

 .داره میشکنه

 انقدر استرس گرفته بودم که نمیدونستم باید چه عکل العملی

نشون بدم. به غیر از آریو پنج تا پسر دیگه اونجا بودن و به 

 غیر

از تمین خانم جذاب و لوند و تو دل برو که صاحب خونه بو 

 د

 .شش تا دختر دیگه هم بودن

ما عروسکامون رو میذاریم توی گاوصندوق نگاه کسی -

 بهشون

 .نیافته. در صورت لزوم میاریمشو ن بیرون

ه ام بود لباسم رو نا محسوس همونطور که دستش دور شون

 کشید

عقب و یقه اش اومد باال تر. با دی دن اون جمعیت اصال یادم 



 رفته

بود که دستمال گردن رو چجو ری پاره کرده بودم و فرو 

 کرده

 بودم توی کیفم. اگر می خواست تنبیهم کنه منم پیش پیش

براش تنبیه در نظر گرفته بودم. اگر جاش بودم ترجیح می 

 دادم

هیچ وقت فردا نشه و نبینه که قراره چه بالیی به سرش بی 

 .اد
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نبینه که قراره آبروش حسابی بره و من وایسم اون دور دورا 

 بهش

 .بخندم

 او کی میره این همه راه رو. همینه پیدات نبود دیگه حسابی-

 .سرت گرم بود

دایره شکل نشسته بود یکی از دخترا که روی یه مبل راحتی 

 و

 :پاش رو روی پاش انداخته بود از اون طرف گفت

آریو باورم نمیشه خودتی. چقدر عوض شدی! بابا المصب -

 این

 ...چند سال حسابی بهت ساخته ها چه هیکلی به هم زدی



دست آریو همونطور که از دور شونه ام باز شد حین پایین 

 بردنش

باز لباسم رو کشید عقبی . سرش رو خم کرد کنار گوشم و 

 قبل

 :از این که جواب اون دختر رو بده گفت

 .نکشش جلو-

با حرص نفسم رو فوت کردم بیرون. عین بچه ها اگر صد 

 بار

دیگه هم لباسم رو صاف و مرتب می کردم باز می خواست 

 زور

 .بگه
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- شن نیلو جانآدما عوض می . 

 یواش یواش همه درو هم نشستن و یه خانمی هم مسئولی ت

پذیرایی کردن رو به عهده داشت. یه خانم مسن بود که هر 

 چند

دقیقه یک بار با سینی نوشیدنی می اومد و دور می چرخید. 

 پسرا

آریو رو صدا کردن و تمین هم از جاش بلند شد اومد دقیقا 

 جای



را از چی می گفتن که انقدر آریو نشست. نمی دونم پس

 صداشون

آروم بود ولی وقتی یکیشون پا شد و با باال زدن آستین هاش 

 به

 سمت میز بیلیاردی که سمت دیگه ی سالن بود رفت فهمیدم

 .که می خوان بازی کنن

آخه کی وسط خونه اش میز بیلیارد میذاره؟ البته از حق 

 نگذریم

طبقه. سقفش بلندخیلی خونه ی خوشگلی داشت. بزرگ و دو   

 بود و یه حس خوبی می داد. دقی قا شبیه خود تمین که حس

 :خوبی می داد. لبهای قلوه ایش رو جمع کرد و گفت

 راستی تینا چجوری با هم آشنا شدید؟-
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یکی از دخترا که اسمش س یما بود صندلی تکی رو جلو 

 کشید و

نشست. مونا هم که همون دختر تپلی که اول ورودمون بغلم 

 کرد

بود روی یه مبل تکی نشسته بود. د ینا هم اومد جلومون 

 روی

 .میز نشست و همین طور جمع دخترا کوچیک تر شد



 هیچی انقدر توی دانشگاه زدیم توی سر و کله ی همدیگهکه-

 .االن رسیدیم اینجا

که آریو چط ور با این انگار همه شون براشون جالب بود 

 نامزد

 جدیدش آشنا شده که هر کدوم به سوالی داشتن. با چشما ی

گشاد شده نگاهم می کردن و منتظر نشسته بودن تا تعریف 

 .کنم

یه طور که انگار واقعا هیچی نمی دونستن و اصال آریو رو 

 این

 .مدت ندیده بودن

 ا هم کالسی بودی د؟-

ای گرد شده ام گفتمسرم چرخید سمت مائده و با چشم : 

 .دانشجو؟ نه من دانشجوشم-

 :تمین با تردید کنار گوشم لب زد
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 دانشجوش؟-

 .آره آریو استادمه-

یه لحظه همه جا رو سکوت گرفت. فکر کردم نکنه گند زده 

 باشم

 و یه حرفی که تبایدرو گفته باشم. انگار واقعا خبر نداشتن که



ستاد دانشگاهه و من باز هم سوتی داده بودم. اون هم بهآریو ا  

بدترین شکل. شا ید اصال نمی خواست کسی بدونه شغلش 

 !چیه

 چرا نباید می دونستن؟ آخه بهم گفته بود حواست به حرفایی

 که می زنی باشه ولی نگفته بود که نگم استاد دانشگاهمه و

 .چطو ری آشنا شدیم

 جدی که نمیگی؟-

 :ابروهام روجفتی دادم باال و یهو زدم زیر خنده

 !هه اسکلتون کردم-

 خودم می خندیدم و اونا هم می خندیدن. انگار باورشون شده

بود که من شوخی کردم. آخه چرا نباید می فهمیدن آریو 

 استاده؟
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یو واال من بخاطر همین استاد شدن زیر بار حرفای زور آر 

 خان

 رفته بودم دیگه شغل از این بهتر کجا پیدا می شد؟

 .مارو بگو باورت کردیم-

 جدی فکر کردی د دارم شوخی می کنم؟ شوخی ندارم که ما-

 توی دانشگاه آشنا شدیم و آریو هم استادمه. من دانشجو ی

 .ارشدم



 :دختر باریک اندامی که آریو نیلو صداش زده بود گفت

- نمکی فسقلیت چج وری دانشجو ی وای تو با این صورت  

 .ارشدی

دیگه خواست خدا بوده گذاشتن م توی ماکروفر از تو پخته -

 شدم

 .روم همونطور صاف و فسقلی مونده

شغل آریو جذاب تر بود  انگار این بخش داستان براشون از

 که

یهو اون یکی دختره که اصال اسمش رو یادم نمی اومد و 

 درشت

اندام بود خم شد سمتم و دستش رو کشید روی پیشونیم و 

 :گفت

 جدی بوتاکس نداری؟ فیلر؟ ژل... هیچی نزدی؟-

529 

 جرزن  

 

 نبود

 اوم اصال نمی دونستم اینا که می گه چی هست. فقط اسم

 بوتاکس رو شنیده بودم و اینم نمی دونستم به چه دردی می

 .خوره

- ست؟ ما فقط روشور میمالیم به اینا که میگ ی چی ه

 .خودمون

 تهش دیگه خیلی زحمت بکشیم قبلشش یه وازلین می زنیم



 بدنمون قشنگ چرک کنیم. بعد با کیسه می افتیم به جون

 !خودمون تا وقتی پوستمون بره

 یهو همه شون زدن زیر خنده و تمین کف دستش رو آروم

جلویگذاشت روی شونه ام. اون یکی دستش رو گرفته بود   

 .دهنش و ریز ریز می خندی د

 .وای تو خیلی با نمکی-

 از این تعریفش یه لبخند عریض دندون نما زدم. آهان آهان بیا

آریو خان بیا و ببین چطور دوستات رو سرگرم کردم تو 

 رفت ی

برای خودت بیلیارد بازی می کنی. بیا ببین چطور مجلس 

 گرم

بود و بهم می کنن. ولی خداروشکر می کردم که رفته 

 نزدیک
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 نبود. اگر می چسبید بهم باید دستاشو دور خودم تحمل می

 .کردم. مردک بی قواره

 .نمک از خودتونه-

 :مونا دستم رو گرفت توی دستش و گفت

 عین پنبه می مونه. نرم و لطی فه. همینه این دیوونه ی ما-

 .پسندیدتت دیگه



 تو دلم داشتم می گفتم واال این خل و چل شما که من رو

 نپسندیده. اگر توی هفت آسمون تنها دختری باشم که وجود

 داره آریو حاضره بمیره ولی من رو نپسنده درست برعکسشم

 .صدق می کرد

اتفاقا آریو اصال سلیقه اش بور و سفید نبود. من موندم -

 چطور

 .سلیقه اش عوض شد

ش رو بعد زدن این حرف به لبش نزدیک تمین آب پرتقال

 .کرد

 خوب آریو خانتون حق داشت منم اگر خودم و تمین رو می

ذاشتن جلوم هزار بارم حق انتخاب داشتم هر هزار بار تمین 

 رو
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 .انتخاب می کردم.معلومه سبزه ها جذاب تر و خوشگل ترن

- د پشیمون میشهآره بابا خل شد من رو پسندی  . 

 چی میگین زن من رو دوره کرد ین؟-

آریو یه راه برای خودش پیدا کرد و اومد وسطمون. دو تا 

 دیگهاز

پسرا هم اومدن و خودشون رو جا کردن. آریو وسط من و 

 تمی ن



 :نشست و سرش رو آورد نزدیک صورتم و گفت

 .میبنیم که دل همه رو بردی... دلبریتو یکم کمترش کن-

آخ کاش می تونستم توی همون وضعیت یدونه بزنم زیر 

 چونه

اش و بگم گووووودااااا! جکی جان طور کتکش می زدم تا 

 این

مدل حرف زدنش رو ی ادش بره. وای خداروشکر همون 

 برزن

روانی بود. خداروشکر این طوری چندش وار نبود. وای که 

 اگر

 .این مرد رو می دیدم کهیر می زدم

مت گوشش که یکی از اون طرف داد زدسرم رو بردم س : 

 .هوی هوی در گوشی نداشتیما-
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 :توجه نکردم و در گوشش گفتم

 یکم دیگه ا ین کارارو کن ی قابلیت ا ین رو دارم که تمام-

 محتویات

 معده رو روی صورت شیتان پیتان شده ات خالی کنم. چقدر

 !چندشی تو

- از صبح تا شب زنت رو پیشت داری. بیا آریوی کثافت 



 ببینم تو

 کی استاد دانشگاه شدی؟ شوخی که نمی کنه تینا؟

لبم رو از تو گاز گرفتم. بدبخت شدم رفت. خب تمین خانم 

 نمی

پرسیدی چی می شد؟ می ذاشتی این مسئله جزو دانشات 

 بمونه

برای دقیق تر فهمیدنش تالش نمی کردی آبروی من رو 

 .ببری

می کردم با این کار تمین آریو یه بهونه ی جدی د احساس 

 پیدا

 .می کنه تا من رو دعوا کنه

 جدی میگن داداش؟ استاد؟-

محمد سوت کشید و بقیه ی پسرا هم پشت سرش سوت 

 .کشیدن

نه چپ چپ نگا هم کرد و نه نیشگون گرفت ولی برای بار 

 هزارم
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 .یقه ی لباسم رو از پشت کشید پا یین تا از جلو بره باال

 مگه قرار بود غیر از این بشه؟-

 :یکی از پسرا از سمت میز بیلیارد گفت



 االن دکترمون آریوعه؟ فالن فالن شده یه مشت بچه دانشگاه-

تهرانی هر کدوممون یه وریم اونوقت تو بی سر و صدا رفتی 

 استاد

درس خوندیدهن سرویس؟دانشگاه شدی؟ کی انقدر   

 :آریو هر دوتا آرنجش رو گذاشت روی زانوش و گفت

 دیگه زندگیه. منو ول کنین حاال سینما که نیومد ید. خودتون-

هرکدوم باید بچه هاتون رو بفرس تید مدرسه پنج شش ساله 

 زن

گرفتید هیچ حرکتی نمی زنید ما ی ه زن گرفتیم اومدید دوره 

 اش

دنبال سوراخ جوراب مورچه این یا کردید سوال می پرسید. 

 زیر

 بغل مار؟

 !بابا آخه المصب زن گرفتی؟ پشمامون کز خورده حاجی-

 تمین بلند شد و یه ببخشید آروم گفت. همه ی نگاها به سمتش

 رفت و دوتا از دخترا هم بلند شدن دنبالش راه افتادن. نگاهم
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خونه رفت ولی جلوی دیده ام مسدوددنبالشون به سمت آشپز  

 .بود و نتونستم نتیجه ی مطلوبی از این دید زدنم بگیرم

 مونا دستش رو گذاشت روی دستم و شروع به صحبت کردن



 کرد. ازش خوشم اومده بود. خیلی ساده و صاف بود. از این

آدمایی که وقتی باهاشون صحبت می کردی اصال احساس 

 بدی

صمیمی میشدی نمی گرفتی و همون اول . 

 اینا رو ول کن منم جای آریو بودم نمیذاشتم رو زمین بمونی-

 .سریع می زدم توی گوشت از دست نری

آره میبینی آریو روزی بیست و پنج ساعت میزنه تو گوشم -

 از

 .دست نرم

بحث مردونه همیشه حول و حوش سیاست می گشت و بحثا 

 ی

زنونه همیشه پیرامون کارای خانمانه. منم که چقدر بلد بودم. 

 ته

هنرنماییام سرخاب سفیداب کردن با یه دونه رژ لب بود. 

 همونه

رژ لب می شد سایه... می شد رژ گونه. خیلی هنر می 

 کردمیه
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 کرم هم میمالیدم به صورتم و تمام. اینا از لیفت نمیدونم

 کجاشون و زاویه ی فالن جاشون حرف می زدن. من که نمی



 .فهمیدم مجبور بودم لبخند بزنم و سر تکون بدم

 انقدر درگیر درس خوندن شده بودم که تمام این سال هایی که

 توی تهران بودم دوستام توی همون انگشت شمارایی که خیلی

هم برام عزیز بودن خالصه می شد. زری و دوستاش... 

 مری م و

خونواده اش... یکی دوتا از بچه ها ی دانشگاه هم بودن که 

 توی

 .کالسای عمومی باهاشون آشنا شده بودم

 همینطور که داشتم دوستی هامون و تفاوت های خودم با

 دخترای اون جمع رو مقایسه می کردمیاد سپیده افتادم. یکی

 از دانشجوهای علوم آزمایشگاهی بود که توی کالس اخالق

ه بودیم و گهگداری از هم خبر می گرفتیم. یه نقشهدوست شد  

 ی شومی به ذهنم اومد که رد خورد نداشت... باید با سپیده

 .تماس می گرفتم. بدون کمک اون شدنی نبود

یه موزیک شاد رقصی پلی شد و من هم بی جنبه ترین بی 

 جنبه
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بشکن می زدم و همونطور  ی دنیا شونه ام رو انداختم باال.

 که

روی مبل نشسته بودم شونه ام رو می نداختم باال. تمین قبل 



 از

 :این که صدای ضبط رو زیادتر کنه داد زد و گفت

پاشین ببینم تنبال. زود باشین یه قری به کمراتون بدین -

 ورزش

 !قبل از شامه

 :فائزه با خنده جوابش رو داد

 .ورزش بعد از وعده ی غذایی بود خانم مانکن-

 .خونه ی ما همه چیز وارونه اس. دنیای وارونه قشنگ تره-

بخاطر نوشیدنی زرد رنگی که خورده بود یکمی سرخوش 

 .بود

البته اکثریت جمع این سرخوشی رو داشتن و انرژی هاشون 

 باال

 بود. من که نیاز به هیچ محرکی نداشتم می تونستم با اولین

ضرب آهنگ برم وسط سالن و تا آخرین ضرب آهنگ برای 

 خودم

 قر بدم و برقصم. با رقص هی چ شوخی اینداشتم. مهم

 نبودخوشگل می رقصمی ا زشت تنها چیزی که اهمیت داشت

این بود که من از رقصیدن لذت می بردم... از هرکاری 

 !بیشتر
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ت من رو خوشحال تر کنه نبودن آر تنها چیزی که می تونس

 ی و

 بود که متاسفانه به هیچ روشی شدنی نبود. کاش می تونستم

مسمومش کنمی ا یه قرص خواب آور بذم به خوردش و بره 

 توی

 ...اتاق بخوابه

 »اه کاش زودتر یادم می افتاد«.

دهنش رو آورد نزدیک گوشم و یه نگاه به دستم که از یاداور 

 ی

 .این مسئله روی همدیگه کوبیده بودم کرد

 زیاد هم اهمیتی نداشت اگر باز هم بلند بلند فکر کرده بودم. با

 !این بشر رودرواسی نداشتم که

این که کاش قبل از اومدن قرص خواب می دادم بخوری و -

 کل

 .مجلس می خوابیدی من می تونستم حسابی خوش بگذرونم

ا ین اتفاق روی لبم نشست. یهیه لبخند پیروزمندانه از تصور   

طرف لبم هم رفت باال و خواب بودن آریو خان گیر دهنده 

 توی

 ذهنم شکل گرفت. آخ خدا زندگیبدون آریوبرزن خان بیگ ی

زیباترین زندگی ای بود که می شد داشت. خدا جون به خدا 

 که
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زندگیم حذف بشه منمن قانعم... فقط این مردک گنده بک از   

 !دیگه هیچی ازت نمی خوام

 انگشتش رو محکم کشید روی لبم که من محکم تر از خودش

 .کوبوندم روی دستت

 حواست به این دست صد و پنجاه کیلوییت نیستا! هر طرف-

دلت می خواد هلش میدی. یه بار دیگه به من دست بزنی 

 قلمش

 .می کنم

چین خورد و انقدر به ابروش رو که داد باال روی پیشونیش 

 صورتم

 نزدیک شد که من می تونستم رگه های کم رنگی که توی

چشمای آسمونیش بود رو ببینم. آب دهنم رو قورت دادم و 

 سعی

کردم ازش نترسم! البته مثل یه قلک تو خالی بودم... حرفمو 

 می

زدم بعد هنگ میکردم. از ترس رفتار بعدش می تونستم 

 جامو

کن بود هر نی م سانت تکونی که بخورم خیس کنما اصال مم

 تکرر



ادرار بگیرم ولی پرو بودم و زل می زدم توی چشماش. 

 جلوی

 .چنین آدمی کم آوردن با مرگ مساوی بود
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 دست من تا زمانی که تو هر غلطی دلت خواست رو کردی-

هرجایی دلش خواست میشینه... هر کار دلش خواست می 

 !کنه

نقش بازی می کنی ی ا هرچی اصال اهمیتی نداره. وقتی با 

 نقش

زن من کنارم قرار میگیری نبایدخط قرمزهای من رو زیر 

 پات

بذاری. این حرف ها رو فقط یک بار بهت میگم و دلم نمی 

 خواد

 .برای بار دوم تکرارش کنم

ن چشمای آسمونی عجیب وغریبی که وقتیزل زدم توی او  

نگاهش می کردم دلم می خواست فقط خدا رو ماچ کنم که 

 انقدر

 خفن بوده همچین چیزی خلق کرده. این که من از آریو متنفر

 بودم دلیل نمی شد منکر خفن بودن خدا بشم که! خدا خفن بود

دیگه... اگر خفن نبود چشمای این مرتیکه خر بی اعصاب 



نرو ا ی   

 .شکلی نقاشی نمی کرد

 انجام ندم هم می خواینمره کم کن ی دیگه؟ اصال می خوای-

 از درس خوندن محرومم کنی دیگه؟

 :چشمام رو بین دوتا چشماش چرخوندم و محکم گفتم
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 .به جهنم-

 دستم از پشت کشیده شد و مجبور شدم پاشم وایسم که مونا رو

دمپشت سرم دی . 

 .اینو ولش کن هر روز میتونی ور دلش باشی پاشو برقصیم-

 آریو هم بلند شد و قبل از این که من برم وسط و کنار بقیه

 برقصم براینمیدونم چندمین بار لباسم رو از پشت کشید پایین

 .و چشم غره ی من رو نادی ده گرفت

تا آخر همه ی رقصا رقصیدم و بدنم رو تکون دادم. با 

 آهنگای

 مختلف فاز بچه ها هم عوض می شد و همین رقصیدن بی

پرواشون باعث می شد بیشتر خودم باشم. اصال سعی نمی 

 کردم

کار خاصی بکنم. من اگر می خواستم روی کارام دقت کنم 

 حتما



 گند میزدم و خوشجال بودم که تا آخر مجلس هیچ خرابکار ی

 .اینکرده بودم

ق چی به آریو گفت که نمیدونم لحظه ی رفتن تمین تو ی اتا

 از

ترس صورت عصبانی و نفس ه ا ی پر صدایی که می کشید 

 تا
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رسیدن به خونه حتی یک کلمه هم حرف نزدم. انقدر 

 وحشتناک

 شده بود که حس میکردمیه کلمه حرف زدنم مساویه با پرت

 !شدن پایین از ماشین اون هم توی سرعت دویست تا

- یشه یکمی یواش تر رانندگی کنی؟م  

 اصال انگار که من توی ماشین نبودم. کمرم چسبیده بود به

صندلی و تکون نمی خوردم. وحشت کرده بودم. یه طوری 

 بهم

ریخته بود که حس می کردم با ی ه کوه محکم کوبیدن پس 

 کله

 .اش و داره تلو تلو می خوره

 آریو... میشه آروم بری ؟-

 .نه-



؟ می زدم پس کله اش؟ دیونه ی زن جیری یک چی می گفتم

 ذره

 هم تعادل روانی نداشت. نه به دو ساعت قبل که کم مونده بود

وسط جمع منو بگیره ماچ کنه و نه به این اعصاب خرابش 

 که

 .توی پنج دقیقه مارو رسوند به خونه
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ماشین رو پارک کرد و چنان در رو محکم بست که تن و 

 بدنم

لرزید دنبالش راه افتادم که با یه صدای گرفته همونطور که 

 داشت

 :سیگارش رو روشن می کرد گفت

 .برو باال واینستا-

اگر نمی گفت ممکن بود برم ولی برای فضولی هم که شده 

 نمی

که دیدم پله های رفتم. دو قدم رفتم و از پله ها هم رفتم باال 

 زیر

زمین رو دو تا یکی میره پا یین. دیگهحواسش به من نبود 

 انگار

اصال توی ی ه دنیای دیگه بود. نه فقط اون لحظه بلکه کال 



 از بعد

خداحافظی یه جای دیگه سیر می کرد. خداروشکر از دست 

 من

 .عصبانی نبود پس بقیه اش به من چه

خواب نازم برسم صدای  تا خواست از پله ها برم باال و به

 دادش

رو شنیدم. صدای مشت هاشم روی کیسه بوکس تا باال می 

 .اومد

ساعت از دو نصف شبهم گذشته بود و این دیوونه داشت 

 روی

 .کیسه بوکسش مشت می زد

 یکمی صدای داد و فریادش بیشتر شد و قطع نمی شد که
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روی پله و کفشامم همون جا  ترسیدم. کیفم رو گذاشتم

 .دراوردم

واال با اون پاشته ها و تریپ سانت ی مانتال که نمی شد پله 

 باال و

 .پایین کرد. به خصوص که می خواستم سریع تر هم برسم

وسط پله ها تونستم بین تاریک و روشن نور حیاط و 

 خاموشی



زیر زمین ببینمش. تی شرتش رو از تنش در آورده بود و با 

متما  

وجود مشت هاش رو روی کیسه فرود می آورد. داد می زد 

 و

 .مشت می زد. فریاد می زد و مشت می زد

پاهام از دی دن این صحنه می لرز ید. حس میکردمیه چیز 

 ی

روی دلش سنگینه که اینطوری قاطی کرده. اون لحظه 

 احساس

 .می کردمیه بچه ی بی پناه خودش رو به پناهگاهش رسونده

انگار توی اون زیر زمین که برای خودش درست کرده بود 

 می

 .تونست آروم بگیره

 این که قدم هام رو تند تر کردم بخاطر این بود که شاید بتونم

کمکش کنم. این که اون لحظه فکر نمی کردم این آدم 

 آریوبرز ن

 بیگیه بخاطر این بود که قلبم بخاطر بهم ریختگیش فشرده شده
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بود. این مردی که توی زیر زمین داشت روی کیسه ی 

 بوکس



 مشت می کوبید اونی نبود که طول شب گیرای الکی بهم داده

بود. این مرد یه چیز سنگینی رو ی دلش بود. یه چیزی که 

 اونو

 .به این روز انداخته بود

میکشید و مشتش رو روی کیسه پیاده می همو نطور که فریاد  

رد رو به من گفتک : 

 برای چی اومدی اینجا؟-

 دست از مشت زدن کشید. توی همون تاریکی می د یدم که

چطور ت وی چند دقیقه تمام بدنش خیس آب شده بود و 

 مشتش

 .با خون رنگ گرفته بود. ترسیده بودم. خیلی هم ترسیده بودم

برخورد با یه آدمی که انگار توی حال خودش نبود اصال 

 راحت

مگه من چقدر توی زندگیم توی این موقعیت قرار گرفته نبود.  

 بودم که بتونم کنترل کنم؟

 ...بیا بریم باال-

بیخیال من روش رو از صورتم گرفت و مشت بعدی ش رو 

 روی
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کیسه پیاده کرد. دستم رو کشیدم روی دیوار و چراغ رو 



 روشن

کردم. خون از روی دستاش میچ کید زمین... با روشن شدن 

 چراغ

بیشتر و بیشتر هم خون های روی دستش به چشمم اومد. سع 

 ی

 .کردم نترسم جلو رفتم و از پشت سر دستش رو گرفتم

 !آریو بیا بری م باال، ببین خودتو به چه روزی انداختی-

ه قدممحکم هلم داد عقب! انقدر محکم که من با شتاب دو س  

 ...بدون کنترل به عقب برداشتم و کمرم خورد لبه ی تردمیل

افتادن من بس بود تا دست از مشت زدن بکشه ولی انگار 

 هیچ

دردی رو متوجه نمی شد که اونطوری از دستاش خون می 

 چکید

 .و اعتنایی نمی کرد

 ...آریو دستات داره خون میاد-

 !مهم نیست-

م. باید آرومش می کردمدستم رو زدم روی زمین و بلند شد . 

شاید این اولین باری نبود که چن ین حالی پی دا می کرد. 

 شاید

 می تونستمیه آرامبخش بهش بدم و بخوابه. این بار محافظه

546 

 جرزن  



 

 نبود

کارانه تر رفتم جلو و دستم رو گذاشتم روی زخم دستش و 

 :گفتم

 چیکار میکنی با خودت؟-

و بکشه بیرون که نذاشتم. مقاومت نکرد و خواست دستش ر

 من

هم اجازه ندادم دستش رو کنار بکشه. بوی سیگاری که 

 روشن

 مونده بود و لبه ی پنجره گذاشته بود همه ی فضای کوچی ک

 .زیرزمین رو گرفته بود

 ...بریم باال-

 انگار انرژیش تخلیه شده باشه خم شد و کتش رو از زمی ن

 برداشت. گذاشتم دستم رو ول کنه ولی کف دست منم خونی

شده بود. سیگارش رو از لبه ی پنجره برداشت و یه پک 

 محکم

 .زد

 ...جلو تر رفت

 .مثل مردایی که شکست عشقی می خوردن

 نمی دونستم چی شده بود و اون چند دقیقه چه اتفاقی افتاده

که بین  بود ولی هرچی بود به اون اتاق مربوط بود و حرفی

 تمین
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 .و آریو رد و بدل شده بود

 بدون کمک من پله ها رو باال رفت و وقتی هم به خونه رسید

خودش رو ر وی کاناپه ی سه نفره پرت کرد. گاهی فکر 

 میکردم

برای خوابیدن به اتاقش نمیره و تمام زندگیش روی همون 

 مبل

 .می گذره

- ؟آرام بخش داری  

 با دستش به سمت میز ناهار خوری اشاره کرد. با دیدن کیف

 چرمی که همیشه همراهش بود سریع رفتم اونوری و تمام

محتوی کیفش رو ریختم روی می ز تا به یه بسته ی قرص 

 .برسم

نمیدونم چی بود ولی ی دونه از توش دراوردم و سریع براش 

 آب

ا یکمی آروم هم آوردم. اون تخلیه ی انرژی براش بس بود ت

 .بشه

 همین که قرص روو توی دهنش گذاشت من برای پیدا کردن

جعبه ی کمک های اولی ه به سمت سرویس دوییدم. یادم بود 

 که



یه جعبه ی سفید رنگ توی سر ویس دی ده بود. وقتی با باند 

 و

 ضد عفونی کننده برگشتم چشماش رو بسته بود و خون دستش

 .هم تقریبا بند اومده بود ولی چند قطره روی فرش ریخته بود
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 نبود

 وقتی دستش رو بانداژ می کردم هیچ عکس العملی نشون نمی

 .داد ولی من تا وقتی از خواب بودنش مطمئن نشدم نرفتم باال

 زن_جر#

 دویستوهفت_پارت#

ر هم فقط رفتموسط راه دلم مونده بود پیشش به همین خاط  

باال و لباس عوض کردم. یه ندای خبیث از درونم می گفت 

 که

اهمیت ندم و برم برای خودم باال با خیال راحت روی تخت 

 خودم

بخوابم ولی اون ندای با شخصیت و با شعور درونم می گفت 

 که

 برگردم پایین و مطمئن باشم حالش خوبه. پتو و بالشتم رو

ن دیوونه ی جنی شدم. دیگه بعد برداشتم و راهی واحد برز

 از

 مهمونی حسابی جنی شده بود. یه طوری مشتش رو می کوبید



 .به کیسه بوکس که وحشت کرده بودم

روی یکی دیگهاز مبل ها که قابل خوابیدن بود رو اشغال 

 کردم

 ولی قبل از این که بخوابم مطمئن شدم ببینم خونریزی نداشته

آرام بخش داشت باشه. انگار قرصی که خورده بود . 
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انقدر خسته بودم که باید کل روز جمعه رو می خوابیدم تا 

 حالم

خوب بشه. با این که جام اصال راحت نبود ولی خستگی 

 اجازه ی

 .فکر کردن نداد

نمی دونم چقدر خوابیده بودم ولی صورت کبری مماس با 

 صورتم

 بود که یهو حس کردم تمام صورتمیخ بست و یه چیز مایع از

الی موهام رد شد و یه سمت گردنم رو خیس کرد. فکر می 

 کردم

بین دعوام توی خواب اتفاقی افتاده بود ولی با محو شدن 

 یهویی

صورت کبری از جلوی چشمام فهمیدم که اتفا ق توی واقعی 

 ت



ت مونده بود و نمیاز سرمای زیاد بدنم بی حرک .افتاده بود  

تونستم تکونش بدم. یه لحظه لرز کردم که صدای آریو رو 

 .شنیدم

 .پاشو خیلی کار داریم-

از لرز دستام رو بغل کردم و چشمام رو به سختی باز کردم. 

 با

 رفتن یه قطره توی چشمم دستام رو کشیدم به صورتم که با

ونمموهای خیسم که به صورتم چسبیده بود مواجه شدم! نمید  

چطور با اون سرعت از جام بلند شدم و مثل تام که دنبال 

 جری
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 می افتاد افتادم دنبال دیوونه ای که همه ی هیکلم رو با بطری

 .آبیخ خیس کرده بود

یه جیغ کشیدم که اصال نذاشت من دوییدن رو شروع کنم. 

 جفت

بخورم مچ دستام رو گرفت و اجازه نداد تکون . 

ولم کن روانی. ولم کن احمق بیشعور. خر گاو کثافت. بی -

 شعور

 .جمعه اس می خوام بخوابم

 انگار تمام کارهای من رو تالفی کرده بود که اونطور ی



 پیروزمندانه لبخند می زد و بدون گفتن حتی کلمه ای حرف

 .نگاهم می کرد

- دباید ولت کنم اصال توی خون قلت بزنی تا حالت جا بیا . 

 دستم رو پیچوندم تا بتونم از بین دستاش بیرون بکشمش و

 خودش رو کتک بزنم که بیشتر دست خودم درد گرفت. انقدر

 مقاومت کرد که با همه ی زورم پاشنه ی پام رو کوبیدم روی

پاش که انگار شوکه شد و ولم کرد. بانداژ دستش سرجاش 

 بود و
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روی اون یکی دستشم پر از چسب زخم بود ولی انقدر 

 زورش

 زیاد بود که تمام مچ دستم و حتی پنجه هام داشت از درد می

 .ترکید

 .وحشی احمق. بیشعور... ولم کن ببینم-

 دقیقا مثل خودت باهات برخورد کردم خانم مهندس. گرسنمه-

 .بیدارت کردم صبحانه رو حاضر کنی

می دادم روی همدیگه که یهو  با حرص دندونام رو فشار

 سرش

داد نزنم و کتک نخوره. نه که خ یلی زورم به اون هیکل 

 خرس



 طور می رسید می خواستم کتکش هم بزنم. یکی نیست بگه

 .دختر این آریو فوتت کنه هوا می ری

 خیلی احمقی اگر سنگ کوپ میکردم چی؟-

 .حاال که نکردی-

 .خم شد و با حرص روی پاش رو لمس کرد

 مریضی تینا؟-

 آره مث شما... خیس آبمیه شامپو هم میمالیدی سرم دیگه از-
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 .حموم رفتن معاف می شدم

 خم شد سمتم و بینیش رو با حالتی که انگار داره بو میکشه

 :چین داد و با صدا بو کشید

 .پیف می گم بو از کجا می اد! حموم اینا نمیری؟ کپک زدی-

 مونده بودم این همون مردی بود که شب قبل اونطوری مثل

اژدها نفس می کشید ی ا توی خواب دیشب مونده بود و یه 

 خل

 و چل دیگه بیدار شده بود! انقدر با شب قبل تفاوت داشت که

 اصال نمی تونستم حقیقت دیشب رو مطمئن بشم. اگر دستاش

مه چیزباند پیچی نشده بود فکر میکردم خواب دیدم ولی ه  

 .مثل روز روشن بود و به هیچ وجه خواب نبودم

 .دستم رو گرفتم باال و خم شدم تا مطمئن بشم حرفش درسته



 محکم بو کشیدم ولی چیزی جز بوی پرتقالی که خودم ازش

 .عصاره گرفته بودم و به بدنم می زدم نمی اومد

 :پام رو محکم روی اون یکی پاش کوبیدم و با جیغ و داد گفتم

- ق... بی لیاقت. خیلی بی لیاقتی آریو این همه باال سرتاحم  
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بیدار بودم حالت بد نشه بعد به من میگ ی بو می دی نی از 

 به حموم

 .داری؟ از توی کپک تمیز ترم

 زیر لبهمینطور فحشش می دادم که بیخیال پشتش رو کرد

م دور شد. وسط راه بهم و همونطور که با صدا می خندید از

 که

 :حسابی من رو حرص داده بود شروع به حرف زدن کرد

 این کار رو کردم تا ی ادت بمونه حرفی که من می زنم باید-

 عملی بشه. دستمال گردنی که من میگم بجای پاره شدن باید

 دور گردنت پیچیده بشه! وقتی بهت یه حرف رو می زنم باید

شیدقیق عملش کنی وگرنه تنبیه می . 

 :پام رو زدم زیر پتویی که جلوی پام افتاده بود و گفتم

 حیف که انسان دوس تیم گل کرد و موندم این جا. خیلی بی-

 .لیاقتی

 :پتو و بالشتم رو زدم زیر بغلم و گفتم



ناهار ظهرتم برو هرچی دلت می خواد کوفت کن من می -

 خوام
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 .بخوابم مزاحمم نشو

 .تینا بشین می خوام باهات حرف بزنم. یه دقیقه صبر کن-

سرم درد گرفته بود. اول صبحی که با سردرد شروع می شد 

 بقی ه

اش قرار بود چطوری بشه؟ وای که می خواستم نقشه هام رو 

 به

بعدا موکول کنم ولی خود برزن خواسته بود. خودش خواسته 

 بود

ه من به نقشه هام تا اینطوری بشیم... تقصیر خودش بود ک

 سرعت

 .بدم و سریع گوشیم رو بردارم و یه پیام برای سپیده بذارم

 ازش خبر گرفتم تا مطمئن بشم روز بعد که با این دلی دیوونه

 .کالس داشتم می تونستم سپیده رو هم ببینمی ا نه

 .من میخوام برم باال بخوابم-

 :صداش انگار از ته چاه می اومد که داشت داد می زد

د یوانه باال نه دستشویی هست نه کوفت هست نه زهرمار. -

 زنگ



زدم بیان سرویس باال رو درست کنن. سقف داشت آب می 

 .داد

 .یکم دندون رو جیگر بذار نمی خورمت

ماشاال هزار ماشاال دیشب کم من رو نخوردی. کم دی د -

 !نزدی
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تورو؟ قحطیه؟ توی اون مهمونی اگر بر اساس زیبایی و -

 جذابیت

 و هر حسن دیگهای روی دخترا نمره بذاریم تو از همه نظر

 صفری تینا جان. من مثل تو نیستم نتونم از تن بلوریت چشم

 !بگیرم

 نمی فهمیدم داره از من تعریف می کنه یا داره می کوبه توی

یه بخشیش توی سر سرم. شاید همیه بخشیش تعریف بود و  

 !کوبیدن

 !آره من بودم تورو قورت می دادم. همه ی اینا منم فقط من-

آریو با یه سینی بزرگ که همیشه توش غذا می خورد 

 .برگشت

 اون سینی حکم سفره رو داشت و همه ی وعده های غذاییش

 .روی اون سرو می شد

 خوشحال خوشحال نشست پشت میز و بدون این که حتی



ببینه من هم صبحانه می خوردمیا نه شروع به اهمیت بده  

 .خوردن کرد

 !ببین تینا-
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لقمه اش رو چپوند توی دهنش و من همونطور گیج نگاهش 

 می

 کردم. فقط منتظر بودمیه راهی پیدا کنم که بتونم حسابی

 .حالش رو بگیرم

ا دستمال لقمه اش رو آروم آروم جوید و دور دهنش رو ب

 کاغذی

ای که می ذاشت روی پاهاش پاک کرد. یه طوری غذا می 

 خورد

 که حس می کردم توی مجلل ترین رستوران جهان نشسته و

 .چندین و چند تا دوربین روش زومن

 رفتم جلو و کنار میز وایسادم. همین که لقمه اش تموم شد

پیشونیش رو چین داد و سرش رو گرفت باال و من رو نگاه 

 .کرد

قیافه اش شبیه آدمایی بود که می خوان دستوراتشون رو 

 تحمی ل

کنن. چشماش برق می زد و دستاش هنوز همونطور که من 



 بانداژ

کرده بودم مونده بود. یکمی از باندش خونی بود ولی انگار 

 زیاد

 .خونریزی نکرده بود و خونش بند اومده بود

سرش رو گرفت پایین و مشغول لقمه کردن نون و مرباش 

 شد و

 :گفت
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 آماده شو این هفته بایدبا اساتید و بچه های این پروژه بریم-

 سایت. فقط یه چیزی... چمدون توی اتاقم باالی در تکی کمد

 .دیواریه. زحمت بکش بیارش پایی ن

وی دستش کشیدم بیرون و یه قدملقمه اش رو وسط راه از ت  

رفتم عقب. چپوندمش توی دهنم و اصال اجازه ندادم به 

 خودش

بجنبه. مات و مبهوت بهم خیره شد و بعد به دستش که خال ی 

 از

 .لقمه ی نون و مربا بود نگاه کرد

 چند دقیقه سکوت برقرار بود که من با یه نفس عمیق بعد از

هش کردم و گفتمقورت دادن لقمه ام با رضایت نگا : 

 چالقم هستین شما؟-



 !لقمه ی من بودا-

 :دستم رو گرفتم باال و ابروهامم با هم انداختم باال و گفتم

اووووووو بوووووود! االن دیگه با اسید معده ی من مخلوط -

 .شد

 .لطفا یکی دیگه هم درست کن خیلی گرسنه ام
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 :مشتش رو گرفت جلوی دهنش و با اخم گفت

 .ا ا ا دختر تو چقدر پرویی-

 شما توی پرویی سه هیچ از من جلویین. یعنی هرچی بگین-

خودتون سه برابر هستین. مگه من حمال شما ام لباساتونو 

 جمع

 کنم. جا این که بیای بگی من بیام کارای تورم انجام بدم نر ی

رو از باال ی کمد چمدونم رو باالی چهارپا یه میگی بی ا ب

 بیار! چقدر

 !تو رو داری آقای بیگی

یه قلپ از چای شیرین لیوانی اش خورد که تازه چشمم به 

 چایی

افتاد و توی دلم براش نقشه کشیدم. سریع چشمم رو ازش 

 گرفتم

و خواستم نفهمه چه نقشه ای براش کشیدم ولی انگار یه بوها 



 یی

ت و دستش رو ازش جدا برد که چایی رو عقب تر گذاش

 .نکرد

 دیشب گفتم تنبیه میشی نگفتم؟-

 تنبیهم اینه که لباسات رو جمع کنم؟ آقا مگه تو استاد من-

 نیستی؟

 آریو لبهاش رو رو به باال سوق داد و با سرش حرفم رو تایید
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 :کرد. لقمه ی بعدی رو داشت می گرفت که گفتم

- ونه ام هم مادرتهتهش صاحبخ ! 

 :بازم همونطور حرفم رو تایی د کرد که ادامه دادم

 دیگه خیلی خیلی بریم جلو من برات ناهار شام درست می-

 .کنم بجای این که بهتون کرایه بدم این خدمات رو ارائه میدم

 .نهایت نها یتشم همسایه ایم

 .خب... اینارو که می دونیم-

 حرفی لقمه رو از دستش بیرون کشیدم و کردمش توی دهنم و

 همونطور که گوشه ی لپم نگهش داشته بودم و نمیجوییدم با

 :دهن پر گفتم

 پس چرا انقدر به پر و پای من میپیچی و اذیتم میکنی؟ بابا-

 المصبیه سمیناره ها نباید ثبت اختراع کنم که چرا انقدر آزارم



 میدی؟

که سریع دهنم رو بستم و یه قدم بیشت ر به سمتم هجوم آورد  

 .عقب رفتم
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 دست نداری برای خودت لقمه بگیری؟-

 :جویدنم به نصفه رسیده بود که با دهن پر گفتم

 .مفت خوری بهتره-

سرش رو با تاسف تکون داد و کارد صبحانه رو توی سینی 

 رها

 :کرد و گفت

- خوری. اصال به درد این رشته نمیخور به درد مهندسی نمی

 ی

نمیدونم چه اصراری داری درستم تموم کنی. دانشجوی بی 

 سواد

 .از زیر دست من بیرون نمیره

چشمام شیش برابر حالت عادی گشاد شده بود. به من می 

 گفت

بی سواد! منی که هیچ نمره ی پا یینی نداشتم و تمام درسام 

 رو

ز حفظ بودماز روز اول تحصیل تا همون رو . 



 فکر نکنم به شما ربط داشته باشه که کی به درد مهندسی می-

 .خوره کی نمیخوره

حس می کردم از حرص دارم قرمز می شم. انگار یه کوه 

 آتشفشان
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باشه و آریو هم داشت تمام سعی ش رو می کرد تا بیشتر 

 حرصم

بده. انقدر ریلکس بود که من کامال در حال انفجار بودم. 

 دست

 .روی نقطه ضعفم گذاشته بود

منی که تمام تالشم رو برای درسام می کردم و هیچی توی 

 درس

کم نداشتم واقعا برام زور داشت که بهم این حرف ها زده 

 .بشه

 ...به عهده ی کسی مثل منه که امثال شماها رو تربیت کنه-

صبحانه اش اشاره کرد و سرش رو تکون داد. خم  به سینی

 شدم

 و عصبی یه تیکه از نونش رو برداشتم و پشتم نگه داشتم. با

دست آزادم کارد رو فرو کردم توی مربا و وقتی اومد 

 بکشدش



کنار من به اندازه ی کافی مربا برداشته بودم که وقتی ظرف 

 مربا

لوارش ورو کشید عقب باعث شد یکمی ازش بریزه روی ش  

قشنگ حرصی بشه. مرتیکه بی شعور دست به هر کاری می 

 زد

و هرچیزی می گفت تا من رو عصبی کنه. قشنگ راهش رو 

 یاد

گرفته بود که چطوری باید روز من رو از همین اول خراب 

 .کنه

من رو بگو که برای این پروژه ا ی که باید بخاطرش می 

 رفتیم
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یت اونقدر ذوق داشتم و می خوا ستم توی رزومه ام ثبتشسا  

کنم. می دونستم که چقدر رزومه ی پر بار برای شروع کار 

 توی

 .دانشگاه و تدریس اهمیت داره

شما بایدفکر تربیت خودتون باشین. وقتی یه روزی اومدم -

 کنار

 دست خودتون و درسایی که خودتون تدریس می کردین رو

رفاتون رو بهتون یاداوری می کنمتدریس کردم این ح . 



 به هر حال خواستم بدونی زیاد هم مهم نیست توی این سفر-

باشی یا نه. من جای تو بودم میرفتم تسویه می کردم تا بیشت 

 ر

از این خرج روی دست خانواده ام نذارم چون امیدی نیست 

 که

بتونی این واحد هارو پاس کنی. حتی ارائه ی فردات رو هم 

 آماده

 !نکردی چه برسه بقیه ی مسائل

راست می گفت ارائه ی روز بعدم رو حاضر نکرده بودم و 

 باید

برای ا ون هم وقت می ذاشتم. تازه ی ک عالمه کار روی 

 سرم ریخته

بود و باید اونا رو هم انجام می دادم. این آقا هم از هر 

 فرصتی

 .استفاده می کرد که بیشتر وقت من رو بگیره
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 شما به روند کاری دانشجوهاتونم کار دارین؟-

وقتی سر سنگین می شدم و ناراحت تر لحنم ب اهاش سنگین 

 می

شد و به فکر فرو می رفتم.بدون این که منتظرش بمونم تا 



 جوابی

 :بده پشتم رو بهش کردم و خواستم دور بشم که گفت

- اسامم بشوریکجا میری؟ کار دارم تینا. بی ا بایدلب . 

 .به من چه خودت بشور-

 !تینا-

 جوابش رو ندادم و بدون این که پشت سرم رو نگاه کنم رفتم

 باال. اصال دستشویی آب داده بود؟ خب اگر دستشویی داشتم

 برمی گشتم پایین. نیاز نبود همه اش ور دلش بشینم و

مزخرفاتش رو گوش بدم. حاال که اینطور شده بود اصال باید 

 یه

ائه ی بی عیب و نقص هم براش حاضر می کردم تا نتونه ار

 جلو ی

 .اون همه آدم من رو سکه ی یه پول کنه

تا رسیدم باال به سپیده زنگ زدم و ازش خواستم تا برام چند 

 تا

زالو از آزمایشگاه ک ش بره. تنها راه ی بود که می تونستم 

 به چند
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تا دونه زالوی گوگولی برسم و تنها امیدم به سپیده بود. اگر 

 می



خواستم جونور دیگه ای بخرم برام خرج برمیداشت ولی 

 اینطو ر ی

یه دزدی کوچولو از آزمایشگاه دانشگاه بود چیز زیادی نبود 

 !که

 شانس آوردم که بعد از ارائه ی من سپیده هم کالس

م همدیگه رو ببینیمآزمایشگاهش تموم می شد و می تونستی . 

 یه بدبختی دیگه هم داشتم و اون این بود که کالس اولم ساعت

هفت صبح بود و این جنی خان من رو بعد از ورود خودش 

 راه

 نمی داد. این یعنی باید عذابش رو به جون می خریدم و بیدار

می موندم. اگر قرار بود آخر شب به هدفی که داشتم برسم 

 حاضر

وم بیدار بمونم و فقط اون صحنه ای که ت و بودم دو روز تم

 ی

ذهنم تصورش می کردم رو ببینم. وقتی برای خودم تصور 

 می

کردمیه خنده ی شیطان ی روی لبم می شست و از خودم 

 حسابی

 .راضی بودم

 تا جا یی که می تونستم خودم رو نگه می داشتم تا نی از به

ی ا سترس دستشویی پیدا ن کنم ولی خب از اونجایی که وقت



 داشتم
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این مشکلم حاد تر می شد هر ی ک ساعت یک بار کل پله ها 

 رو

برای خودم باال و پایین می کردم. تازه سر حرفم موندم و 

 برای

آریو نهار و شام درست نکردم اونم خداروشکر اصال 

 برایناهار

شحال بودم خونه نبود و نمیدونستم کجا رفته بود ولی خو

 حداقل

 .وقتی هر ساعت بایدمی رفتم پایی ن من رو نمیدی د

 خودم رو حسابی به قهوه بسته بودم و هی لیوان لیوان قهوه

درست می کردم تا بدنم رو برای شب بیدار موندن و روز 

 بعد

 بیدار موندن آماده کنم. تمام مدت پای گوشی بودم و حتی یه

ن و بدون اجازه از اونمسر هم رفتم سراغ لپ تاپ برزن خا  

استفاده کردم. اجازه نمی خواست غلط کرده بود اجازه نده. 

 اگر

ازش استفاده نمی کردم باز می خواست به فونت و جاستیفای 

 و



 .شماره صفحه و همه چیزم گیر بده

اولین ارائه سا عت دوازده شب تموم شد و وقتی برای استفاده 

 از

سرویس رفتم پایین برزن هم از بیرون اومده بود. اولش 

 پاورچین

پاورچین رفتم تا دستشویی و متوجه حضورم نشد ولی وقتی 

 از
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 دستشویی اومدم بیرون سینه به سینه اش شدم. نفسم رو فوت

 :کردم توی سینه اش و گفتم

 !اوف باز اومدی-

- ال نیاممی خوای برم دیگه ک . 

 :شک نداشتم که چشمام از خوشی برق می زد

 .وای این که عال ی میشه-

با تکون دادن سرش از جلوم رد شد و رفت. تو یه جاییم 

 عروسی

بود! همه ی این اعصاب خورد کنی هاش رو قرار بود تالفی 

 .کنم

از گیر دادنای بیخودیش برای مهمونی بگیر تا همین ارائه 

 های



کاراشم که قرار بود بندازه گردن مناعصاب خرد کنش.  . 

 لباسام رو نشستی؟-

 گفتم که حمال نیستم! خم شو اون شلختگی هات رو از وسط-

اتاق جمع کن. خیر سرت استاد دانشگاهی لباسات رو ول 

 میکنی

 .روی صندلی! بعد همه رو بریز لباسشویی بشور
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 :از همون توی اتاق داد کشید و گفت

 پس تو اینجا چیکاره ای؟-

 .من می تونم با قیچی از لباسات استقبال کنم. دیگه خود دانی-

 دیگه منتظر نموندم جوابم رو بده بایدبرای ادامه ی کارم می

 رفتم باال. سریع رفتم و باز نشستم پای تحقیقام تا همه چیز بی

تهش چیز خوبی از آب در  عیب و نقص بشه و مطمئن بودم

 .میاد

یه ایده ی نو که خارج از ایران روش تحقیق کرده بودن و 

 حتی

نشنیده بودم که داخل ایران ازش حرفی زده باشن. تکمیل و 

 پر

 .اطالعاتو مو الی درزش نمی رفت

 آریو



از همون روز قبل تصمیم گرفته بودم که بیشتر خودم رو پی 

 دا

 .کنم

باید یه چیزیرو داشته باشه که دلش می گاه یادم همون موقع 

 .خواد

 وقتی ازش

یکمی می گذشت دیگه اون مزه ی گسش رو از دست می 

 .داد
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 نه که تمین برای من اون مزه ی گسش رو از دست داده باشه

 نه! فقط حس کردم توی موقعیت بدی نگهم داشته بود. توی

هم باشم و بقیه هم باشن. احساس میموقعیتی که انگار من   

کردم شخصیتم رو خورد کرده و منتظر بوده اگر توی 

 موقعیتی

 .که دلش می خواست بودم من رو به سمت خودش بکشونه

 شاید همیشه تمین برای من ت مین می موند و همیشه برا ی

چشیدن اون طعمی که لحظه ی آخر توی اتاق بعد از چند 

 سال

بهترین حس دنیا بود ولی دیگهنباید خودم روی لبم نشسته بود  

رو کوچیک می کردم. من به اندازه ی کاف ی خودم رو 



 کوچی ک

کرده بودم و اون مهمونی به اندازه ی کافی بهم فهمونده بود 

 که

 چقدر دید آدما نسبت بهم با فهمیدن جایگاه اجتما عیم تغییر

 !کرد

 نفسم رو فوت کردم و کیف چرمم رو توی دستم گرفتم. موهام

رو توی آینه مرتب کردم و از در بی رون رفتم. خواستم تینا 

 رو از

 خواب بیدارم کنم ولی بیخیالش شدم. به هوشش شک نداشتم

569 

 جرزن  

 

 نبود

 ولی به نظرم این رشته اصال به درد یه دختر نمی خورد. این

ی خشن و مردونه اصال به درد دخترا نمی خورد و رشته 

 تینا هم

از بقیه ی دخترا مثتسنی نبود! تازه هیچکسم نه تینا! یه بار 

 بره

 .پای کوره خودش که هیچ کل کارگاه رو آتیش می زنه

 خودم رو به دانشگاه رسوندم و درست سر ساعت به کالسم

کرش رسیدم. وقتی ته کالس دیدمش برام عجیب بود. حتی ف

 رو

هم نمی کردم سر کالس حاضر بشه و توقع داشتم خوابیده 



 باشه

 .و بیخیال نمره ی ارائه اش بشه

بعد از حضور و غیاب خواستم که برای ارائه بیاد ولی کاش 

 هیچ

وقت ازش چنین چیزی نخواسته بودم.مقنعه ای که سرش 

 کرده

 بود کوتاه تر از همیشه بود و قسمت سینه ی مانتوش کشیده

شد می . 

مانتو بهش تنگ نبود و مثل همیشه یه لباس آزاد بود ولی 

 باالتنه

اش رو کامل توی چشم انداخته بود. اصال نمی فهمیدم که 

 داره

چی میگه و اسالی د ها چی رو نشون میده. حتی نفهمیدم 

 موضوع
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دم وارائه اش چی بود. فقط تمام مدت با اخم نگاهش می کر  

 !منتظر بودم ارائه تموم بشه و بشینه

 ببخشید خانم گوگونان ی شما با چه اط مینانی این نظریه رو-

 تصدیق می کنین؟

 محسن صمیمی بود! هرکسی هم می تونست متوجه بشه که



 محسن به تینا یه توجه خاصی نشون میده. شاید این توجهش

فقط برای مسخره کردن تینا بود ولی انقدر واضح این توجه 

 رو

 .نشون می داد که همه می فهمیدن

این نظریه یه نظریه ی امتحان شده اس. ما اگر بخوایم -

 تولیدات

داخلی رو راه بندازیم میتونیم با یه مقدار سرمایه گذاری از 

 این

نتیجه بگیریم. برای ساخت موشک هایی که صفر تا صدش 

رکا  

 ...ما باشه

اجازه ندادم ادامه ی حرفش رو بزنه. به اندازه ی کافی 

 عرض اندام

کرده بود و حرص من رو در آورده بود. اصال مقاومتش رو 

 نمی

 فهمیدم. وقتی چند دست لباس خوب داشت و نمی پوشی د
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رومیتونستم خفه اش کنم. باز هم همون لباس های سابقش   

پوشیده بود و حتی به بدترین حالت خودش رو توی مرکز 

 توجه



قرار داده بود.پر بودن اندامش بیشتر جلب توجه می کرد و 

 بخاطر

همین هم که شده بود هیچ نمره ا ی برای این ارائه نمی 

 تونست

 .ازم بگیره

 ممنون خانم گوناگونی. بفرما یید بشینین. بعد از کالس بیا ین-

 .دفتر من

- ونان ی! هنوز تموم نشده استاد یه نظریه ی دیگه گوگ

 ...هست

 :صدام رو یکمی بردم باال و گفتم

 .بفرمایی د بشینین خانم-

باز اومد یه چیز بگه که با سر به صندلی های کالس اشاره 

 .کردم

 :محسن گفت

 .یه کف مرتب برای خانم جهانشیرآبادی-

 تینا اصال نگاهش هم نکرد و تا ته کالس که دوستش مریم

نشسته بود سریع قدم برداشت. تمام حواسم به انتهای کالس 

 بود
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و ارائه های بعدی هم چیزی نفهمیدم. بچه ها از همدیگه 



 سوال

می کردن و دنبال نتیجه گیری معقول بودن ولی من اصال 

 چیز ی

همیدمنمی ف . 

 تینا و مریم سرشون کنار همدیگهبود و توی گوش همدیگه پچ

 پچ می کردن که پریدم وسط حرف دانشجویی که داشت ارائه

 :می داد و گفتم

 .اون انتها حرف مهمی هست به ما هم بگین بدونیم-

میدونستم زوم کردم روشون و امکان نداره از دستم خالص 

 بشن

که حد نداشت. با تمام  ولی انقدر از دستش عصبانی بودم

 وجود

 .دلم می خواست حسابش رو برسم

تینا دست هاش رو گرفت جلوی صورتش و خمیازه کشید. ی 

 ه

 .چیزی زیر لبی گفت و تکیه داد به صندلی

باالخره بعد از یک ساعت و چهل و پنج دقیقه ارائه کالس 

 تموم

شد و نمره ها رو به بعد موکول کردم. از اونجایی که هیچی 

زا  
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ارائه هاشون نفهمیده بودم باید فا ی ل ها رو درست وارسی 

 میکردم

. 

 انقدر رگ گردنم متورم شده بود که پشت سمت راست گردنم

درد می کرد. انقدر حرص خورده بودم و نفس های محکم 

 کشیده

بودم که سینه ام میسوخت. لعنت بهت دختر که در هر زمان 

 و

 .مکان برای من اعصاب خوردی درست میکنی

 چند تقه به در زد و از مدل در زدنش فهمیدم تیناس. انگار با

کف دست میکوبید روی در و من قشنگ می دونستم این 

 دختر

 !هیچ ظرافتی توی این مسائل نداره

 .بفرمایی د-

 .سرش رو آورد تو و چشماش رو درشت کرد

 بیام داخل؟-

نگاهش کنم گفتمبا اخم بدون این که  : 

 .بفرمایی د-

بدون این که در رو بیشتر باز کنه خودش رو از همون الی 

 در
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 :کشید تو و گفت

 ارائه ام بد بود ؟-

با عصبانیت از جام بلند شدم و دست خودم نبود که اونطور 

 صدام

 :رو انداختم توی سرم و گفتم

- اح بودبد؟ بد؟؟؟؟؟ افتضاااااا ! 

توی یه حالی بودم که انگار یه چیزی گذاشتن بیخ گلوم و 

 فشار

میدن. تینا دو تا دستش رو توی همدیگه فرو کرده بود و به 

 طرز

باور ناپذ یری مظلوم شده بود. انگ ار هیچ حرفی نداشت. 

 برعکس

همیشه که به اندازه ی پنج شش تا مار زبونش نیش داشت و 

 به

ونست با حرف هاش آدم رو بخوره حاالاندازه ی ده نفر می ت  

 ساکت و بدون حرف نگاهم می کرد. از اون فاصله دیدم که

 مردمک چشمش می لرزید ولی فقط عینکم رو از چشمم

 :درآوردم و گفتم

ما با هم صحبت کردی م. گفتم می ای دانشگاه این پالتویی -



 که با

 .هم خریدی م میپوشی. مانتوتم مناسب دانشگاه بود
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 :جلوش وایسادم و سینه به سینه اش گفتم

 گفتمیا نگفتم؟-

درست بود که نی م وجب قد بیشتر نداشت ولی همون نیم 

 وجب

 آتیش پاره ای بود که دومیش تو ی هیچ کجای جهان پیدا نمی

شد. اخماشو کرد توی همدیگه و با این که چشماش سرخ و 

 سرخ

سی کاسه ی چشمش خاکستری هاش تکونتر می شد و از خی  

 :می خورد گفت

 .نیازی نیست شما به من بگین چی تنت کن-

 دستم رو با عصبانیت گرفتم بین دوتا دکمه ای که روی سین ه

اش بود و یکمی بینشون ب از مونده بود. مانتوش رو به 

 سمت خودم

 کشیدم. احساس می کردم تمام مدت چشمای محسن صمیمی

دکمه رو رصد کرده و نه تنها اون بلکه بقیه ی وسط این دوتا  

بچه های کالس هم چشمشون ر وی تینا بود. اصال نمیدونم 

 برای



 !چی همون اول ارائه رو قطع نکردم

 میبینی؟ نیاز نیست بهت بگم چی بپوش؟ بلد بودی روز ارائه-
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ستت رو ات چنین چیزی تنت نمی کردی همه هست و نی

 بریزه

 .بیرون

سکوت کرد. اصال عادت نداشتم تینا سکوت کنه ولی انگار 

 حرف

 دل من رو شنید که با ضرب دستم رو عقب زد و خواست داد

 :بزنه که دستم رو جلوی دهنش گرفتم و فشار دادم

 .هیس ... اینجا دانشگاهه-

دستم رو آروم از روی دهنش برداشتم. یه قطره اشک از 

 گوشه

 ی چشمش چکید پا یین و وقتی با پشت آستینش محکم اون رو

 :پاک کرد رو بهم کرد و گفت

 .بله آقای بیگی اینجا دانشگاهه و مهمونی دوستاتون نیست-

اینجا دانشگاهه و لباس پوشیدن نپوشیدن من به شما هیچ ربط 

 ی

 نداره. این جا دانشگاهه و شما استاد من هستین و من نوکر و

هیچ حتی آشپز شما نیستم. به شما هیچ ربطی کلفت شما که  



 .نداره چی بپوشم چی نپوشم
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 تنها چیزی که از این دختر چموش و بد قلق توی دستم داشتم

نمره اش بود. نمره ی درس هایی که دست من بود و می 

 تونستم

فشهر نمره ای که دلم بخواد براش رد کنم. تینا همه ی هد  

 درس خوندن بود و می فهمیدم چقدر بابت این که نسبت به

 .درسش چیزی خالف میلش می زنم ناراحت می شه

 !نمره ات دست منه خانم-

انگار دوباره خود تینا شده بود. چشماش خمار شده بود و از 

 اون

سرخی حس می کردم شب قبل اصال نخوابیده صبح هم که 

 حتی

بیروناز من زودتر از خونه زده بود  . 

به جهنم. به درک که از دیروز تا االن اصال نخوابیدم. به -

 جهنم

که نمیدونم امروزیم دیروزیم فرداییم! به درک که تای م بعد 

 هم

برام ارائه گذاشتی. اصال نمیام سر کالس. ارائه هم نمیدم. 

 چیکار



می خوای بکنی می خوای من رو بندازی؟ بنداز دیگه مگه 

 همین

 .رو نمی خوای؟ من راضیم بنداز

 دوباره بین دکمه ی مانتوش رو گرفتم و یهو کشیدمش سمت
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خودم. تعادلش رو از دست داد ولی سریع خودش رو جمع و 

 جور

کرد. خواست از دستم در بره ولی بازوش رو گرفتم و 

 همونطور

د و گردنش رو به باال که داشت از پایین به باال نگاهم می کر

 خم

 :شده بود گفتم

میگم لباست مناسب ارائه نیست میگی بنداز؟ حالت خوبه؟ -

 می

فهمی چی میگی؟ نه توروخدا بیا با همین لباسا تای م بعدم 

 وایسا

 باالی سکو امتحان بده. می خوای یه دختر چوپون هم بذارم

ر براشون برقصی یه میله هم بیارم دورش قر بدی شایدبیشت  

 .پسندیدنت

اومد دستش رو بی اره باال بکوبه توی صورتم که زودتر از 



 خودش

عکس العمل نشون دادم. پا روی بد چیزی گذاشته بود. اون 

 از

 سر پیچی هاش توی مهمونی و لباسی که هرکاری کرده بودم

عوض نکرده بود اینم از لباسی که برای ارائه اش انتخاب 

 کرده

ید چیکار کنم اینطوری نمی شدبود. خودم می دونستم با . 

این دختر هرکاری می کرد تا با من لجبازی کنه و من 

 بایدخودم
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 .دست به کار می شدم

به زور خودش رو از دستم خالص کرد و کیفش رو از روی 

 صندل

 ی

 :که همون جلوی در بود روی دوشش انداخت و گفت

من میرم شما هر نمره ای که دلتون خواست بهم بدی د. از -

 این

به بعدم فکر شام و ناهارتون باشین چون من کوفتم بهتون 

 نمیدم

 .چه برسه شام و نهار



نه گلگی می کرد و نه داد می زد. اتفاقا این بار صداش پایین 

 تر

از چیزی بود که همیشه بود. همیشه با توپ پر حرف می زد 

 و

انگار اصال حوصله ی بحث کردن نداشت که تا این بار 

 دستش رو

 :روی دستگیره ی در گذاشت گفتم

 ...با ماشین برو-

 :دستگیره رو ول کرد و چرخید سمتم

با خط یازده نمیتونم برم! تا خونه روی دوتا پام راه برم -

 چیز ی

 .ازش نمیمونه. خودم می فهمم بایدبا ماشین برم
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 .منظورم اینه که خودت رانندگی کن-

کوله اش رو روی شونه اش تنظیم کرد و دستاشو به کمرش 

 زد

 :و گفت

 آخی نمیدونستم ماشین خریدم. کجاست ماشینم که خودم-

خبر ندارم؟پول داشتم ماشین بخرم که لنگ تو و همسایگ ی 

 با



یتوی دیوانه نمیموندم می ذاشتم رو پولمیه جا دیگهاجاره م  

 .کردم از دست تو یکی راحت می شدم

اینطو ری که می گفت حسابی بهم برمی خورد. احساس 

 میکردم

 گیوتین بیخ گلوش گذاشته بودم که اونطور با توپ پر با من

صحبت می کرد. چشماش از بیخوابینیمه باز مونده بود و 

 ابروشو

 .یه طرفه هل می داد باال تا چشماش بسته نشه

ج یبم درآوردم و گرفتم سمتشسوییچ رو از توی  : 

 .با ماشین من برو-

 آخی اونوقت با کدوم گواهینامه؟ اونم برام صادر کردی؟ فقط-
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 همینم مونده بشینم پشت ماشینت به یه قبرستونی بزنمش فردا

بخوای برای جریمه ای اون باهام ازدواج واقعی کنی نه 

 !دروغی

خنده ام گرفته بود. انگار حسابی توی این دو روز اذیتش 

 کرده

بودم که اونطور عصبی و قاطی بود. من منطق خودم رو 

 قبول

 داشتم و بی منطق هیچ کاری نمی کردم. فقط تینا بایدباب میل



 من لباس می پوشید و دوست نداشتم کسی که صبح تا شب

اهش بیافتهتوی یه خونه ایم و هر آن ممکنه نگاهم به نگ   

 .اونطوری توی دانشگاه و مهمونی دوستام ظاهر بشه

از یه طرف دیگه هم باید حرف خودم رو به کرسی می 

 .نشوندم

 باید همونی می شد که من می گفتم و در غیر این صورت

 کالهمون با همدیگه تو هم می رفت. البته که کاله من و تینا

ی هنوزم معتقدخیلی وقت بود که توی هم فرو رفته بود و حت  

 .بودم که تینا به درد این رشته نمی خوره

 .نترس آخرین کسی که باهاش ازدواج میکنم تویی-

چشماش رو با یه حالت مسخره کننده چپ کرد و زبونش رو 

 از
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 .گوشه ی لبش بیرون کشید

 میتونم برم دیگه؟-

- ه وسیله هارو جمع کننمون دانشگاه یه اسنپ بگیر برو خون  

 پس فردا صبح باید حرکت کنی م. با اتوبوس دانشگاه میریم

 ممکنم هست یک هفته طول بکشه. لباس مناسب بردار اونجا

 .شبهاش سرده

فصل سردی بود ولی مجبور بودیم برای بررسی خط لوله ها 



 و

پروژه ای که در اختیارمون بود حتما به سایت مراجعه کنیم. 

 با

 این که همچنان معتقد بودم تینا نباید توی این زمینه و حیط ه

باشه ولی از جایی که می دونستم چقدر توی حفظ کردن 

 اتفاقات

و مو به مو بیان کردنشون خوبه اون رو انتخاب کردم. از 

 طرفی

هم هر چقدر از این پروژه ها بیشتر سر راهش قرار می 

 گرفت

داشته باشه تا حتی  می تونست رزومه ی پر و پیمون تری

 توی

 .دانشگاه خودمون تدریسش رو شروع کنه

 .فکر کنم حرف های من رو متوجه نشدیدا-
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 .نه می ام خونه حرف می زنیم-

 :چند قدم جلوتر اومد و با عصبانی ت بیشتر گفت

یک روز تموم نشستم پای این بی صاحاب االن میگ ی -

 .ارائه نده

از خواب و زندگیم زدم هیچی کوفت نکردم میگی ارائه نده. 



 باشه

نمیدم ولی دیگه دستورم نده. هرکار داری خودت انجام بده. 

 به

 .توام ربط نداره چی تنمه

 .خونه ارائه ات رو میگیرم بعد نمره ات رو رد می کنم-

با برو بابایی که زیر لبش گفت در رو محکم به همدیگهکوبید 

 و

ون رفت. دیگه نمیدونستم چطور باهاش برخورد از در بیر

 کنم

 .که حداقل از من حرف شنوی داشته باشه

*** 

اون یه دیوونه ی زنجیری بود که قصد داشت من رو قاتل 

 .کنه

مرتیکه حتی به ارائه ی من نگاه هم نکرده بود. اگر تا اون 

 لحظه

 شک داشتم بیشتر عزمم جزم شد. بیشتر مطمئن شدم که باید

نقشه ام رو عملی کنم. با این که از دستش حسابی عصبانی 

 بودم
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و سرم درد گرفته بود پله ها رو دو تا یکی و با هزار قر و 



 فر پایین

 .رفتم

 انتهای راهروی طبقه ی همکف با دیوار های پیش ساخته

بودنپیزوری که به هیچی هم بند نبودن یه نمازخونه ساخته   

که وسطش با یه پرده ی سبز رنگ زنونه و مردونه رو جدا 

 کرده

بودن. هنوز تا وقت اذان مونده بود و اونجا حکم خوابگاه رو 

 داشت

 .تا یه نمازخونه

 کفش هام رو یه گوشه جفت کردم و از اونجایی که هیچ کسی

توی نمازخونه نبود خوشحال شدم و سه تا چادر گل دار 

 سفیدی

ی میز مخصوص نماز گوشه ی نمازخونه افتاده که مچاله رو

 بود

رو برداشتم تا به عنوان رو انداز استفاده کنم. یه گوشه ی 

 دنج

زیر طاقچه ی مخصوص مهر ها رو انتخاب کردم و کیفم رو 

 زیر

 سرم گذاشتم تا با خیال راحت بخوابم. تنها بدی این نمازخونه

ید صد ال لباس این بود که نمیدونم از کجا سوز می اومد و با

 می



 پوشیدی تا از سرماش بیدار نشی ولی این بیخوابی من چیزی
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 نبود که این سرما هم حریفش بشه. بایدمی خوابدیم تا بتونم دو

 .دقیقه بعد جلوم رو ببینم وگرنه کور می شدم

یمنمیدونم چقدر خوابیده بودم که موبایلم توی جیبم لرزید. مر  

که قطعا سر کالس بود و نمی تونست کارم داشته باشه. 

 گوشیم

 رو می ذاشتم توی جیبم تا خدایی نکرده بدبخت نشم گوشی

مردم رو هم بدزدن ازم. یه خاک بر سرم نثار خودم کردم که 

 به

 اون احمق بیشعور گفتم مردم و فکر گوشی اهداییش بودم و

 :گوشیمو جواب دادم

 کجایی تینا؟-

 صدای سپیده باعث شد کامل از خواب بیدار بشم و سرجام

بشینم. سه تا چادرا طوری به هم پره خورده بود که انگار 

 بافته

بودمشون و مثل یه موی گیس شده دراومده بود!. هر چی 

 سعی

می کردم خودم رو از البالش بکشم بیرون نمی شد که نمی 

 .شد



- دانشکده موننمازخونه... همین... جلوی بوفه دانش...  ! 

 صدای سپیده دوتا شد. انگار دوتا سپیده داشتم. یه لحظه گیج
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شدم و همونطور گره خورده بین سه تا چادر چروک 

 نمازخونه

 .برگشتم سمت در ورودی که سپیده رو د یدم

 وای تو اینجایی؟-

اریه قوطی ماست توی دستش بود و خودش همیه مانتو شلو  

ساده ی مشکی پوشیده بود. موهاش که معلوم بود تازه رنگ 

 شده

یه وری توی صورتش ریخته بود و بدو بدو بعد از د 

 راوردن

کفشش اومد سمتم. همون موقعم بود که چادرای گره خورده 

 رو

 از دورم باز کردم و از جام بلند شدم. دستم رو انداختم دور

ازم دور نگه گردنش که اون سعی داشت سطل ماست رو 

 .داره

 .قلبم. چقدر دلم برات تنگ شده بود-

 سپیده هم ابراز دلتنگی کرد و هردومون روبروی همدیگه

 .نشستیم



 تینا ببین این زالوهایی که خواسته بودی. فقط حواست باشه-

ممکنه یکمی طول بکشه نیشش رو توی بدن فرو کنه. 

 حواست
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 باشه نبا ید خودت بکنیش. بذار کامل که خون خورد تموم شد

 خودش جدا میشه. حاال برای کجات می خوای زالو بندازی ؟

 چشمام که از بی خوابی و بی آر ایشی بی حال شده بد و می

سوخت مالیدم و دستم رو به پشت گردنم گرفتم. کتابایی که 

 زیر

 .سرم بود گردن درد آورده بود

- یی بندازم. می خوامیه نفر رو بترسونمنمی خوام جا . 

 خب پس هیچی نمی شه فق ط حواست باشه اگر نیش زد-

 .خودتون از روی بدن جداش نکنین

و من داشتم به نقشه ام فکر می کردم و زالوهای گوگولی ای 

 که

 .توی اون ظرف ماست بودن و قرار بود ناجی من بشن

کالفه و من آدم اعصاب خردی نبودم. نمی ذاشتم خودم 

 عصبی

بمونم. باید تالف ی می کردم و هر طور شده خودم رو 

 خالص می



 کردم. یعنی چی اصال ناراحت بمونی؟ من که نمیتونتم هیچ

 وقت ناراحت بمونم و بذارمیکی عذابم بده. نه که کار همه رو

تالفی کنم! نه اتفاقا اگر از کسی ناراحت می شدم می رفتم 

 رک
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و راست بهش می گفتم که ازت ناراحتم ولی برزن خان 

 گوالخ با

اون قد درازش باید حسابی ادب می شد. یه طوری که دیگه 

 حتی

 .فکر اون طور برخورد کردن با من به سرش نزنه

 چطور به خودش اجازه می داد که به این ارائه ی جذاب بگه

می خوابیدن افتضاح؟ خودش افتضاحه با اون قد درازش! یک

 باعث

شده بود تا از اون وضع بی خوابی دربیام ولی بازم کمبود 

 خواب

 .داشتم و با اون مقدار خواب مشکل حل نمی شد

 ظرف ماست رو از خودم دور نگه می داشتم تا یه وقت حتی

 نقطه تماس مشترکی هم با اون موجودای وولوولک که تو ی

سطل ماست بودن داشته باشم. من بچه ی روستا بودم و از 

 هیچ



جوونو ری نمی ترسیدم. اصال با جونورا بزرگ شده بودم 

 ولی این

زالوی لعنتی با همه ی گوگولی بودنش زشت ترین موجود 

 دنیا

بود. شبیه خرطوم فیل و وقتی به جون یه آدم می افتاد تا 

 کامل

ال مگه می شد یه خونش رو نمی خورد ول کن نبود. اص

 موجود

 انقدر بیریخت و دوست نداشتنی باشه ؟
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آریو تا شب بر نمی گشت و کوفت نخورده نهارشم به من 

 ربط

نداشت! واال زهرمار بخوره تا ی اد بگیره. اصال کوفت بشه 

 و همه

ی غذاها یی که بهش دادم بمونه ت وی گلوش! بله که 

ساینطوریا ... 

 سطل ماست رو یه گوشه ی اتاق گذاشتم و مطمئن شدم درش

 بسته اس و خودم چند ساعتی که تا برگشتن آریو مونده بود

خوابیدم. وقتی بی دار شدم دیدم ساعت از هفت هم گذشته و 

 هوا



 هم تاریک شده دیگهآریو هم حتما برگشته بود ولی نقشه ام

خوابید تا بتونم طور دیگه ای بود. باید برای استراحت می 

 نقشه

 .ام رو عملی کنم

 پاشدم برای خودمیه موزیک شاد قر و فری گذاشتم و وایسادم

پای گاز. یه کوکو سبزی مشتی درست کردم. خودم با بوش 

 کیف

می کردم. انقدر سختیای پروژه ام و رسیدگی به خونه زیاد 

 شده

 .بود که نمی تونستم حتی از زری هم خبر بگیرم

اگر بهش زنگ بزنمیه مشت لیچار بارم میکنه ومطمئن بودم   

 انقدر فحشم میده تا سبک بشه البته توی چنین موقعیتی اصال
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 .کم نمیاوردم

غذام حاضر شده بود که گوشیم زنگ خورد. همین که شماره 

 ی

 کبری رو دیدمیادم اومد که بهشون قول داده بودم برم ده ولی

انقدر درگیر شده بودم که حتی باهاشون تماس نگرفته بودم 

 چه

 .برسه رفتن و سر زدن بهشون



همونطور که داشتم به کبری و روابطمون فکر می کردم 

 گوش ی

رو جواب دادم. جالب بود که کبر ی از مامان خودم بیشتر 

 احوال م

 رو می پرسید. حاال یا بخاطر داداش لپ گلیش بود یا واقعا به

نم کنارش عادت داشت و یه جورایی با همدیگهتوی خونه بود

 ی

 .بابا بزرگ شده بودیم و سرد و گرم زندگی چشیده بودیم

 ...جانم کبری-

با همون لهجه ی شیرینش که وقتی با من صحبت می کرد 

 نمی

 :دونست بایدفارسی صحبت کنه یا ترکی گفت

 سالم دخترم. کجایی پس چرا نیومدی؟-

اد صحبت کنم. میون ناز و عشوه برای اصال اجازه نمی د

 صحبت
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کردنش همه ی اخبار و روابط روستا رو هم داشت می 

 ریخت

 :روی دایره که گفتم

کبری... میشه با بابا صحبت کنی بگی کارای دانشگاهش -



 زیاده؟

 فعال این یکی دو هفته نمی تونم بیام باید قبل از عید یه سری

ز پروژه هام رو تحویل بدما . 

ا ینا که میگی چی هست حاال؟ بابات خیلی بهونه ات رو -

 .میگیره

 میگه دیگه خسته شدم معلوم نیست دختره کجاس. همه ی

جمله هاش تینا داره. راست میگه دیگه ما اصال تورو نمی 

 .بینیم

حرف های تکرآریو همیشگی. بخاطر این که من یه همخونه 

 ی

یچ وقت نمی شد که بابا اینا بیان تهران و بخواندختر داشتم ه  

بمونن. معموال اگر هم می اومدن ی ه شب بیشتر نمی موندن 

 اون

هم با هزار بدبختی. بابا خیلی محجوب بود و دوست نداشت 

 باعث

 .بشه کسی معذب باشه

 دو روز دیگه فاطمه هم ازتون دور میشه دست از سر من-

 .برمیدارین
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 تو عقد کنی میای ور دل خودمون. اصال چه معنی میده بری-



 .سر کار؟ شوهرت نون میاره کم و زیاد می خورین

 داشت بحثمون مثل همیشه تکرا ری می شد برای همین سریع

 :گفتم

 غذام سوخت. بهت زنگ می زنم هماهنگ می کنم کی میام-

 .پیشتون

جوابم رو بده سریع رو دکمه ی قرمز اصال منتظر نموندم 

 کوبید م

 و حتی چند بار فشارش دادم تا مطمئن بشم قطع شده و بعد با

یه آخیش بلند باال خیالم راحت شد که باز قرار نیست بحث 

 های

 .همیشگی راه بیوفته

 نمیدونم چرا ولی از اونجایی که نصف کوکو مونده بود دلم

م گرسنه نخوابهسوخت. گفتمیکمی برای آریو هم ببر . 

درسته ازت متنفرم برزن خان بیشعور. درسته بابت کارایی -

 که

 میکنی هیچ وقت نمیبخشمت ولی دلم میسوزه واسه اون معده

 .ی لوس ننرت که از خودتم لوس تره
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 لقمه رو قشنگ پیچیدم و با دو تا دست نگاهش کردم. یه لقمه

ی بزرگ که وقتی با دو تا دستام نگهش داشته بودم باز از 



 باال و

پایین زده بود بیرون. یه ساک دستی برداشتم و نمونه های 

 کار

شده ی آزمایشگاهم رو گذاشتم توش. چند تا جزوه ی بیخود 

 ی

هم گذاشتم توش. حتی اگر ازم می خواست ارائه ی دوم رو 

 براش

همه چیز آماده بود. سطل ماستانجام بدم هم انجام نمی دادم.   

رو اون زیر میرا یه طور گذاشته بودم که اصال معلوم نبود. 

 همین

 .که خواستم برم پایین زنگو زد

جز آر یو که کسی توی این خونه نبود پس فقط آریو می 

 تونست

 زنگ بزنه. ساک دستی رو گذاشتم کنار میز کوچیکی که یه

وی زمین می اومد. گلدون پتوس روش بود و برگ هاش تا ر

 اون

 سمتی که به مبل چسبیده بود گذاشتم تا خیلی توی چشم

 :نباشه. دوباره زنگ زد که گفتم

 .آروم بابا آروم. اومدم-

 کجا موندی؟-
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 :با توپ پر گفتم

 !شایدحجابم مناسب نیست. جیش داری دستشویی هستا-

- خوره. اصال از صبح دستشویی تو به درد خودت می 

 دستشویی

 رفتی؟

یادم اومد از وقتی از دانشگاه برگشته بودم نیازی به 

 دستشویی

پیدا نکرده بودم و بدتر از همه فهمیدم هنوز وضعیت سروی 

 س

 .خرابه و من بایدهمچنان از پایینی استفاده کنم

در رو باز کردم که دیدم دست به سینه با توپ پر وایساده 

 جلو ی

تیشرت طوسی ساده تنش بود با یه شلوار ورزشی در. یه 

 سرمه

 ای. انقدر لباسای خونگیش شبیه هم بود که آدم حس می کرد

رفته یه مغازه و رنگاوارنگ از یه مدل لباس خریده و اومده 

 .بیرون

 شاید هم چند تا سفید یا چند تا طوسی داشت! دیوانه تر از این

 .آدم من ند یدم که هیچی ازش بعی د نیست

 آروم میگیری یا نه؟-
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 !باز که این لباسای مسخره رو تنت کردی-

 با طلبکاری دستم رو زدم به کمرم و اخمام رو کشیدم تو ی

 :همدیگه

نه تورو خدا می خوای بیام لباسا ی تورو بپوشم؟ درار -

 .بپوشم

 .خیلی پرویی تینا برای کمد لباس نخریدم-

ن که به من توجهی داشته باشه اومد توی خونه که منبدون ای  

 ...یکی از لقمه هاش که توی دستم بود گرفتم سمتش

 مال منه؟-

 نه مال منه دارم از خودگذشتگی می کنم از گرسنگی نمیری-

 .بمونی رو دستم مجبور بشم به آگاهی جواب پس بدم

از نایلونش گرفت و ساندو یچ رو از توی دستم درآورد. 

ار اصالانگ  

انتظارش رو نداشت که مشغول خوردن شد. با آرامش می 

 خورد

و گاز می زد. اصال هم جاش ناراحت نبود وهیچ مشکل ی 

 نداشت

 .که داره شامش رو سرپا می خوره

الهی به حق پنج تن کوفت بخوری. همون که داری می -



 جویی
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هناق بشه توی گلوت. مثل تیغ ماهی گیر کنه الی آرواره 

 !هات

 هرچی توی دهنش بود بدون جویدن فرو داد که باعث شد چند

تا سرفه بکنه. وقتی د یدم سرفه هاش تموم نمیشه رفتم 

 کنارش

 و زیر پام رو بلند کردم تا راحت دستم به پشت کتفش برسه و

 :گفتم

- ه اهدیال ق بی قواره! چقدر درازی آخ ! 

و همونطوری که داشتم غر غر می کردم مشتم رو محکم 

 کوبیدم

 .بین دوتا کتفش تا باالخره لقمه اش رو قورت داد

 خدا هم می دونه من راضی نیستم. میدونه چه بالیی سر من-

آوردی که اینطوری خفه ات میکنه. الهی خفه بشی من 

 مجبور

 .بشم با یه استاد دیگه درسو پاس کنم

رو پاک کرد و یه نفس عمیق کشید. هنوز توی زیر چشمش 

 حال

 خودش نیومده بود که اخم کرد و با صدای گرفته تر از حالت



 :عادی گفت
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 اینا رو داری توی روی خودم میگی دیگه؟ اینجا دادگاهه ها-

 .هرچی بگی ممکنه بر علیه خودت استفاده بشه

- ی باز نمره کم کنی؟از نمره ی صفر می خوا  

وسط سالن فسقلی خونه ام وایساده بودی م و من انقدر سرم 

 رو

 گرفته بودم باال که پشت گردنم درد می کرد. انقدر روش زیاد

 .بود که دوتا می گفتم با ید چهار تا جوابم رو می داد

 گند زدی به این همه زحمتم بعد ازم طلبکاری؟-

- متینا بخدا دهنت رو سروی س می کن . 

 دستام رو گرفتم جلوی دهنم و بخاطر بی ادبی ای که کرد یه

 :هین محکم کشیدم و تند تند گفتم

خجالت نمیکشی با یه خانم محترم اینطوری صحبت می -

 کنی؟

خیر سرت استاد دانشگاه ی باید جوونای مردم رو تربیت کن 

 .ی

 من بایدانداره ی سفید شدن تک به تک تارهای موهام روی-

 .تربیت تو یکی کار کنم

همونطور که داست ادامه ی غذاش رو می خورد رفت سمت 



 اتاقم
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 و هرچی هم که جیغ و داد کردم ببینم تو اتاق من چه غلطی

می خواد بکنه گوشش بدهکار نبود. اصال ا نگار هیچی نمی 

 .شنید

- خصیههوی با توام چیکار میکنی؟ کمد یه جای ش . 

 سریع دوییدم و جلوش وایسادم. در واقع بین آریو و کمد گیر

افتاده بودم و سع ی داشتم بین تاری ک و روشن اتاق زل 

 بزنم توی

 چشماش و سعی کنم از باز کردن کمد دست بکشه. مثل اون

شلخته نبودم که نگران مرتب نبودن کمد باشم. تو کمد یه 

 دختر

د داشتچیز ای مهم تری از شلختگی وجو ! 

بخدا اگر نری کنار یه ضربه می زنم تا آخر عمرت پشیمو -

 ن

 !بشیا

انگار منظورم رو فهمید و فهمید که اگر بزنم به سیم آخر 

 دیگه

نمی تونه بابا بشه که خودش رو از جلوم کشید کنار و رفت 

 چراغ



 .اتاق رو روشن کرد. نه انگار قصد نداشت بیخیال بشه

 !برو کنار تینا-
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 نمیرم! چیکار به کمد من داری بیشعور فضول؟ برو تو کمد-

 ...خودت شنا کن! کمد من به درد تو نمیخوره

بازوم رو گرفت و همونطور که من داشتم براش جفتک 

 چارگوش

پرت می کردم منو زد کنار و در کمد دیواری رو باز کرد. 

 باز

 کردن در همانا و جیغ کشیدن من همانا! رفتم و از پشت مشت

هام رو روی کمرش فرود آوردم. اصال انگار حسشون نمی 

 کرد که

 .بیشتر فرو می رفت توی کمد

 !ندیده نیستم تینا-

محکم با پام کوبیدم توی سا ق پاش که از دردی که پیچید ر و 

 ی

 !پام آخم درومد

- و بیشعوری... بایدیه دوربینآخ چقدر تو بی حیایی! چقدر ت  

 بگیرم دستم از این بی حیایی هات فیلم بگیرم بدم دانشگاه تا

 .آدم بشی. بی ا اینور ببینم من اون تو لوازم شخصی دارم



 !برای من جذابیت نداره-
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خاک بر سرت تینا خاک برسرت که همه زار و زندگیت توی 

 اون

و این فضول بیشعور هم تا کمر رفته توی اون کمد المصبه 

 خراب

 .شده

 همین که از توی کمد اومد بیرون دیدمیه مشت لباس زده زیر

 بغلش! نمی دونستم با لباسای بی چاره ی من چیکار داره که

 .اونطوری توی بغلش نگه داشته

هوی لباسام رو چیکار داری؟ اونا به درد تو نمی خوره -

 همون

ی خودت رو بپوشلباس مسخره ها . 

 اون مانتویی که امروز تنت بود کجاس؟-

 چشمتم رو از تعجب گرد کردم و قبل از این که بتونم حرفی

بزنم رفت پشت در و مانتوم رو هم کشید پایین و مچاله کرد 

 توی

دستش. در کمد رو همونطور باز ول کرد و از اتاق زد 

 بیرون. با

پای چالق و لنگ لنگون می دویی دم دنبالش و جیغ می زدم 



 تا

 .لباس هام رو بده ولی رفت سمت تراس و درش رو باز کرد

توجهید به سو زی که اومد تو نکرد و با یه حرکت همه ی 

 لباس
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هام رو ریخت پایین! یه لحظه شوکه شدم ولی بعد تنها کاری 

 که

بکنم این بود که پاهام رو بلند کنم و دست بگیرم به تونستم  

 !موهاش و با تمام توانم اونا رو بکشم

 ندیدم کدوما از دستش پرت شد ولی برگشت سمتم و چیزی که

توی دستش مونده بود رو انداخت زمین. انقدر هم خر زور 

 بود

که زورم بهش نمی رسید. هی دستش رو می اورد جلو و 

 نمی

و قشنگ موهاش رو بکشمذاشت با دقت  ! 

 !اه د یوونه موهام رو کندی-

الهی تک تکشون از ریشه دربیاد. الهی کچل بشی برات -

 کچل

 .کچل کالچه بخونم

مشتم رو محکم روی سینه اش فرود آوردم و با پام محکم 



 زدم

روی پاش و قبل از این که دستام رو محکم توی مشتش بگیر 

 ه

خالی کردم. عضله های تا جایی که تونستم حرصم رو سرش  

 سینه اش که از سنگ ساخته شده بود. نمیدونم خدا حین خلقت

این دیوانه ی زنجیری دقیقا چقدر وقت گذاشته بود! انگار 

 هرچی
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مرض و دیوونگی بود توی وجود این مرد گنده بک ریخته 

 بود تا

 .بیاد من رو عذاب بده

آخه یکی نیست بگه دیوانه ی روا نی من بجز اون لباسا چی 

 دارم

 که بپوشم! آشغال همه ی لباس هام رو پرت کرده بود وسط

باغچه و قطعا بین اون همه آب و کود و خاک و گل بیشتر 

 شبیه

 .خود گل و الی ها شده بودن و اصال قابل استفاده نبودن

- واراتینا بخدا یدونه می زنم بری بچسبی به دی ! 

 هوی چته وحشی! عقل نداری؟ لباس های منو چرا میریز ی-

 پایین؟ خوبه منم بیام لباسات رو قیچی کنم آدم بشی؟ خوبه



 همه ی وسیله هات رو بزنم بترکونم؟

دستام رو زدم به کمرم و از اونجایی که با ید سرم رو با 

 زاویه ی

 چهل و پنج درجه نگه می داشتم تا صورتش رو ببینم پاهام

 رو

 :بلند کردم و با اخمای تو هم رفته گفتم

 !بخدا میرم لباسات رو میریزم سطل آشغال-

تینا داری اون روی سگ من رو باال میاری! خیلی تحمل -

 کردم
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آروم بهت گفتم چه غلطی بکن. یعنی چی این همه لباس دا ر 

 ی

شی؟ بخدا اگر یک باید مزخرف ترینش رو برای ارائه بپو

 بار دیگه

 .اینا رو توی تنت ببینم همونجا تو ی تنت پاره شون میکنم

 :حرصی و با صدا نفس کشیدم و گفتم

 چیزی ازشون گذاشتی بمونه که بپوشم؟-

 اون همه لباس خریدی م. مریضی که نمی پوشی؟-

من هرچی که بودم از هرکجا که اومده بودم ازش راضی 

 .بودم



روستایی بی سلیقه هم بودم ازش راضی  من اگر یه دختر

 .بودم

هیچ وقت پیش خدا اعتراض نکردم چرا با این وضعیت 

 بزرگ

 شدمیا این که چرا زندگیم شبیه کسای دیگه نبوده. حتی هیچ

وقت دلم نخواست که مادر و پدرم با هم زندگی کنن. من 

 واقعیت

ها رو سریع تر از چیزی که بایدمی پذیرفتم. مهم چیزی بود 

 که

 هستم و موقعیتی که خودم برای خودم می ساختم. شایدمن

 نمی تونستم مثل مریم زندگی کنم و حتی مثل زری... فقط می
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 تونستم با لذت بردن از تمام شرا یطی که توش قرار می گیرم

برای خودم آسون تر کنمزندگی رو  . 

 من اگر همین چند تا مانتو رو داشتم اصال از بابتش ناراضی

نبودم. دلم نمی خواست برای داشتن یه تیکه لباس اضافی تر 

 زیر

دین کسی باشم. سعی میکردم چیزی بخرم که طوالنی تر 

 ازش

 استفاده کنم برای همین همیشه ساده ترین لباس ها رو می



 .خریدم

- ی لطفا این رو توی گوشتون فرو کنین. اون اخالقآقای بیگ  

 سگی تون رو هم نگه دارین برای کسی که باهاتون یه نسبتی

داشته باشه نه منی که جز یه دانشجو و یه همسایه چیزی 

 .نیستم

 ممون از بابت لباس ها ولی همه شون توی همون ساک های

ینخریدی هستن که از مغازه آوردیمشون می تونین ببرین بد  

هرکسی دوست دارین بپوشه. من با لباس های خودم راضی 

 ام و

 ...راحتم اح تیاجی هم به دلسوزی شما

بازوم رو توی مشتش گرفت و کشیتم سمت خودش. انقدر 

 یهویی
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این کار رو کرد که کم مونده بود بیافتم توی بغلش ولی 

 خدارو

نیافتادم شکر خودم رو نگه داشتم و . 

تینا عصبانیم نکن وگرنه بد میبینی. اونا رو برای تو خریدم -

 که

با الی دکمه ی باز واینستی جلو ی کالس از مزایا و معایب 

 روش



جوش های مختلف بگی ... واسه تو خریدم که این المصبه ا 

 رو

 .بپوشونی اونطوری زوم نکنن روشون

 .هلم داد عقب و فاصله امون زیاد تر شد

اون مانتویی که همون روز هم تنم کرده بودم اون ی بود که 

 روی

 زمین پرتش کرده بود. خم شد و وقتی برش داشت توی همون

فاصله تا بلند شدن طوری با دوتا دست کشیدش که صدای 

 پاره

 .شدنش با جیغ من یکی شد

کاش هرچی سریع تر از خونه ام می رفت بیرون و کاش 

 دیگه

کاش هیچ وقت نگاهش نمی کردم.  هیچ وقت برنمی گشت.

 این

کارا رو کرده بود که من مجبور بشم اون لباسایی که خریده 

 رو

 .بپوشم و برای من هیچ چاره اینمی ذاشت
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فقط از جلوی ت یشرتش گرفتم و اونو دنبال خودم کشیدم. 

 البته



م همراهیمن که زورم بهش نمی رسید فقط می کشیدمش اون  

می کرد. یاد اون کامیون زرد قرمز بچگیم افتادم که روی 

 خاکی

 و وسط حیاط از نخی که بهش وصل کرده بودم می گرفتم و

دنبال خودم می کشیدم . دقیقا آریو حکم کامیون قرمزم رو 

 داشت

 .با ابعاد غول پیکر ترش

 :جلوی در رسیدیم که گفتم

- ناز خونه ی من برو بیرون... همی ن اال . 

 جوابم رو نداد پشتش رو کرد که بره پایین ولی هنوز دو قدم

 :برنداشته بود که برگشت سمتم و گفت

 .بیا پایین تا ارائه ی بعدیت رو بشنوم-

 ...اومدم در رو به روش ببندم که پاش رو گذاشت الی در

نمی خوام. اصال ازت نمره نمی خوام. نمره ی با منت رو -

 نمی

 .خوام. گمشو پایین

 .اشک توی چشمم بود ولی توی صورتش که گریه نمی کردم
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 قطعا یکم دیگه بخاطر وضعیت دستشویی خونه ام مجبور می

 شدم برم پا یین ولی تا جایی که می تونستم با ید مقاومت می



 کردم. حتی بایدصبر می کردم تا خوابش ببره و بتونم قشنگ

کنم. زالو؟ این مرد زالو براش کم بود بایدنقشه ام رو عملی   

گودزیال می انداختم به جونش تازه شک داشتم اونطوری هم 

 آدم

 .بشه

 .هر طور ما یلی. فکر کنم اگر پایی ن نیای یکم دیگه بترکی-

پام رو آوردم باال که از مردونگی بندازمش ولی دو تا پا 

 داشت دو

 .تا دیگههم قرض گرفت و دویید پایین

م سراغ کمد و لباس هایی که برام گرفته بود رو در رفت

 .آوردم

 .همه رو ریختم روی تخت

نمی فهمیدم چرا این همه اصرار می کنه و وقتی به قیمت 

 هایی

 که پای این لباسا پرداخت شده بود فکر می کردم مخم سوت

 می کشید. من آدم پوشیدنشون نبودم ولی ترجیح می دادم فعال

ام فکر کنم. به این که با ید بریم سفر و  به شغل مورد عالقه

 باید
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 .رضایتش رو جلب کنم



 لباس ها رو مرتب توی کمد آوی زون کردم و به امید این که

خوابیده رفتم پایین. ساک وسیله هامم با خودم بردم. هم ارائه 

 ام

 .رو می دادم و هم حالش رو می گرفتم

در باز بود برای همین دیگه در نزدم و سرم رو انداختم پایین 

 و

رفتم تو... صدای موزیک های مسخره ی مخصوص خودش 

 می

اومد و معلوم نبود کجا داره برای خودش می چرخه. غذاش 

 رو

گذاشتم روی میز نهارخوری توی سالن و خودم رفتم تا دل ی 

 از

 .عزا دربیارم و شکم بی قرارم رو آروم کنم

 همین که از دستشویی اومدم بیرون و داشتم دست خیسم رو با

شلوارم پاک می کردم دیدم وایساده کنار میز و دفتر من رو 

 ورق

 میزنه مطالبش رو می خونه. لقمه های کوکوسبزیرو هم کرده

 بود توی دهنش و یه طوری گاز زده بود که دیگه دهنش جا

 .نداشت

 ارائه بدم؟-
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 .نه نمی خواد. خوندمش-

 :شونه ام رو انداختم باال و گفتم

 مگه به ارائه نمره نمیدی؟-

 !میدونم حفظی-

 از تعجب حرف هاش و لحنی که با چند دقیقه قبل خیلی فرق

داشت شونه ام رو انداختم باال و راه اتاقش رو پیش گرفتم. 

 دست

لباس هاش رو خودم نبود زیادی دل رحم بودم که می خواستم  

 .براش جمع کنم

چراغ رو که روشن کردم دیدم چمدونش رو آورده پایین و 

 حتی

 وسیله هاش رو چیده کنارش. آره همینه! باید روش کم می شد

 همین هم خیلی پیشرفت خوبی بود. دلم می خواست یه بالیی

 سر لباس هاش بیارم که اونجا آب خوش از گلوش پایین نره

بخصوص که مطمئن بودم اونجا شرایط رفاهی مناسبی 

 برقرار

 .نیست

آخر هم دلم طاقت نیاورد. پیراهن های سفیدش رو که قرار 

 بود
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 زیر کت بپوشه تا کردم و گذاشتم روی همدیگه. شانس هم با

من یار بود که یه خودکار بیک رو ی میزش بود. برش داشتم 

 و

شتمش الی لباس ها و همه ی امیدم رو دادم به خدا که اینگذا  

 !خودکار پس بده و لباس ها رو جوهری کنه

 »خدا جون قول میدم این بالها رو سرش بیارم دیگه تمومش

 کنم! این یه قول تیناییه! میدونی که زیر قوالم نمی زنم. امشب

ه زالو بازی کنیم بعدشم این لباس ها رو ببینه شبیه گوجه بش

 دیگه

 هیچی ازت نمی خوام. من اینطوری می

 تونم انتقامم رو ازش بگیرم گمکم کن دیگه«!

 دستام رو چسبونده بودم به همدیگهو ملتمسانه به سمت خدا

 گرفته بودم. کلی با خدا حرف زدم و بهش قول دادم که بعد از

این خرابکاریام دیگه کاری به کارش نداشته باشم و فقط اگر 

 از

احت شدم تالفی کنم د نبال اذیت کردنش نباشمدستش نار . 

همین که کارم تموم شد حس کردم هیچ صدایی از بیرون 

 .نمیاد

انقدر به مثانه ی بیچاره ام فشار آورده بودم که حسابی بیقرا 

 ر
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 شده بود و وقتی از جا بلند می شدم به التماس میافتاد. اول

 به التماساش پاسخ دادم و بعد رفتم سراغ سطل ماست عزیز و

دوست داشتنیم با اون موجودای گوگولی کریح حال بهم زن 

 که

 .نمی دونم چطور قرار بود دستم بگ یرم

پاورچین پاورچین رفتم و وقتی دیدم آریو جای همیشگیش 

 روی

 !مبل خوابیده رفتم سراغ سطل ماست

ی آریو خان! آخ که تا تو باشیوای که قیافه ات دیدنیه آقا « 

 دیگه من رو اذیت نکنی«.

توی دلم براش کری می خوندم و از اون لبخندای شیطانی 

 می

 زدم. حسابی داشتم از موقعیتم لذت می بردم. بازوهای لختش

 !!جون می داد براینیش زالوهای زشت و چندش آور

کنارش وایسادم و آروم در سطل رو باز کردم. لعنتی ده 

ازدهدو  

 تایی زالو توش بود. آستینم بلند بود و تا زدمش تا اذیتم نکنه

ولی باز می اومد پایین. چشمام رو بستم و نفسم رو حبس 

 .کردم



 واقعا چندشم می شد دست بزنم بهشون ولی دیگه دستم رو
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کردم توی سطل و همین که انگشتام به یکیشون خورد سری 

 ع

فتمش و دستم رو از توی سطل در آوردم. سپیده گفته بودگر  

ممکنه یکمی طول بکشه و نیش نزنه برای همین باید صبر 

 .کنم

با چشماینیمه باز زالو رو گذاشتم روی بازوش و حاال عق 

 نزن

کی عق بزن. دلم می خواست دستم رو بکنم تو و دومی رو 

 هم

 درش بیارم. اولی که برای خودش وایساده بود و تنبل خان بد

ترکیب تکون هم نمی خورد. دوبار ه دستم رو کردم توی 

 سطل و

همونطور که محتوی معده ام می اومد باال و شونه هامم از 

 شدت

 چندش بودنشون به هم نزدیک می شد یدونه دیگه کشیدم

 ...بیرون

ش حس کردم نفسهمین که دومی رو گذاشتم رو ی بازو  

 .کشیدنش تغییر کرد و خواست بچرخه که یهو جیغ کشیدم



 !اینچرخ روانی-

یهو چشماش باز شد. تازه فهمیدم چه گندی زده بودم... قرار 

 بود

خواب باشه و من اونطوری بیدار ش کرده بودم. ند یدم فقط 

 یدونه
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دوشون بودن چون احساس زالو از روی بازوش افتاد یا هر

 کردم

 دستم سوخت و با اون حس جیغم چند برابر جیغ قبلی صدا

 ...داشت

 اینا چیه؟-

آریو نشست سر جاش و سعی کرد چشماش رو باز کنه. 

 همین

 :که چشمش به سطلی که از دستم افتاده بود افتاد فری اد زد

 !اه اینا چیه تینا-

من می کرد و یه  من فقط جیغ می کشیدم و آریو یه نگاه به

 نگاه

به زالوهایی که روی زمین افتاده بود. چشمام رو بستم و 

 محکم

 :جیغ کشیدم



 !نیشم زد آریوووووو-

 تازه چشم هام سنگین شده بود که صدای داد و هوارش باعث

 شد یهو چشمام رو باز کنم. دلم می خواست دست و پاش رو

 ببندم و یه چسب آهن قوی هم بزنم به دهنش که به هیچ عنوان
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 نتونه بازش کنه تا انقدر جیغ و داد نکنه. می تونستم ببندمش

به صندلی و توی یه اتاق حبسش کنم تا بعد از یه روز 

 مزخرف

 .خسته کننده ی کاری استراحت بکنم

استراحت هام حتما یه فکری به حالباید از این به بعد قبل از   

تینا و صدا های گوش خراشش می کردم وگرنه ممکن بود 

 هر

لحظه ای از روز بیاد و مثل یه غاز وحشی صداشو بندازه تو 

 ی

 .سرش و بخواد آزارم بده

وای آریو االن باال میارم! وای خدا غلط کردم. خدا جون به -

 خدا

و بردار از روی دست  دیگه ازین کارا نمیکنم. خدااااا این

 .من

 داشت اشکش در می اومد. با ضجه و ناله ازم می خواست از



روش برش دارم. یه طرف ماست سفید رنگ روی زمین 

 افتاده

بود و از توش چند تا موجود لزج چندش آور ریخته بود 

 .بیرون

 دستم رو گذاشتم جلوی دهنم و یادم رفت که خواب و بیداری

م چند لحظه قبل دلم می خواست سر چیه! اصال فراموش کرد

 به

تن تینا نباشه و بخاطر این که من رو از خواب ناز بیدار 

 کرده
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قصد داشتم دست و پاش رو به یه صندلی زشت ترسناک 

 ببندم

 .و توی متروکه ترین خونه ی شهر رهاش کنم

بزرگ تر و  چند تا کرم قهوه ای رنگ بودن که یکمی از کرم

 حال

بهم زن تر بودن. بدنشون حلقه حلقه بود و من سعی کردم 

 چشم

 .بگیرم تا نبینمش

 اینا چیه؟-

عصبانی طوری که صدام می تونست چهار ستون تن تینا که 



 هی چ

چهار ستون خونه رو بلرزونه داد زدم. صدام رو انداخته 

 بودم تو ی

سرم و همین طور پشت سر هم سر تینا داد می زدم. پاهام 

 رو

گرفته بودم باال تا یه وقت اون موجودای لزج به سمت پام 

 نیان

و حتی برخوردی باهاشون نداشته باشم. رنگ تیره ی زشتش 

 ون

بیشتر باعث می شد چشم ازشون بگیرم و نخوام نگاهشون 

 .کنم

- مردم... وای االن دارم می میرم. خونمو خورد. وای آریو 

 غش

 .میکنم. تورو خدا این رو از رو دستم بکن

 آستین دستش رو زد باال که دیدمیدونه از این موجودا رو ی
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 .دستشه و بدون حرکت یه جایی وا یساده

 چشمام روی صورت تینا قفل شد و چشمام با اشک هاش که

ر پایین می اومد. موجود داشت راهی صورتش می شد هر با

 کرم



شکل تکون نمی خورد ولی تینا انقدر ترسیده بود و انقدر 

 وحشت

زده بود که با بهت به دستش نگاه می کرد و اشک می 

 .ریخت

 !این چیه دختره ی احمق! داره نیشت می زنه-

یهو گریه اش شدت گرفت. هیچ وقت ند یده بودم تینا 

 اونطوری

ر میکردم مید یدم تینا در همه یگریه کنه. اصال هر چی فک  

مواقع فقط حق به جانب بوده و دنبال گرفتن یه حقی اضافه 

 بر

سازمان بوده و با پرویی می خواسته راهش رو جلو ببره! 

 البته که

 من همیشه جلوشو گرفتم و نذاشتم هیچ حرکتی بزنه ولی این

 .تینای درمونده رو هیچ وقت ند یده بودم

- بود بیوفته به جون تو... وای آریو زالوعه! این قرار 

 توروخدا این

 .رو از روی دستم برش دار

اومدم دستم رو ببرم جلو و اون زالوی زشت که شبیه به 

 خرطوم
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فیل افتاده بود به جون دست تینا رو بندازم پایین که تازه 

 متوجه

 .شدم چه حرفی زده

 می خواستی بندازی به جون من؟-

 جون سیمین جون اینو بنداز پایین. مرگ عزیزت اینو از رو-

 .دست من بردار

صداش با گریه عوض نشده بود ولی اشکاش بدون این که 

 لحظه

ای قطع بشه روی صورتش می ریخت و چشماش قرمز شده 

 .بود

سیمین برام عزیز بود... به نظرم مادرا توی زندگی پسرا 

 نقش

 بسزایی دارن. اولین زنی که عاشقش میشی و همه رو باهاش

 مقایسه می کنی . اولین آدمی که وقتی با یه زن جدید آشنا

میشی توی وجودش دنبال یه نشونه از اون می گردی و از 

 همه

 مهم تر کسی که حاضری براش جونتم بدی چون ارزشش از

حتیجون خودتم بیشتره. مادر... سیمین جون هرچی که بود   

 اگر گاهی اونطور که انتظار نداشتم رفتار نمی کرد ولی می

تونستم بگم توی زندگی م عزیز ترین آدم دنیا بود. کسی که 

 برای
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 ...من هم مادری کرد و هم پدری

دستم رو جلو تر بردم و دو طرف بدن زالو رو گرفتم و 

 کشیدم

 !باال ولی مگه جدا می شد

آیییی... داری من رو می کشی. من که می دونم قراره -

 .بمیرم

 .خدایا من غلط کردم. خدایا از همونا که فکر می کنی خوردم

اصال اسهال بچه. به جون خودت قول میدم دیگهاز این 

 غلطای

 .بیجا نکنم

 نمیدونستم به این دعا کردنش بخندمیا به کندن زالو از ر و ی

دستش توجه کنم. اون موجود مسخره همطوری چسبیده بود 

 به

 دستش که اصال قصد کنده شدن نداشت. مثل یه جاروبرقی

داشت خونش رو مک می زد. انقدر تکون خورد که کالفه 

 شدم و

 :سرش داد زدم

 یه دقیقه آروم میشینی ببینم دارم چیکار می کنم؟-

ل یه توپ پاهاش رو کشید باال و توی شکمش جمع کرد. مث



 گرد
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توی خودش جمع شده بود و صورتش رو به سمت مخالف 

 دست ی

 .که بهش زالو چسبیده بود چرخوند

 قول میدی بکنیش؟-

درست نبود توی اون موقعیت بهش بخندم ولی طوری زدم 

 زیر

خنده که همه ی داد زدن ها و عصبانیت هام رو زیر سوال 

 !برد

- نه ای تو دختردیوو . 

 ...اگر کنده نشه چی-

 واقعا هم کنده نمی شد. یه طور چسبیده بود که انگار با چسب

 .یک دو سه فیکسش کرده بودن

 با این می خواستی حال من رو بگیری؟-

نه پس می خواستم خوش گذرون ی کنم حیوون خوندگی -

 آوردم

 .دور هم بزرگش کنیم

بدن نرم اون زالوی  سرم رو با تاسف تکون دادم و دو طرف

 فلک



 زده که یکمی هم بزرگ شده بود گرفتم. می ترسیدمیکم فشار

 دستم زیاد بشه و زیر دستم بترکه ولی باالخره وقتی محکم
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 کشیدمش با داد تینا زالو هم از دستش کنده شد. از همون جا

 ...پرتش کردم توی سطل و دستم رو کشیدم به شلوار تینا

 هوووووی مگه جای دیگه برای پاک کردن دستت نیست؟-

 ...نه متاسفانه خون جنابعالی ریخته روش-

دوباره اشکاش شروع به اومدن کرد. دستش همین طور 

 داشت

 .خون می اومد و تمومی هم نداشت

یین تیشرتم رواز روی مبل بلند شدم که با دست سالمش پا  

 :گرفت و با بغض گفت

 !کجا میری-

 این تینای مظلوم با تینایی که می شناختم زمین تا آسمون فرق

داشت. نه زبونش دراز بود و نه از من طلب داشت. انگار 

 داشت

 التماس می کرد که پیشش بمونم. بدون این که یک کلمه

صحبت کنه داشت التماس می کرد. چشمای خاکستریش رو 

 که

نگاه کردم داشتن می لرزیدن و لبا ی باریکش جمع شده بود. 



 پره

های بینی اش از بغض تکون می خورد و نگاهش پر از 

 التماس
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 .بود... انگار تینای جدی دی بود که داشتم نگاهش می کردم

 .گند کاریات رو جمع کنم-

خاک انداز بیارم.  از روی زالوها پریدم و رفتم تا جارو و

 دختره ی

دیوانه. می خواست زالو رو بندازه به جون من افتاده بود به 

 جون

خودش. راست میگن چاه مکن بحر کسی! چطور باید این 

 کار

 !احمقانه اش رو تالفی میکردم تا حساب کار دستش بی اد

زالوها رو با جارو جمع کردم و از توی خاک انداز ریختم 

 توی یه

نایلون... نمیدونستم کجا بندازمشون تا باعث مرگشون نشم 

 ولی

با التماس بعدی تینا بیخیالشون شدم و همون جا جلوی در تو 

 ی

 .راهرو رهاشون کردم



 چی شده؟-

 !خون ام بند نمیاد . ببین چقدر خون اومد-

 راست می گفت. دستش خونی شده بود و حتی یکم هم روی

اون چند سانت حیوون چجو ر  زمین ریخته بود. معلوم نبود

 ی
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نیشش زده بود که اصال به هیچ عنوان بند نمی اومد حتی 

 وقتی

 .یه تیکه پارچه روش فشار داده بود

 بند نیومد؟-

لب پایینش رو گاز گرفت و با باال دادن ابروش چند تا خط 

 باریک

 :روی پیشونیش نشست و گفت

- اومدن میبینی؟تو االن بند   

توی اون حال هم دست از این طرز حرف زدن برنمی 

 .داشت

انگار ی ادش رفته بود که چند دقی قه قبل چطوری بهم 

 التماس

 .میکرد اون حیوون رو از روی دستش جدا کنم

 !خیلی رو داری دختر-



 .آریو االن از خون ر یزی میمیرم-

و ر ییه نفس عمیق کشیدم. نمیدونم چرا جلوش انقدر صب  

 میکردم و هیچی بهش نمی گفتم. انگار تنها اهرم فشارم در

برابرش گیر دادن به غذا درست کردنش و کارای دانشگاهش 

 بود

 .که البته جدیدا لباس پوشیدنش هم بهش اضافه شده بود
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 خوشم نمی اومد کسی که کنارم قدم میزنه یا حتی به عنوان

نامزد به دوستام معرف ی می کنم توی هیچ شرایطی شبیه 

 تین ا

 بگرده. تینا بد نبود فقط ترجیح میدادم لباس های شیک تری

 .تنش باشه

تو من رو نکشی نمیمیری منم فعال سالمم اگر مردم نگران -

 .شو

اگر االن توی همین مسیری که داری میری افتادی مردی -

 چه

 خاکی به سرم بریزم؟

برگشتم سمتش و یکی از ابروهام رو دادم باال و  وسط راه

 چشمام

 :رو یکمی تنگ گردم



 .اون موقع به راحتی میتونی از خون ریزی بمیری-

 !خیلی بیشعوری-

پشتم رو کردم بهش و همونطور که می رفتم سمت اتاق تا 

 جعبه

 :ی کمک های اولیه رو بی ارم زیر لب گفتم

 !دیوانه-
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 .عمه ات دیوونه اس-

 :بدون این که برگردم سمتش گفتم

 .عمه ام دیوونه ولی توام دیوونه-

 .ا خداروشکر تنها نیستم-

این که جدیدا دیگه اونطوری که روز اول ت وی مخم مثل 

 مته

چرخیده بود نبود برام ع جیب بود. این که به تینا می خندیدم 

 و

حاضر شده بودم کنارش قدم بزنم. کی فکرش رو می کرد که 

 من

یه روز دست یه دختری شبیه به تینا رو بگیرم و با خودم 

 ببرم

 مهمونی. اونم مهمونی هیچ کس نه مهمونی تمین! تمینی که



بخاطرش هر کاری میکردم و حاضر نبودمیک ثانیه هم 

 نبودش

خودم حتی رو تحمل کنم حاال با کسی رفته بودم جلوش که  

 .یک اپسیلون هم قبولش نداشتم

 الحق که تینا از مسئو لیتش به خوبی بر اومده بود و اگر اون

مهمونی لحظات آخرش به اون شکل نگذشته بود یکی از 

 موفق

 .ترین پروژه های من طول تاریخ زندگیم بود
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عالمت بعالوه  دستم رو به جعبه ی س فید رنگی که روش یه

 ی

قرمز رنگ چسبیده بود گرفتم و با خودم فکر کردم که هیچ 

 طور

ممکن نبود تمین اونطور با تب و تاب به من نزدیک بشه و 

 من

 اونطور با تمام وجود پسش بزنم. اصال باورم نمی شد جامون

عوض شده باشه. دختری که برای لمس موهاش دنی ا رو 

 می

ن سال از عمرم کم بکنن ولی بخشیدم و حاضر بودم سالی ا

 فقط



 .موهاش رو بو بکشم

تمین همون دختر بود و با کاری که کرد من با تمام قدرتم 

 پسش

 .زدم

 !دیگه االن می میرم اگر نیای. داره خوووون میاد-

 .زودتر بمیر لطفا-

انگار حسابی حرص خورد و داشت دندوناش رو روی هم 

 فشار

که چقدر حرصی  می داد. از لحن و صداش مشخص بود

 .شده

 من کفنت می کنم بعد خودم رو میکشم آقای آریو خان... آی-

همه ی خون های بدنم رفت. آی دارم میمیرم. آی خدا االن 

 رگ

 .هام خشک میشه

626 

 جرزن  

 

 نبود

 :جعبه به دست رفتم سمتش و گفتم

 .تینا کولی بازی درنیار-

 .دارم میمیرم-

اومدم ب شینم کنارش که دیدم پاهاش رو جمع کرده توی 

 شکمش



و با دقت به سوراخی که اون زال وی قوی و پر زور روی 

 دستش

 .ایجاد کرده بود نگاه میکنه

 .پاهاتو دراز کن-

 با پاهای من چیکار داری؟-

 :یه نفس عمیق کشیدم و گفتم

 نه که خیلی جذابی می خوام بخورمت. پاتو دراز-

می تونم کاری کنمی ا نه کن ببینم . 

 پا دراز و جمع چه فرقی داره. خیلیمبی ادبی اونیم که گفتی-

 !معلومه که هستم تا کور شود هر آن که نتوان دید

هیچی جز دیوونه ی زنجیزی به این احمق نمی اومد. یه 

 خنگ

به تمام معنا. من که به خلقت خدا مونده بودم. چطور می 

 تونست
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 !چنین موجود عجیبی خلق کنه

پاهاش رو بعد از کلی حرف زدن و قانع شدن دراز کرد و 

 دستش

رو گرفت سمتم. زخم کوچیکش رو ضد عفونی کردم. گاز 

 استریل



رو بردم جلو و خودمیکمی نزدیک تر شدم. اونم سرش رو با 

 دقت

نگه داشته بود باالی سر زخم و داشت بررسی می کرد که 

 ببینه

 :چی شده. دقیق و منظم پانسمانش کردم که گفت

 تموم شد؟-

 آره خوبی؟-

 :تکه ی آخر چسب رو پسبوندم روی پانسمانش که گفت

 میشه یه چیز ازت بخوام؟-

 :یه چسب اضافه تر هم گذاشتم روش و گفتم

- ی که بستنی داشته باشه؟میشه پاش ی من رو ببری یه جای  

دوست داشتم بهش بگم لعنتی کارد بخوره به اون شکمت! 

 دختره

ی احمق همون لحظه دستش رو بسته بود و از یه صحنه ی 

 پر

هیجان خالص شده بود و من هنوز بابت کاری که کرده بود 

 اون

 !رو نبخشیده بودم و تینا از من بستنی می خواست
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 :سرم رو با شتاب آوردم باال که صدای دادش رفت هوا



دندونام رو شکستی... بستنی ن میدی به جهنم چرا من رو -

 داغون

 !میکنی

از قصد نبود ولی وقتی اومدم سرم رو از روی دستش بردارم 

 چنان

 محکم پس سرم به فک تینا خورد که با صدایی که اومد گفتم

ش خرد شدهحتما تمام دندون هاش توی دهن . 

 دویستوچهلویک_پارت#

 دستم رو گرفتم به پشت سرم و همون طوری که داشتم جا ی

 :برخورد با فک محکم تینا رو می مالیدم گفتم

چله زمستون کی بستنی میخوره دختره ی دردسر ساز؟ که -

 تو

 بستنی میخوای حتما االن بایدسرما هم بخوری یه درد به

 !دردات اضافه بشه

 یه طوری دست باند پیچی شده اش رو به کمرش زد که انگار

 هیچ اتفاقی براش نیفتاده. اخم کرد و با همون لحن پررو ی
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 :همیشگیش که هیچ وقت از موضعش پایین نمی اومد گفت

اصال دوست دارم سرما بخورم چی چیو به دردات اضافه -

 !بشه



با دردای من جمع میبندی؟ من فقط زالودردای خودت رو هم   

 خورده ام! بر وزن زخم خورده... اونم از دست یه استاد بی

 .خاصیت

 با من بودی؟-

 .نه یه استادی هست خیلی بد اخالق و نچسبه با اون بودم-

 ناله کرد و شبیه به بچه های کوچیک که برای خریدن بستنی

گفتاصرار میکنه پاهاش رو کوبید به کف زمین و  : 

 خسیس بدبخت یه بستنی به من نمیدی کوفتت بشه تمام-

 !غذاها یی که بهت دادم خوردیط

 نمی دونم خدا موقعی که تینا رو خلق میکرد حواسش به کجا

بود که اینطو ری در حق اون اجحاف شده بود. اصالً انگار 

 از حجم

مغز یه آدم توی سرش فقط یک اپسیلون مغز وجود داشت. 

 وقتی

 نگاهش میکردمیه بچه دوساله میدیدم که جلوی در اسباب
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 .بازی فروشی دنبال اسباب بازی مورد عالقشه

 .من هیچ مسئولیتی در قبال بستنی خوردن تو قبول نمی کنم-

من االن بایداز دست تو شاکی باشم که میخواستی زالو بنداز 

 ی



نی هم می خوای؟به جونم اون وقت ازم بست  

 لباشو غنچه کرده کرد و ابروهاش با این حرکت به همدیگه

نزدیکتر شد چشماش رو به یه سمت نامعلومی چرخوند و 

 سرش

رو به طرف یکی از شونه هاش کج کرد. اینطور وقتها به 

 قیافش

 که نگاه میکردم بیشتر خندم می گرفت تا از دستش عصبانی

مهی کارهاش یه حس خنده باشم. اصالً جدی داً نسبت به ه

 داری

داشتم. رفتارای عجیبش دیگه مثل روز اول برام حرص درار 

 نبود

ترجیح می دادم اون رو به چشمی ه بچ هی کوچیک ببینم تا 

 کمتر

 از دستش حرص بخورم ولی گاهی حسابی اعصابم رو خورد

میکرد و دلم می خواست بهش یادآور بشم که یه دختر بیست 

 و

یه کارهایی رو نبا ید انجام بده پنج سال است و . 

دستم رو به نشون هی تهدید باال گرفتم و یکی از ابروهام 

 ناخواسته
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رو به باال سوق پی دا کرد. انگشتم رو جلوی صورتش تکون 

 دادم

 :و گفتم

حتی اگر سرما بخوری از تب و لرز بمیری، حتی اگر -

 نتونی از

بشی یک ذره هم نباید از وظا یف سر پیچی کنی! جات بلند 

 اگر

 ...قبول می کنی پاشو حاضر شو بریم بستنی بخوریم

در کسری از ثانیه از روی مبل پرید و فاصله مبل تا در 

 ورودی

خونه رو طو ری با قر و غمزه گذروند که انگار نه انگار 

 چند لحظه

 .قبل به خاطر زخم زالو خودش رو به در و دیوار زده بود

 حاال یاروم بیا دلدارم بیا

 حاال یاروم بیا دلدارم بیا

 حاال یاروم بیا دلدارم بیا

قبل از این که از در بیرون بره برگشت و همونطوری که 

 داشت

 :می رقصید بین شعر خوندن گفت

- اال که درسته حقت بود که زالو بندازم به جونت ولی ح

 میخوای
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 ببری برام بستنی بخری به خاطر همهی اذیت هایی که منو

کردی میبخشمت ولی فقط همین یه ب ار دفعه بعد زالو که 

 هیچی

 .کروکودیل میندازم تو تختت

 کوسن روی مبل رو برداشتم و خواستم بندازم سمتش که جیغ

 .کشید و از بین در محو شد

اال که از این دختر هیچی بعید نبود اگر این تونسته بود اینو  

سطل ماست رو با زالو بیاره توی خونه فردا روزی ممکن 

 بود ی ه

 !تمساح بزنه زیر بغلش و با خودش بیاره بندازه به جون من

خودم هم نیاز داشتم که یه بادی به سر و کال بخوره بخاطر 

 همین

 .مقاومت نکردم و حاضر شدم

تم موهام رو شونه میکردم که صدای محکم کوبیده شدنداش  

در رو شنیدم. مطمئن بودم که خودت تینا که اون طوری با 

 مشت

 .به در میزنه

 نفس عمیقی کشیدم تا عکس العمل بدی بهش نشون دادم ولی

دیگه اینقدر این کار رو تکرار کرد که با عصبانیت از توی 



 اتاق

 :بیرون اومدم و سرش داد کشیدم
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دختر دیوانه ای؟ مریضی؟ چه دردی داری؟ میخو ای به -

 جا ی

 بستنی فروشی ببرمت تیمارستان؟

صورتش رو چسبونده بود به چهارچوب در و دستاش رو 

 پشت

 .کمرش قالب کرده بود

زود باش دیگه! مگه حموم داماد ی رفتی که حاضر شدنت -

 انقدر

 طول کشیده؟

سرم رو تکون دادم و با حرص کی ف پولم رو از روی میز 

 برداشتم

و به سمت در رفتم. تینا رو از جلوی در کنار زدم در خونه 

 رو

 .بستم

 اگر منصفانه هم به مسئله نگاه کنی میفهمی که تو االن باید-

پشیمون باشی و از من معذرت خواهی کنی نه این که اینطور 

 ی



 .اعصابم رو بیشتر خود کنی

هر دو تا دستش رو به کمرش زد و همون طوری که منتظر 

 بود

 :من در را ببندم گفت
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 !آقای اعتماد به نفس، همهی کارای تو خوبه من اخ و تف ام-

آخی چقدر تو مظلومی! اگر قرار باشه جواب کار های زشتت 

 رو

دایا چقدر آدمببینی من یک لحظه هم نباید راحت بزارمت. خ  

 !میتونه پررو باشه! میخوای بیامشونه هاتم بمالم

 اصال هم براش مهم نبود برای رسیدن به خواستش بخواد بهم

 باج بده، اصال چاپلوسی نمی کرد تا به بستنی که خواسته بود

 !برسه.... امکان نداشت یک لحظه هم کم بیاره

 ...تینا برو پایین تا اون روی سگ من باال نیومده

جلو جلو راه افتاد و با یه حالت لی ل ی کنان پلهپها رو پایین 

 .رفت

یک لحظه اگر ورجه ورجه نمیکرد امکان نداشت ساعت 

 براش

 .بگذره. بایدحتما همه چیز رو با بازیگوشی انجام می داد

 کنار ماشین هم که وایسا انقدر دستگیره ماشین رو به سمت



 .خودش کشید که دیگه کم مونده بود آمپرم باال بزنه

 .ول کن اون المصبو بزار بازش کنم بعداً بکش سمت خودت-

 یعنی داری میگی من خنگم؟ خودم نمیدونم کی باید بکشمش-
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 سمت خودم ؟

 دزدگیر ماشین رو زدم و همین که خواستم بشینم توی ماشین

 :گفتم

- خنگ گفتی زکی به ! 

 نمیدونم آروم گفته بودمی ا تینا دلش نخواست که طبق معمول

 به حرفم جواب بده. بعد هم بعید بود تینا چیزیرو بشنوه و بی

 جواب بزاره! انگار که خیلی خوش خیال بودم چون فکر می

 کردم حرفم رو بی جواب گذاشته ولی همین که نشست تو ی

ضبط و تا جایی که می ماشین انگشتش رو فرو کرد توی 

 تونست

صدای اون رو زیاد کرد بعد دست به سینه نشست و منتظر 

 موند

 .تا من ماشین رو از جاش تکون بدم

با حرص دنده رو جا زدم و تینا تکیه داد به صندلی و بدون 

 اینکه

تکون بخوره داشت خیالم رو راحت می کرد و من رو 



 مطمئن

 !میکرد که دیگه ای پیش رو نداریم

از کارهای تینا تعجب میکردم. انقدر راحت بود که نسبت ها 

 رو
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توی موقعیت های مختلف فراموش میکرد. مثالً همین که 

 توی

 ماشین کنار من مینشست دیگه ی ادش می رفت که چه نسبتی

 داریم مثل یه دوست معمولی باهام صحبت می کرد و حتی با

 .دکمه های ماشین ور می رفت

 این ماسماسک م اشین لگنت به گوشی من وصل نمیشه؟-

 انگشتم رو روی دکمهی بلوتوث ضبط گذاشتم و ازش خواستم

تا خودش به ضبط وصل بشه. مشغول بررسی گوشی شد و 

 من

 از اینکه داشت از گوشی که بهش داده بودم استفاده می کرد

ره عذاب وجدانی که بابتلبخند روی لبم نشست. همون یک ذ  

 !شکستن تبلتش داشتم هم از بین رفت

 به خدا من توی خلقت خدا موندم. حس می کنم وقتی که تو-

را خلق کرد تورو کنار یک عالمه سطل ماست پر از ماست 

 های



 چکیده گذاشت وگرنه هیچ طور دیگه ای امکان نداره یه آدم

 !انقدر یبس و ماست باشه

تی که جواب نمیدادم باز هم برای خودشجوابش رو ندادم. وق  
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ادامه می داد. داستان سرا ی خو بی بود هر چقدر که بهش 

 راه

 میدادی برای خودش صحبت می کرد. انگار اگر تینا ساکت

 .میشد کارهاش درست پیش نمی رفت

حین انجام هر کاری بایدصحبت می کرد و توی صحبت 

 کردن

هم به اندازهی کا فی به من ت یکه می انداخت هاش . 

حاال ماست و یبس بودن من چه تاثیری روی زندگی تو -

 داره؟

 .یه موزیک پلی کرد و گوشی رو رو ی پاهاش گذاشت

چشماتو ببند تصور کن هر روز با یه آدم ماست سر و کار -

 !داری

صبح که چشماتو باز می کنی با ید بهش صبحانه بدی، ظهر 

 ناهار

بدی! اگر هم بری دانشگاه باید صبح تا شب چشم توی 

 چشمش



 بشی! خدایی تو جای من باشی حالت بهم نمیخوره؟

 یه طوری داشت صحبت میکرد انگار میخواست با دوست

 صمیمیش دردودل کنه و نه م نی که دقیقا داشت راجع بهم

یکردصحبت م . 
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 احساس می کنم این مسئله بهتر از اینه که با هر قدم سه بار-

 شست پام بره توی چشمم و به جای اینکه زالو به جون یکی

 !دیگه بندازم زالو به جون خودم بیفته

انگار داغ دلش رو تازه کرده بودم که آست ین مانتوش رو 

 زد باال و

یره شد. دست کشید روی پانسمان و فوت کردبه پانسمان خ ! 

 فوت کردن داره؟-

 !با همه چیز منم که کار داری-

آرنجم رو گذاشتم به پنجره و با تکون دادن سرم به بیرون 

 خیر ه

 .شدم

روزی که بتونم از دسته تو خالص بشم کل دانشگاه رو -

 شیرینی

 !میدم

- حرف کهبه فکر جیب مبارکتم باش اونجا کم جمعیت نداره   



 !می زنی با ید پاش وایسی ها

 همین که تونسته بودم لباس هاش رو غیر قابل استفاده کنم

کاف ی بود دختره ی پر رو اعصاب من رو خورد می کرد 

 و لباس
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 .هایی که خریده بودم رو نمی پوشید

درضمن می بینم که مجبور شدی مانتو قشنگات رو تنت -

 !کنی

 به این میگی قشنگ شبیه مانتو مادربزرگ میمونه، امیدوارم-

 .یه روزی به خاطر این کارت به غلط کردن بیافتی

مانتوی ساده و شیکی که قدش هم بند بپد و بخاطر گشاد 

 بودنس

تمام بدنش رو به نمایش نمی ذاشت! اصال شباهتی به 

ادربزگم  

 .ها نداشت

 .خندم گرفته بود و جلوی بستنی فروشی هم جای پارک نبود

 تینا از حرص زیاد نمیتونست هم قر بده و هم عصبانی باشه

 چون مطمئنم توی این موقعیت و با پخش شدن چنین موزیکی

تینا بجز قر دادن هیچ کاری نمیکرد ولی حسابی همه چیز رو 

 ی



 .اعصابش بود که داشت غر میزد

 !پیرزن غر غرو

 به این میگی خوشگل؟ از بس بد سلیقه ای! سلیقه داشتی که-

 !به این نمیگفتی خوشگل
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 پس چرا تنت کردی؟-

نفسش رو فوت کرد و همون طور که با باند روی دستش ور 

 می

 :رفتگفت

 .چون همسایه ی احمقم لباسامو خراب کرده-

کردم و بلند بلند خندیدم. همون طور کهاین بار مقاومت ن  

 میخندیدم هم دنبال جای پارک میگشتم و با رفتن یه ماشین

 .سریع ماشینم رو توی جای پارکش جا دادم

 !مواظب باش که همسایه ات کج سلیقه ترین آدم دنیاس-

راست ترین حرف دنیا بود! کج سل یقه اون هم توی امور 

 مربوط

 به خانم ها! بخصوص عاشق شدنم اون هم با شاهکاری به نام

 تمین. هنوز هم از بابت این عشق و عاشقیو تمام اتفاقاتی که

 افتاده بود پشیمون نبودم. حداقل میدونستم که تمام تالشم رو

 .کردم



 رسیدیم؟-
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 فکر هم میکنی؟-

نگاهم کردشبیه یه عالمت تعجب بزرگ شد و  . 

 صف بستنی فروشی رو نمیبینی ؟-

نمیدونم چرا برده بودمش اون جا... روبروی پارک ملت. با 

 این

 که باهامون فاصله ی زیادی داشت ولی می خواستم حداقل یه

 .خاطره ای توی ذهنش ثبت بشه

باید ازش عصبانی میبودم و نبودم. تازه با یه لبخند رضایت 

 هم

که مجبورش کرده بودم با ظاهری  نگاهش میکردم و از این

 که

 .دلم می خواد بگرده خوشحال بودم

توی صف وایسادیم و تینا تمام حواسش به باند روی دستش 

 .بود

 البته صف هم خیلی طوالنی نبود و من با دوتا بستنی متری

 .برگشتم کنار تینا

 بستنی ها یی که هرکدوم تقریبا نیم متر بلندی داشت و از طعم

ف تشکیل شده بودهای مختل . 



 !جان عزیزات نریزی-
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 گفتم بستنی می خوام نگفتم که برام برج میالدتون رو تبدیل-

 .به بستنی کن

 با دقت بستنی رو نگاه کرد و همون جلوی بستنی فروشی

 .وایسادیم تا برج های یخی تو دستمون با حرکت کردن نیافتن

بده آوردمت یه جا یی که خاطره بشه؟ نمیخو ری هرچی -

 موند

 .بنداز بره

اسراف کار...همینم مونده بود با تو خاطره بسازم برزن -

 .خان

 !خودت یه میالد زهرماری

اینو گفت و سر بستنی رو با تمام قوا فرو کرد توی دهنش. 

 دروغ

نگم اندازه ی یه وجب از باالی بستنی که طعمشم شاهتوتی 

دبو  

 !کامل رفت

 !اسب آبیه-

بابت اون حجم از دهنی که باز کرده بود این حرف رو زدم 

 که



 .اونم بهم چشم غره رفت و پاشو محکم کوبید روی کفش من

 !انقدر محکم که استخون روی پام درد گرفت و صدام درومد
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 چته روانی؟ جای تشکرته؟-

ش زد و قبل از این که کل مختوی یه لیس دیگه به بستنی

 دهنش

 :رو قورت بده گفت

 !تشکر سر جاش ولی این جواب توهینت بود میالد زهرمار-

تلفظ اسمم سختته بهم میگ ی میالد؟ هجی کن یاد بگیری، -

 ...آ

 ری...و

سرش رو تکون داد و من هم از بستنیمیه گاز بزرگ زدم که 

 تا

 مغزمیخ بست. پشت ابروهام و کناره های شقیقه ام احساس

 .انجماد می کردم

 !نه دکتر! یعنی برج زهر مار-

به تالفی تمام خرابکاریاش! به تالف ی زالویی که قرار بود 

 به جونم

 بیافته و نیافتاد. تالفی تمام روزایی که توی زندگیم شیطنت

یارمنکرده بودم و می خواستم عوضش رو سر تینا درب ! 



 خواستم بکوبم زیر بستنیش و لی دلم نیومد . بستنی ای که
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خواسته بود یه جورایی کوفتش می شد و ممکن بود کلش 

 بریزه

 روی زمین برای همین حساب شده تر رفتار مردم و دستم رو

 :گرفتم زیر بستنی و گفتم

 این چیه ریخته اینجا؟-

خم کرد تا دنبال جایی که نشون داده بودم همین که سرش رو  

 بگرده دستم رو نگه داشتم زیر نون بستنیش و نتونست در آن

 واحد عکس العمل نشون بده و حرکت دست و صورتش رو

 .هماهنگ کنه برای همین بستنی رفت توی لپ سمت راستش

اصال دیگه یادش رفت داشت اونطوری با ولع بستنی می 

 خورد و

رو با یه گاز می فرستاد توی دهنش. باقیموندههر ده سانتش   

ی بستنی رو انداخت زمین و تا اومد دنبال من کنه و بخواد 

 بالیی

 !سرم بیاره ادامه ی بستنی خودم روی بینیش فرود اومد

تمام صورتش پر از بستنی شده بود و نصفه ی بستنی من 

 توی

بیهدستام بود. نصفه ی بستنی خودش روی زمین بود و تینا ش  



 بچه هایی که سکوت میکنن تا نقشه بکشن داشت با بهت و
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 .ناباوری نگا هم می کرد

 !ببین چه گندی زدی تینا-

قطعا با این حرفم با ید حرص می خورد. حدسم درست بود 

 چون

اول از همه بستنی من رو از دستم گرفت و بعد دو سه تا لگد 

 به

ساق پام زد و بعد رفت تا دستمال برداره صورتش رو تمیز 

 .کنه

دختره ی روانی کله خراب کودک درون دو ساله ام رو بیدار 

 کرده

 بود. بعد این همه سال که توی خواب ناز بود و شبیه اصحاب

 .کهف شده بود فکرشم نمیکردم که چنین قدرتمند عمل کنه

شون رو گرفتم ورفتم از بستنی فروشی یه سطل آب و جارو  

مشغول پاک کردن خرابکاری تینا شدم. تینا هم با خیال 

 راحت

بقیه ی بستنی من رو خورد و از نگاهاش مطمئن بودم که 

 نقشه

 !های شومش تمومی نداره



*** 

صورتم چسبناک شده بود و اونجا هم درست و حسابی نمی 

 شد

 بشورمش. با این کارش باعث شده بود تا آتش بس اعالم نکنم

 و
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 برای بالیای بعدی ای که میتونم سرش بیارم نقشه بکشم. من

 .آدم شکست خوردن نبودم... با ید شکست می دادم

بعد از اینکه انقدر بس تنی خورده بودم که مغزمیخ بسته بود 

 و

آریو هم حسابی جلوی مغازه رو آب و جارو کرد راه افتادی 

 م سمت

 .ماشین

 تا االن فکر می کردم که بخاطر مشکل یوبوستت هیچ زنی-

 کنارت نیست ولی امشب فهمیدم اون حس انتقامجوت اجازه

 .نمیده زن بگیری

آستین هاش رو از حالت تا کرده در آورد و دکمه های روی 

 مچ

 .آستینش رو بست

 مردا هرچقدر هم که سنشون باال بره بهشون نمیگن ترشیده-



 .ولی شما خانم ها با ید خیلی حواستون به سن و سالتون باشه

می.دونستم که حرفش برای چزوندن منه و اصال پایه و 

 اساسی

 نداره ولی من بدجور توی فکر فرو رفتم. تا رسیدن به ماشین

داشتم به داداش کب ری فکر می کردم و این که کبری 

 بیخیالم
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د! دروغه اگر بگم خیلی خواستگار داشتم! سمج نمی ش

 ترینشو ن

 همین داداش کبری بود و دو سه تای دیگه یه چیز توی همون

 .مایه ها بودن

 :نفسم رو فوت کردم بیرون و گفتم

ازدواج هدف نیست که بخواد دغدغه ام باشه. فعال ترجیح -

 میدم

 .بهم بگن ترشیده ولی از دست خواستگارام خالص بشم

ماشین رو باز کرد و من همونطور که انگشت می زدم بهدر   

صورتم تا از میزان چسبندگی بستنی روی صورتم مطمئن 

 بشم

 :شنیدم که گفت

 چطور مگه؟-



اون لحظه زهرا نبود... حتی مریم هم نبود. سپیده و هرکس 

 دیگه

 ای که بتونم باهاش درد و دلم کنم نبود. اصال بعد اون همه

بد چیزیرو یادم انداخته بود و حسابی شیطنت و خرابکاری 

 داغ

 .دلم رو تازه کرده بود
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 .هیچ، برادر زن بابام خواستگارمه تو فکر اینم که دکش کنم-

هفته ی بعد اگر نرم ده اونا پامیشن میان. بعنی می خوان 

 ببرنم

 !و همه ی تالشام سوت میشه میره تو هوا

 .سکوت که کرد من تازه زبونم گرم شد

شیشه رو یکمی کشیدم پایین و اجازه دادم باد حسابی موهام 

 رو

بهم بریزه. مغزم از فکر به کبری و داداشش درد می کرد 

 چون

 .تنها مانع های من برای تهران موندن بودن

ازدواج من مساوی برگشتن به ده و روز از نو. همه ی -

 زحمتام

به جای درس دادن به بچه های مردم با ید به باد میره و 



 بشینم

 .کهنه بچه بشورم

 .زوری که کسی رو شوهر نمیدن-

 اولین بار بود که داشتیم شبیه دوتا آدمیزاد با همدیگهصحبت

می کردی م.. فارغ از بستنی و گند کاریامون... فارغ از 

 .لجبازیامون

گوش من میگفتم و اونم داشت گوش میداد. جالب این بود که  

 .خوبی برای شنیدن حرف هام بود
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 فعال که مقاوکت کردم ولی عزمشون جزمه. البته منم کم-

 .نمیارم

کسی نمیتونه ما آدما رو مجبور به کاری که نمی خوایم -

 انجام

بدیم بکنه همین طور هم نمی تونه مجبور به انجام ندادن 

 کاری

 !که میخوایم بکنه

 یکم جمله هاش برام پیچیده بود توی هم برای همین هم سرم

 .رو کردم سمت شیشه و به بیرون خیره شدم

فکر این چیزای مسخره ر ونکن. ذهنت رو متمرکز کن رو -

 ی



 .پروژه و تحقیقات توی سایت

آوردن اسم سایت و دو روز بعد که قرار بود بریم سفر فکر 

 همه

به خونه نه موزیک  چیز ر واز سرم در کرد. تا رسیدن

 آرومش

اذیتم کرد ونه دیگه فکر کبری و پاداشش توی سرمبود. حتی 

 ن

شدن صورتم با بستنی هم جزو کم اهمیت ترین مسائل دنیا 

 .بود

مهم ترین چیز رزومه ی من بود... رزومه ای که میتونست 

 کن

 .رو به آرزوم برسونه
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ونه از ماشین پیاده شدم تا زودتر برم همههمین که رسیدیم خ  

چیز رو آماده کنم تا هیچی جا نذارم. توی فکر ای خودم 

 داشتم

قدم رو می زدم و لوازمی که نی از داشتم زیر لب تکرار می 

 کردم

 .و با انگشای دستم میشمردم

 پام رو گذاشتم روی اولین پله که به ایوون منتهی بود و همین



ی رو بذارم نوک پام گیر کرد لبه ی پله وکه خواستم پای بعد  

 .صدای جیغ من با صدای مراقب باش گفتن آریو مخلوط شد

 میخواستم از کف دست برای فرود اومدن روی زمین استفاده

 کنم ولی نمیدونم که چطور شد روی ساعد دست راستم فرود

 .اومدم

 ً  البته نه یه فرود اومدن درست حسابی! نه... ساعد دستم دقیقا

 با

لبهی پله برخورد کرد و اون لحظه احساس کردند جلوی 

 چشمم

 !سیاه شد

 انقدر ساعد دستم درد گرفته بود که دلم نمیخواست چشمام رو

باز کنم و با واقعیت مواجه بشم. ترجیح میدادم همانطوری 

 بسته

651 

 جرزن  

 

 نبود

 .بمونه و از دردش دندونام را روی هم فشار بدم

 این همه روی زمین می افتادم و به خودم پشت پا میزدم ولی

 این بار انگار داستان خیلی فرق داشت. هیچ وقت برام پیش

نیومده بود که اینطوری درد رو تحمل کنم. واقعاً غیر قابل 

 تحمل

 بود. انقدر زیاد بود که نمیدونم چند دقیقه شد همونجا نشسته



دمبودم و دستم رو توی بغلم گرفته بو . 

دقیقاً دست مقابل اون ی که زالو ن یشش زده بود درد میکرد 

 و

 .حاضر نبودم حتی یک ذره هم جابجاش بکنم

 چرا نشستی اونجا؟ پاشو برو باال. اصال چمدونت رو حاضر-

 کردی؟

توی هر موقعیت دیگهای بودم با حاضر جوابی و سریعترین 

 حالت

تعی ین و ممکن جوابش رو میدادم. حتی ممکن بود که برای  

تکلیف کردنش و حتی بازجویی کردن بهش گیر بدم و انقدر 

 بگم

 تا اعصابهردومون خورد بشه. ولی انقدر دستم درد میکرد که

 .سکوت کردم و به زور الی چشم هام رو باز کردم
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 چرا هیچی نمیگی؟ بازم به خودت پشت پا زدی؟-

اول و خم شد سمت من.. با دست  پاش رو گذاشت روی پله

 سالم

 ترم دستی که آسیب دیده بود و نگه داشتم که سرم را با یه

 :حرکت انگشت به سمت خودش چرخوند و گفت

چی شدی؟ جدی دا نازک نارنجی شدی. قبالً یه اتفاقی -



 میافتاد

چهارتا جمله پر و پیمون برای من آماده می کردی چرا 

 ساکتی؟

اومدم آستینم رو بزنم باال و به دستم نگاه کنم که زودتر از 

 من

دست به کار شد. احساس میکرد م با اون قد درازش اونطور 

 ی

 خم شده سمت من حتماً کمرش عیب پیدا میکنه ولی دندش

نرم زده بود تمام صورتم رو بستنی خالی کرده بود حاال یه 

 دستم

 !رو هم چک نمی کرد

ینم چشم هردومون به ورم ر وی دستم افتاد وبا باال رفتن آست  

 ...من از ترسم نفسم بند اومد

 انگشتش رو گذاشت روی برآمدگ ی، که دیگهنتونستم ساکت
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 .بمونم از درد ناله کردم و چشمام رو بستم

 .خوب حاال چیزی نشده که ضرب دیده پاشو بریم باال-

ولی دستش که دور دستم پیچید چنانسعی کردم بلند بشم   

 دادی زدم که خودش هم ترسید و اون یه پلهای که اومده بود

 .باال هم برگشت پا یین



 :وحشتزده داشت بهم نگاه میکرد که با عصبانیت گفتم

درد میکنه ها بعد اونوقت تو محکم میگیری! چه جوری ت -

 و ی

یدون ی کدوم خراب شده ای به تو مدرک دکترا دادند که نم

 دستی

 .که درد میکنه رو نبایدمحکم گرفت

 .من پزشک نیستم ولی معذرت می خوام حواسم نبود-

روم رو ازش گرفتم و با یه حالت قهر قدم هام رو به سمت 

 خون هی

 خودم برداشتم. نمیدونم دیگه آریو داشت چی کار می کرد و

چه حرکتی نشون داد ولی من خودم رو رسوندم باال تا با یه 

خمت  

 !مرغ و آرد و زردچوبه حال دستم رو بهتر کنم

 از ترس اینکه یه وقت شکسته باشه داشتم شونه خالی میکردم
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 .ولی بازم امیدم به خوب شدنش با راه حل های سنتی بود

مانتوم رو همونجا روی مبل تک نفره گذاشتم و دستم رو با 

 باندی

 که شانسی توی خونه داشتم بستم. باند روی زخم زالو رو باز

کردم و دیدم هیچ اثری ازش باق ی نمونده با همون دست 



 دردناک

 که اصال نمیتونستم دستم رو تکونش بدم رفتم و چمدو نم رو

 آماده کردم. وقت نداشتم به بعد موکولش کنم بایدهمه چیز رو

 .حاضر می کردم تا از سفر جا نمونم

ک ساعتی گذشته بود و همه جا را سکوت گرفته بود هیچی  

 صدایی هم از طبقه پایین نمیومد. دستم رو که باز کردم دیدم

 ورم بیشتر شده. راستش همین هم باعث شد بیشتر بترسم و

 بدوبدو برم سمت واحد آریو... همین که جلوی درش رسیدم با

 .مشت دست سالم ترم کوبیدم رو ی در تا بیاد بیرون

واقعا نمیدونم چطوری توی این فاصله تونست بخوابه که من 

 با

 قیافه هپلی و به هم ریخته اش رو به رو شدم. چشماش رو به

زور باز نگه داشته بود تا ببینه چه خبر شده! از درد هم غر 

 داشتم
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 ...که بزنم و هم عصبانی بودم

ون اول به من نگفته بود بریم اصالً چه معنی داشت که هم

 !دکتر

اصالً چرا گفته بود هیچی نشده؟ اصال به این چه ربطی داره 

 که



 من ازش توقع میکردم که ببرتم دکتر؟

 چی شده این وقت شب؟-

 خجالت نمی کشی گرفتی خوابیدی؟ االن مگه اصال وقت-

 خوابه؟ نمیگی من شاید مرده باشم؟ ندیدی دستم چی شده؟

رد توی موهایش و بعد با دوتا انگشت اشاره و انگشتش رو ک

 و

 .وسطش چشمش رو ماساژ داد

 هرچیزمان بیشتر می گذاشت من کم طاقت تر می شدند و

 دستم رو با اون یکی دستم نگه میداشتم که یه وقت بهش فشار

 .نیاد

 ساعت خواب آقای دکتر یه وقت مزاحم خواب نازتون نشد ه-

 باشم؟

 شدی تینا شدی... ببینم دستت رو چی شده؟-
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 با لجبازی دستم رو بهش نشون دادم ولی خودش دست به کار

 .شد و دستم رو نگاه کرد

باند رو از دورش برداشت و تا خواستم مقاومت کنم از درد 

 به

 خودم پیچیدم و نتونستم هیچ کاری بکنم. تا باند رو از روی

ستم برداشت دستاش بی حرکت شد. نگاه من با نگاه آریو د



 روی

برآمدگیای که نزدیک مچ دستم شکل گرفته بود گیر کرد و 

 بعد

 همدیگرو نگاه کردی م

 چرا اینطوری شده؟-

 .اگر می دونستم که مزاحم خواب مر غی جنابعالی نمیشدم-

 .فکرکنم شکست ه

چیکار کنماحساس کردم رنگ و روش پرید . نمیدونستم باید  

 :که سریع گفت

 !بپوش بریم بیمارستان... نه نه وای سا برم لباس ها تو بیارم-

 .دستم چالق شده پام که چیزیش نشده-

 .ولی به حرفم توجه نکرد و منو زد کنار تا از پله ها بره باال
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 :خواستم دنبالش برم که برگشت و گفت

 .همینجا وایسا االن میام-

 دیگه روت باز شده ها! یه بار رفتی توی کمد من هر روز-

میخوای ب ری تو کمدم! خوشم باشه خجالت نکشی ها کلتو 

 بکن

 .تو کمد دخترا چیزای قشنگی داره

 ولی حرفام رو نشنید و فقط چند دقیقه بعد با روسری و مانتو



روسری رو  برگشت پایین. مانتو رو انداخت روی دوشم و

 هم

همون طو ری شلخته انداخت رو ی سرم. خودش جلوتر راه 

 افتاد

 و بدون اینکه لباسهاشو عوض کنه با همون تیشرت و شلوار

 .ورزشی که تنش بود پشت فرمون نشست

 .اصال نمیتونستم دست روی برجستگی ایجاد شده بزارم

 جلوتو نگاه نکنی ها... انقدر افتادی زمین تا یه بالیی سرت

 !بیاد

نگران خواب نازتی؟ خیلی نگرانی می تونم همینجا پیاده -

 .بشم

 :اومدم رومو ازش بگیرم که با عصبانیت گفت
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دخترهی احمق دستت رو زدی ترکوندی میگی نگران -

 خوابمم؟

 تو اصالً یک ذره عقل داری؟ بابا مگه جلوتو نگاه نمیکنی؟

- م پیاده شم اصال اعصاب بحث کردن باهاتوبزن بغل می خوا  

 .ندارم دستم درد میکنه

یه دستش رو که به فرمون نبود به نشانه تسلیم ب اال گرفت. 

 عجیب



بود که جدیداً زیاد سعی نمی کرد من رو ضایع کنه و یه 

 وقتایی

توی حرف کوتاه میومد. شونه ام رو از احساس چنین چیزی 

 باال

 .انداختم و تا رسیدن به بیمارستان هیچی نگفتم

 اینکه چقدر طول کشید و ما با نگاه هامون به همدیگهتیکه می

 انداختیم و همدیگر رو فحش کش می گردیم بماند ولی بعد از

تقریبا یک ساعت اعالم شکستگی دست من توسط آقای بیگ 

 ی

 !صورت گرفت

- ن میده کهبله خانم دست و پا چلفتی توی این عکس نشو  

استخون ساعد... ایناها ببین... همین جایی که دارم بهت 

 نشون

 .میدم

659 

 جرزن  

 

 نبود

عکس رادیولوژی رو گرفت سمتم تا من هم نگاش کنم. 

 استخونم

 یه جایی نزدیک به مچ دستم شکسته بود و توی عکس هم به

 .خوبی مشخص بود

- ه و می تونم این مژدههمین جایی که مالحظه می کنی شکست  



رو بهتون بدم که شما از سفر جا می مونین تا یاد بگیرین 

 بیشتر

 .از خودتون مراقبت کنید

اصال هنگ کردم. با دستی که سالم بود عکس رادیولوژی رو 

 از

 :دستش کشیدم بیرون و بهش نگاه کردم

 !نه کی گفته شکسته ببینم میتونم تکونش بدم-

شت و اجازه نداد که تکونش بدم با دستم رو توی هوا نگه دا

 یه

 :لحن تند گفت

 !به خدا که تو روانی ای. نکن احمق-

 ..ببین من دستم خوبه چیزی نیست که-

نفسش رو فوت کرد بیرون و من رو به سمت اتاق ی که 

 دکتر توش

معاینه ام کرده بود کشوند. من داشتم مقاومت می کردم تا 

 بتونم
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به پروژه و سفرم برسم ولی آریو انگار خیلی دلش می 

 خواست

 که من سفرم کنسل بشه. یه لحظه دست خودم نبود که بغض



 :کردم و گفتم

من که می دونم به خاطر اینکه نیام سایت داری اینطوری -

 می

 !کنی

تا لحظهی آخری که از همدیگه جدا بشیم و هر کدوممون 

 بریم

تیم با هم دیگه سر سایت رفتن کل کلتوی واحد خودمون داش  

می کردی م. آخرش هم راضی نشد که نشد. گفت 

 بایداستراحت

 !کنی

 اصال حتی به من از قبل هم نگفته بود که باید سر چه ساعتی

 آماده باشم برای همین دقیقاً بعد از طلوع آفتاب وسایلم رو که

زیر جمع کرده بودم. با همین یه دونه دستی که سالم بود زدم  

 ...بغلم و کشون کشون از پله ها داشتن می کشیدم پا یین

 پله های اول به سختی گذشت حتی کیفی که زیر بغل دست
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 شکستم هم بود داشت باهام هم همکاری میکرد و مثل سیریش

 ...چسبیده بود زیر بغلم

ه پام گیرهمین که پاگرد اول رو رد کردم نمیدونم چی شد ک  

کرد به چرخ چمدون عزیزم و چمدون همین طوری از روی 



 پله

 .ها شروع به ُسر خوردن کرد

چمدون کله ملق زنان پله ها رو پا یین می رفت و من هم 

 دست

شکسته ام رو گرفتم باال و تا اومدم بدوام روی پله ها و 

 چمدون

بیچاره رو از داغونتر شدن نجات بدم خودم زیر پام لیز 

 خورد و

 طوری محکم زمین خوردم که درد توی همهی وجودم

 .پیچید

وای خدا ای خدا خدای ا استاد ها ی بی جنبه و بدقلق رو -

 .بکش

نسلشون رو از روی زمین بردار. خدایا خودت میدونی که 

 دلم

بخت و بیچاره بشنپاکه، نمیخوام جوونهای مردم مثل من بد . 

 جوونای مردم رو به خودت میسپارم من که دیگه اوراقی شدم

 .نزار دانشجوهای مردم مثل من بدبخت بشم

 :در واحدش باز شد
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 کله صبح دیواری کوتاه تر از من پیدا نکردی که پیش خدا-



 راجع بهش گالیه کنی و آرزوی مرگش رو بکنی؟

رو زدم به پله و ازش کمک گرفتم تا بلند بشم. دستدستم   

شکستن روی سینم بود و با اصرار همونجا نگهش می داشتم 

 که

یه وقت بالی دیگه ای سرش نازل نشه. همین که بتونم از 

 اون

 .مراقبت کنم راه بزرگی رو تموم کردم

 آخه می دونین شما دیوار کوتاه و بلند تون فرقی نداره .شما-

ن مقصر هستین. تنها کسی که میشه پیش خدا ازشمقصر تری  

 .شکایت کرد خودتونین

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .این وقت صبح بیدار نمیشدی هم خودم می اومدم سراغت-

 آره فقط پنج شش ساعت بعد از اینکه همه رفتن رسیدن-

 .سایت

چمدونم رو از روی زمین برداشت و به دیوار تکیه داد و من 

 هم

سعی داشتم خاکی که خودم هم با چشمام نمی دیدم رو از 

 روی
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 .مانتوم پاک کنم



 .االن هم همه رفتن. برو یه صبحانه درست کن با هم میریم-

هر دو دستم رو با هم زدم به کمرم. حتی اونی که توی گچ 

 بود

 ...هم زدم به کمرم

- برسه سایتمن با تو بهشت هم نمیام چه  ! 

 .پس برو سرجات بگیر بخواب-

 بیخیال نسبت به من راهش رو گرفت و با همون سویشرت و

شلوا ری که به تن داشت و انگار که میخواست ورزش کنه 

 به

 سمت حیاط رفت. من هم با وجود دردی که داشتم

 دنبالش راه افتادم و از سویشرتش آویزون شدم و کشیدمش

 :عقب

- اگر من رو نبری نمیذارم خودت هم بریمنم می خوام بیام  . 

 ...یه بالیی سرت می ا م که نتونی

 یه دستی می کشیدمش سمت خودم و اجازه نمی دادم که بره

 .توی حیاط

664 

 جرزن  

 

 نبود

 .لباسم پاره شد ولم کن-

همونطوری که لباسش رو گرفته بودم با کف پا کوبیدم توی 

 ساق



 .پاش

 کجا با ید برم کی قراره راه بیفتن؟-

 ...تینا ول کن این رو چیکار می کنی؟ پاره شد لباسم-

 :با ناراحتی لباسش رو کشیدم و گفتم

 .اه چرا انقدر پاهات سفته. هرچی لگد میزنم چالق نمیشی-

 .به بزرگی خودت ببخش-

 :یه نفس عمیق کشیدم و با ناراح تی گفتم

- توبوس دانشگاهنمی بخشم من رو برسون به ا . 

 .کارامو بکنم حاضر بشم با هم می ریم-

 :جیغ کشیدم و تا جایی که در توانم بود صدام رو بلند کردم

 .من با تو تا بهشت هم نمیام-

 شونه اش رو انداخت باال و لباسش رو مرتب کرد. انقدر

 .سویشرتش رو کشیده بودم که دفرمه شده بود
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 دیگه انتخاب خودته یا میری االن یه صبحانه مشتی درست-

 میکنی بعدشم با ماشین من میریمی ا میمونی خونه با دست

 .چالقت تنها از پس کارات برمیای تا من از سفر برگردم

وای که اگر با آریو میرفتم بقیه چه فکری راجع بهم می 

 کردن؟

ولی  اصال حتی نمیدونستم کیا قراره توی این سفر باشن



 حضور

آقای معظمی قطع ی بود و من جلوی همه ی اعضای اون 

 دانشگاه

 .آبرو داشتم

 !من جلوی استادام آبرو دارم آریو خان-

وسط حیاط وایساد و شروع به نرمش کرد. اصال توجهی به 

 حرف

هام نداشت و توی اون وضعیت پر استرس که من نگران از 

 دست

 .دادن سفرم بودم داشت با خیال راحت ورزش می کرد

 !هوی با توام-

دمپایی پالستیکی مخصوص باغچه ام رو که همون جلوی در 

 بود

از روی همین برداشتم و گرفتم باال تا به خوبی به سمتش 

 نشونه
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 .گیری کنم

ورد وطبق معمول نشونه گیریم به درد عمه خانمم می خ  

 نتونستم کله ی مبارکش رو نشونه بگیرم ولی ولی همین که

 خورد به کتفش کافی بود چون به اندازه ی کافی اعصابش رو



 .بهم ریخت

دست از ورزش کردن کشید و خواست بدوعه سمتم ولی 

 همون

 :جا پشیمون شد و انگشت ته یدش رو باال آورد

- ه یحیف که دارم مالحظه ی دستت رو می کنم و حوصل  

 .مریض داری ندارم وگرنه از خجالتت درمی اومدم

زبونم رو گذاشتم بین دوتا لبم و با بستن چشمامیه زبون دراز 

 ی

مشتی بهش کردم! فکر کرده خیل ی زرنگه... امتیاز این 

 بخش با

 !وجود دست شکسته به خود خود خودم تعلق میگیره

ین همه اش استرس داشتم من رو با خودش نبره ولی برای ا

 که

 .ببرتم هم تمام سع ی ام رو می کردم

با اینکه در قوری رو شکستم و تمام خرده چینی ها رو با 

 جارو
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زدم زیر کابینت تا وقتی دستم سالم شد حسابی مرتبشون 

 ...کنم

 با اینکه کتری استیل پنج شش باری از دستم افتاد و با وجود



اینکه داشتم فکر می کردم چجو ری لقمه هام رو از تکه 

 بزرگ

نون جدا کنم ولی به هر نحوی شده صبحانه رو حاضر کردم 

 تا

 !آقای آریو خان تن پرور بیاد ناشتایی بخوره

 همین که اومد توی خونه و برا ی دوش گرفتن به حمام رفت

مهچایی ها رو ریختم. قبل از اینکه بیاد بیرون طبق معمول ه  

 ی صبح ها میخواستم براش چایی رو سیرین کنم ولی یه فکر

 !بهتر به سرم زد

نمکدونی که روی میز بود رو برداشتم و درش رو کامل باز 

 .کردم

 .کارم با یک ذره دو ذره راه نمیافتاد

 هرچی نمک توی نمکدون بود ریختم توی چایی... یکمی هم

ه مزهی حالشکر بهش اضافه کردم. نمی دونستم که قراره چ  

 بهم زنی داشته باشه و چه چایی شله قلمکاری بدم به خوردش

ولی برای اینکه حرصم رو سر آر ی و خالی کنم دم دست 

 ترین راه
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 .حل بود

حوله روی شونه هاش انداخته بود و بدون اینکه حتی زیر 



 پوش

 .تنش کنه اومد سر میز صبحانه

مای من از روی عضله هاش برداشته می شد! حاال مگه چش

 هر

چی سعی میکردم چشمام رو بدزدم ولی شدنی نبود... تازه 

 دلم

 میخواست دستم را زیر چونم بزنم و مثل سینما ما فقط هیکل

 .جذابش رو نگاه کنم

 !بذار یه ذره هم برای بقیه بمونه-

یک کمی کره روی نون تستش مال ید و مربای آلبالو رو 

 روی اون

 :گذاشت که گفتم

 همش برای صاحبش حیف که گند اخالق ترین آدم دنیایی-

 دلم میسوزه برای کسی که می اد توی زندگیت

ابروش رو انداخت باال و همونطور که از طعم تستش لذت 

 می

 :برد زیر لب گفت

- ه که کسی نمیگیرتت. چرااووووم دلت برای خودت بسوز  
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 نمیخوری ؟



 :با چشمام به دستم اشتره کردم و گفتم

 .با اجازه ات با یه دست نمیتونم برای خودم لقمه بگیرم-

 دلم پیش صبحانه بود و تیکه ای که توی حرفش انداخته بود

 .برام مهم نبود چون یه وقت دیگهتالفیش سرش خالی میشد

 سرش رو تکون داد و انتهای لقمه اش رو هم گذاشت توی

 دهنش... مشغول نو نتست بعدی شد و من با حسرت به تستی

که توی دستش بود نگاه میکردم. البته از حق نگذریم که 

 نگاهم

هر چند ثانیه یک بار روی بدنش می نشست. چشم چرونی 

 می

 .کردم و به حال همسر آینده است غبطه می خوردم

رو گرفت جلوی دهنم و گفت تست : 

 .به جای اینکه من رو بخوری اینو بخور-

 چقدرم که تو خوردنی ای. البته از حق نگذریم هیکل خوبی-

داری اگر یک کمی از گند اخالق ی هات کم میشد و انقدر 

 آدم

 .مزخرفی نبودی شاید عاشق هیکلت میشدم
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 حرف دلم بود چیزی که واقعا حقیقت داش ت

 .خب خدارو شکر که گند اخالق و بدرد نخورم-



 آره واقعا خداروشکر فقط لطفا لباس درست تنت کن-

 :یه گاز به لقمه ای که برام گرفته بود زدم که گفت

 .توی خونه ی خودم هر طور که دلم میخواد میگردم-

دلم می گفتمچای رو گذاشت دم دهنش و من با لذت توی  : 

 !یه خونه ی خودمه نشونت بدم که حض کنی-

نگم که قی افه اش با خوردن چای پر از نمک چطوری شد 

 ولی

هرچی خورده بود رو توی صورت من و روی لقمه ی کره 

 مربام

 ...فوت کرد

باقی موندهی چای رو که توی لیوان بود روی صورتم پاشید 

 و

بلکه بازم مورد من تنها از کرده خودم خوشحال نبودم 

 اصابت

 .نقشه های خودم قرار گرفته بودم

 ...دیوونهی روانِی خر! اشح اوقل ی-
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دندونام رو محکم فسار دادم روی هم و تمام صورت و بدنم 

 از

 !چایی شیرین ریخته شده روم نوچ بود



نمک ریختی توی چایی من؟ چرا واقعاً این کارو کردی؟ -

 حالم

 ...به هم خورد تینا

دستام رو گذاشتم روی پام و شونه هام رو ناخودآگاه رو به 

 باال

 .دادم

خودش که صبحانه اش رو خورده بود و فقط من مونده بودم 

 که

 .با این وضعیت دیگه باید کوفت میخوردم

اینجا رو تمیز کن سایت هم بی سایت... میشینی توی خونه -

 به

 کارهای ب دت فکر می کنی. در ضمن ده تا مقاله ی جدید به

 !ایمیلت میفرستم روشون کار کن

یه طوری از جام بلند شدند که صندلی از پشت روی زمین 

 افتاد

 و با صدای وحشتناکی جلب توجه کرد. دویدم دنبال آریو و تا

 .اتاقش هم رفتم

- ن منوای یعنی چی که سایت نمیریم؟ بهم قول داده بودی م  
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 .به این پروژه نیاز داشتم



چمدون ای که براش جمع کرده بودم رو روی زمین گذاشت 

 و

 مشغول باز کردن زیپ شد بدون اینکه به من نگاه بکنه کار

 خودش رو میکرد عمالً من رو ناد یده گرفته بود

 زیر لب غرغر کردم ولی آریو بدون توجه به کار خودش

 ادامه

 .میداد

 وای آخه این چه کاریه؟ بیا بریم توروخدا دیر شده نمیرسیم-

 .بهشون

یه طوری داشتم برای رفتن خودم رو به در و د یوار می 

 کوبیدم

 که خیس شدن سر و صورتم با چاینمکی هیچ اهمیتی برام

 .نداشت

 آریو برای خودش قدم می زد و به کاراش می رسید. من مثل

و پشیمونی که خطاکار بود داشتم دنبالش  جوجه اردک نادم

 می

 رفتم و هر چند دقیقه یک بار یه حرفی می زدم تا راه بی افته

 .بریم
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نه تنها اون روز اردوی دانشگاه رو کنسل کرد، بلکه خودش 



 هم

 .دقیقا یک روز کامل نیست شد و اصال ازش خب ری نبود

منم فرصت رو مناسب د یدم زنگ زدم زری اومد پیشم تا 

 بعد

 .مدت ها یه دل ی از عزا دربیاریم

 هنوز باورم نمیشه این استاد چندش نچسبی ک ازش حرف-

 !میزدی همین آریو خودمون باشه

 نچسب؟ زری نچسب میگ ی؟ این به تفلون گفته زکی ! بابا-

خوام سر به  مرتیکه گوالخ یه ذره انعطاف. ازش متنفرم می

 تنش

 .نباشه

زری یه تابی به سر و گردنش داد و پشت چشمش رو نازک 

 .کرد

 حاال تحفه خانم خودت مگه چی هستی! همین که تحملت-

 .میکنه خداتو شکر کن

کنترل تلویزیون دم دست ترین وسیله بود که درست روی 

 میز

 جلو مبلی گذاشته بودم. خم شدم و برش داشتم. با شتاب اونو
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سمت زری پرت کردم و با جا خال ی دادنش کنترل هم 



 خورد به

 .تکیه گاه مبل و کنارش فررود اومد

زبونش رو تا آخرین نقطه از تو دهنش کشید بیرون و بهم 

 زبپت

 :درازی کرد منم چشم ازش گرفتم و گفتم

 پاشو گمشو خونه شوهرت اصال اینجا چیکار میکنی؟-

 :به میز جلوم اشاره کرد و گفت

 بی لیاقت ببین چقدر زح مت کشیدم دونه دونه اینا رو برات-

درست کردم. حیف که یه ذره لیاقت نداری. جا اینکه تور 

 پهن

 کنی این هلوی جذاب رو گیر بندازی نشستی ازش بد میگی؟

 :ذستش رو گرفت باال و با تاسف گفت

 ...خاک بر سرت کنم بی لیاقت... خاک-

نذاشتم خاک بعد یو توی سرم کنه این بار در قندون رو 

 برداشتم

ولی وسط راه منصرف شدم. حی ف قندون که بخورع فرق 

 سر

 !زری

 خر چه داند قیمت نقل و نبات! آخه احمق ماشین پسره رو-
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نگاه کن. ی ارو استاد دانشگاهه خرش برو داره مگه نمی 

 خواست ی

 استاد بشی؟ اصال برای چی اومد ی تهران؟ خب ایناها راهش

جلوته دیگه. یکم لوندی یکمی دلب ری دو روز دیگه میشی 

 خانم

 خونش فرداشم میشی همکارش توی دانشگاه به همین راحتی

 !به همین خوشمزگی

پاهام رو به زور توی شکمم جمع کردم. تپلی و هزار 

 ...دردسر

توی شکمم هم بایدکلی جابجا می حتی وقتی پاهامو میکشیدم  

شدم که روی مبل جا بشم. تازه اون روحیه خود باربی بینی 

 ام

 هم گل میکرد فکر میکردم مثل دخترای الغر خوش اندام می

 تونم پاهامو بکشم توی شکمم ولی متاسفانه پاهام مثل کش

 !تومبون در می رفت

رویدیدم طاقت نشستن ندارم چهارزانو شدم و نصف پاهامم   

 .دسته های مبل بود

حرفای زری بیشتر حرصیم می کرد. انگار دوست اون 

 مرتیک ه

 .دیوونه ی خل و چل بود نه دوست من
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ا زجام پاشدم دستش رو گرفتم تا ببرمش پایین یکمی حرصم 

 رو

 .سر اریو خالی کنم

مرتیکه گاو... معلوم نیست برای چی نذاشت من برم سایت -

 بعد

 االن اومده یک عالمه کار ریخته روی سرم. بعد میگی روش

سرمایه گذاری کنم؟ آخه زری ا ین دیوونه چیزی از اون 

 جواد

مادر مرده بیشتر نداره. جواد همینطوری تو ظاهر شیرین 

 ...میزنه

 .مگه آریو نمیزنه؟ اینم میزنه دیگه

 دستشو کشون کشون دنبال خودم کشیدم. به پله ی طالیی ،

منظورم همون پله ی پشت پا زدم و زمین خوردنمه، که 

 رسیدیم

 آذوم رفتم پایین و وقتی پام رو گذاشتم زمین نفسمو راحت

 .تخلیه کردم

 چته حاال چرا منو میکشی پایین؟-

 اون دستشو بکش من دستمو بکش. یه لحطه نمی ذاشتم دستش

دستم جدا بشه. با تمام زورم اونو کشیدم توی واحدی که از 

 آریو



 .توش زندگی می کرد
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 آقای شلخته تیشرتش رو انداخته بود روی مبل و ظرف نیمه
 نبود

خورده ی شیر صبحانه اش رو هم گذاشته بود روی میز. یه 

 بار

 که این شیر رو روی موهای سیاه پر پشتش خال ی می کردم

 .حالیش می شد چجوری باید غذا بخوره

 بابا ول کن تینا زشته. بیا بریم باال چرا اومدی وسط خونه و-

 .زندگی مردم

 .بدو بدو رفتم سمت اتاقش

انگار با حرفای زری داشت بیشتر حرصم گرفته بود. ازم 

 چیزا ی

رم رو هزار برابر کرده بود و چیزی نشدنی خواسته بود. کا

 که می

 !تونست رزومه ام رو پر و پیمون تر کنه ازم گرفته بود

داشت کاری می کرد که انصراف دادن و برگشتن کنار کبری 

 و

بابا رو به هر چیزی ترجیح بدم. شاید می رفتم ده و مثل 

 آبجی

طهورام با همون آدما ازدواج میکردم. ی ا جواد یا هر خر 



هدیگ  

 !اون طپری دیگه چه فرقی داشت
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 نبود

شروع کردم به بیرون کشیدن و پرت کردن لباس ها و 

 وسایلش

 .از توی کمد

زنگ زدم کبری گفتم نه تنها خودت بیا بلکه ممد و مهدی -

 رو

 .هم بی اد

ممد و مهدی دوتا داداش کوچیکام بودن. دوتا زلزله ی 

 واقعی. به

می تونستن ده ریشتر زلزله رو مدیریت کنن. این زر  تنهایی

 ی

که از وقتی شوهر کرده بود دیگه پا یه ی خراب کآریو هیچ 

 مدل

 .حرص در آوردن نبود

 نصف لباس ها رو ربختم پایین. نصف تیشرت سفید هایی که

عین همون همیشگیاش بود... حتی چند تا کت و شلوار 

 سورمه

هم به عقلش شک داشتم دیگهای داشت... اگر حتی یک ذره   



 !اونموقع فهمیدم چقدر دیوانه اس

 .چرا مثل بچه ها لج می کن ی تینا... بیا اینور ببینم-

 زری دستمو می کشید تا حداقل وسیله های آریو رو درب و

 داغون نکنم و با یه دست شکسته سعی نکنم همه جا رو بهم
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 نبود

 .بریزم

آخه خدا وقتی شعور رو تقسیم می کرد آریو کجا بود؟ کله -

 اش

 تو درس و کتابم اگر بود االن عقلش بیشتر می شد. دستمو

 نمیبینی زری؟ خود احمقش مگه ندید چجوری شکسته اونوقت

باید این همه مقاله و خرعبالت بریزه سر من، خودش پاشه 

 بره

 !پی عشق و حالش ور دل دافی ماف یا

رو به زور دنبال خودش کشید و من رو اتاق بهم دست سالمم  

ریخته دور کرد. خودمم از تقالی زیاد خسته بودم. از این که 

 آر ی

 و

یه مسئولیت سنگین بندازه روی دچشم و من از انجام دادنش 

 به

 ستوه بیام. خسته شده بودم از این که بخوام طبق خواسته اش



ل کنپیش برم و رفتارای آزار دهنده اش رو تحم  

 !خراب-

وسط سالن پذیرایی خونه ی آریو کنار میز نهار خوری 

 وایساد و

 .بازومو ول کرد
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 نبود

دستش رو آورد باال که بزنه توی سرم... خراب خانم تیکه 

 کالمش

 .بود همیشه منو اینطوری صدا می کرد

خاک تو سرت خراب خانم. داری حسودی میکنی؟! میگم -

اچر  

 ...رم کردیا

سرم رو کشیدم کنار و دستش به سرم برخ وزد نکرد ولی 

 اخمام

 :رو توی هم کشیدم و با انزجار گفتم

 حسودی؟ این مرتیکه حسودی داره؟-

به قاب عکسش که روی دیوار کوبیده شده بود و همیشه با 

 خودم

فکر می کردمیه آدم چقدر می تونه از خود مچکر باشه که 

 عکس



خودشو بزنه به دیوار خونه اش، اشاره کردم و شمعدونی که 

 روی

 .میز بود برداشتم

 این حسودی کردن داره؟-

شمعدون رو بردم باال و بدون این که نشونه گیری کنم 

 خواستم

 پرت کنم سمت عکسش که دستم روی هوا خشک شد. البته

 خشک که هیچ، بین مشتای محکمی که مطمئن بودم متعلق به
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 نبود

 .هیچکس جز آریو نیست گیر افتاد

 اگر بگم بین پام خیس شد باور میکنین؟ خودم رو سفت نگه

 داشتم که بدبخت تر از اون لحظه نشم ولی کار از کار گذشته

بود. انگار گوش هام کیپ شده بود و فقط یه هاله از 

 حرکاتشون

 .رو میدیدم

و آریو هم همونطور که زری داشت یه چیزایی می گفت 

 دست

من توی دستش بود داشت حوابش رو می داد. من اما نگران 

 بودم

 .وضعیت از این خراب تر نشه



 :زیر لب غر زدم

 .ول... ولم کن-

محکم تر دستم رو فشار داد. باید ی ه طوری از دستش 

 خالص می

 .زدم و خودم رو به دستشویی می رسوندم تا نفهمن چی شده

توی موقعیت پر استرس قرار میگرفتم همیشه وقتی 

 نمیتونست م

 .خودم رو کنترل کنم و این اتفاق برام می افتاد
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 نبود

 .دستمو ول کن این یکی هم شکست-

 صداها برام واضح شد ولی حس کردم خودم داشتم توی دلم

صحبت می کردم. زری تند تند روسریش رو محکم کرد و 

 از

خونه بیرون رفت ولی من موندم و اون دیو دو سر که انگار 

 حسابی

 .هم از دستم شکار بود

 بالیی نمونده دیگهسرم بیاری؟ عکسامو چیکار داری؟-

 امیدوار بودم فقط حرفای مارو ن شنیده باشه چون اصال دلم

 !نمیخواست پیش خودش فکر کنه من کشته مردشم

- ندگیم دیدم . خیلیبی انصاف ترین آدمی هستی که توی ز  



نامردی. بسه حالم داره بهم میخوره انقدر آهن و آلومین یوم 

 .دیدم

 پاشدی رفتی پی عشق و حال من با این دستم نمیتونمیه توالت

برم اونوقت تو فکر کیف خودتی. حقته اصال... شمعدونو باید 

 پرت

 .کنم توی صورت خودت

- کردی؟خسته نشدی انقدر همه ی مسائل رو با هم قاطی   

یه بادی به غبغب انداختم و حق به جانب با بغض ی که از 

 ناراحتی
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 نبود

 :زیاد توی گلوم بود گفتم

 نمیشه چون قاطیه. داری همه ی تالشتو میکنی که من کم-

بیارم. می خوای بگی من نمی تونم ارشدمو بگیرم و بعد 

 دکتری

قبول بشم. داری عذابم میدی که بیخیال بشم و انصراف بدم. 

 از

 .همون روز اول باید می فهمیدم تالش کردنم فایدهنداره

 بینیم رو کشیدم باال تا جلوش گریه ام نگیره. آخه عقل سلیم

 چی میگه؟ من با یه دست میتونم اون همه کار انجام بدم؟ فقط

 !با یه دست؟



- عکسمو بزنم پس زمینه اش  یه صفحه ی دارت درست کنم

 هر

 روز بری بیای یه تیر نشونه بگیری توی چشمام مشکلت حل

 میشه ؟

مشکل؟ با دارت بازی مگه مشکل حل می شد؟ این د یوونه 

 ی

 .زنجیری هر روز بیشتر از قبل من رو اذیت می کرد

 فقط خداروشکر می کردم مشکل ادرارم اونقد حاد نبود ولی

ستشویی می رسیدمهمچنان باید سریع به د . 

684 

 جرزن  

 

 نبود

نه تا وقتی خرخره ات رو با همین دندونام نجوام آروم -

 .نمیشم

 لبش کجکی رفته بود به باال. عجیب بود با اینکه نشونه های

خرابکاریام هنوز توی خونه بود و همه جا حسابی بهم ریخته 

 بود

 .ولی اصال صورتش برافروخته نبود

- بود بریم سایت، این پروژه برات رزومه می شد و قرار 

 برای

 .آینده ی شغلیت مفید بود

 :دست به سینه زدم و چشمام رو ازش گرفتم



 چیزای جدید بگو اینا رو میدونم البته به لطف شما دیگه-

 .نتونستم چنین تجربه ای رو توی رزومه ام ثبت کنم

 مگه رزومه نمیخوای ؟-

کردم. داشتم فکر می کردم زل زدم توی چشماش و نگاهش  

 !لباسایی که هنوز توی چمدونش بود توی چه وضعی هستن

جوهر چه بالیی سرشون آورده و بقیه ی وسیله ها که 

 اونطور

 .وسط اتاق پخش و پال بودن

*** 
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 نبود

 دستش رو گرفتم با خودم به سمت مبل های راحتی بردم. تینا

توانایی هاش رو توی این مدت به من من ثابت کرده بود. 

 تمام

 کارهای دانشجوییس بی عیب و نقص بود. من قطعا دلم نمی

خواست چنین دانشجوی رو دست بدم. موفقیت هاش باعث 

 می

شد که حتی اسم خودم بیشتر سر زبون ها بیفته و برای منی 

 که

داشت استاد جوونی بودم و هزاران صفحه پشت سرم قرار  

 .موقعیت خوبی بود



 من بهت گفتم تنها یی بایدباید همه این رو انجام بدی؟-

دنبال یه حرفی میگشت که بخواد بهم بتوپه و عصبان ی بشه 

 ولی

من سعی می کردم آرامشم رو حفظ کنم تا حرفام رو بهش 

 .بزنم

نرفتیم سایت چون برای من ی ک کار فوری پیش اومد آمد -

 ولی

قاله ها میتونه برات رزومه بشه و باید تا آخرچون دیدم این م  

 ارشد رزومه هات پر و پیمون باشه، اینو بهت سپردم حاال از

 دستت عصبانی بودم فشار آوردم دو روزه تمومش کنی، چون

اومدی تمام زندگیم رو به هم زدی ولی دلیل نمیشه نخوام 

 کمک
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 .کنم به اهدافت برسی نبود

انگار که فکر کنه توی خوابه، چون چند بار پلک هاش رو 

 باز و

 بسته کرد و با دست و سالم چشماش رو مالید. یک کمی بین

لبهاش باز مونده بود و داشت حرف های من برای خودش تو 

 ی

 .ذهن باال و پایین می کرد



 فکر نکن االن این رو بهت میگمیعن ی همه چی حله و نباید-

گندایی که زدی رو جمع و جور ک نی نه از این خبرا ن 

 یست. تمام

 این خراب کاری هایی که کردی با همین یه دونه دست باید

 جمع بشه ولی بابت پروژه ای که بهت دادم خودم کمکت می

 .کنم

صدای دوستش که اومد هردومون برگشتیم سمت در... تینا 

 که

 .اصالً انگار توی این این دنیا نبود

 .ببخشید من مزاحمتون شدم کاوه اومده دم در دنبالم-

 .ببخشید زهرا خانم میرسوندم تون-

انگار یکمی هم از من خجالت می کشید. این دومین برخورد 

 مون
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 نبود

 .بود و و همچین با هم راحت نبودیم

 .نه شما ببخشید بشینین راحت باشین من مزاحمتون نمیشم-

من پا شدم و همراهش پایین رفتم. رفتم تا یک کمی ولی 

 تینارو

 .با احواالت خودش تنها بزارم

 وقتی حرف های تینا رو شنیده بودم ته دلمیه احساس ضد و



نقیض ایجاد شده بود از طرفی ناراحت بودم که تینا این حجم 

 از

تنفر رو توی وجودش در مقابل من داره و از طرفی هم 

 خوشحال

طمئنم می کرد هر چقدر هم قراره با اون نقش بودم چون م

 تازه

نامزد ها رو بازی کنیم باز هم هم قرار نیست احساسی توی 

 دلش

 .ایجاد بشه

 اینطور که بوش میاومد تمین بازیراه انداخته بود و من

 .همچنان باید توی این بازی از تینا کمک میگرفتم

 .آقای بیگی زحمت نکشید توروخدا خودم می رفتم-

 شما نمی خواید اجازه بدید من دوستم رو ببینم تا اینجا اومده-

 .یه سالم احوال پرسی با همدیگر نکنیم
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 نبود

 همین حرف هم قانعش کرد چون ازم عذرخواهی کرد و با

 .ببخشید جلوتر از من راه افتاد

بود  در رو که باز کردم با دیدن کاوه که به ماشینش تکیه داده

 و

منتظر زنش بود خنده روی لبم عمی قتر شد. کاوه از دیدن 



 من

تعجب کرد و یه لحظه برای سالم و احوالپرسی شوک زده 

 ...شد

وقتی برگشتم خونه تینا هم لباس های خودش رو تعویض 

 کرده

بود و هم گند کاریاش رو جمع کرده بود. این همه تنفری که 

 از

تقابل بود و من هم من توی وجودش بود قطعا یه حس م

 همچین

دلم نمی خواست اونو کنار خودم توی همه ی موقعیت ها 

 تحمل

 کنم ولی مجبور حداقل تا برگشتم سیمین با این مسئله کنار

 .بیام

تینا از سخت گ یری های من ناراحت بود ولی نمیدونست 

 من هر

 .کار که می کنم به نفع خودشه

ه دست پختش حرفبوی غذا توی خونه ویچیده بود. الحق ک  

نداشت. نمی تونستم این حرف رو به خودش بگم ولی توی 

 دل
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 نبود



 !خودم که می تونستم اعتراف کنم

 این چه بوییه راه انداختی؟-

نه از بوی سرخ شدن پی از بدم می اومد و نه این بو اذیتم 

 می کرد

 ولی آزار دادن تینا و دیدن حرص خوردنش می تونست چند

روزی به عمرم اضافه کنه. یه حس شعف دوست داشتنی 

 توی

وجودم پدیدار می شد که انگار می گفت آفرین پسر راه رو 

 درست

 !رفتی

میتونی زنگ بزنی برات از بیرون غذا بیارن مشکل بوی -

 پیا ز

 .داغ نداشته باشی

یه سیب از روی میز برداشتم. گنار رفتم توی آشپزخونه و 

 تمام

 صفات بدش یه صفت فوق العادهدداشت و اونم منظم بودنش

بود. انگار همه جا رو سانت می زد و مرتب می کرد! سیبها 

 رو

طوری تمیز شسته و خشک کرده بود که با دست کشیدن 

 روش

 .صدای جغجغه میدادن
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 نبود

- پیاز بدم نمیاد ولی دارم فکر می کنم بدبخت من که از بوی  

شوهر تو که باید کنار یه زن با بوی پیاز شبش رو صبح کنه. 

 من

 !جاش بودم می رفتم روی کاناپه

 با یه حرکت سریع چرخید و کفگیری که توی دستش بود با

 شتاب پرت کرد سمتم که توی هوا نگهش داشتم. یه دستی

 :کفگیر رو گرفته بودم و گفتم

تیرت خطا رفت ولی یه فکری به حال خودت بکن هیچک -

 س

 .نمی گیرتت

 با اعتماد به نفس دستش رو به کمرش زد و پشت چشم نازک

 .کرد

من نیازی به حضور یه مرد تو ی زندگیم ندارم. اونی که با -

 این

 مسئله مشکل داشته باشه یا غذا از بیرون میگ یره یا خودش

 .درست می کنه من هم به خودم می رسم

 بلدی؟-

 یه قاشق برداشت و رفت باال سر قابلمه. انگار منظور من رو
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 نبود

 :نفهمیده بود که بیخیال گفت

 چیو؟-

میز  رفتم نزدیک تر و همون سمتی که تینا وایساده بود به

 تکیه

دن گاز باعث شده دادم. بینمون خیلی فاصله نبود و روشن بو

 بود

آشپزخونه گرم تر بشه. داشتم فکر می کردم براش سخت 

 نیس ت

 لباس آستین بلند میپوشه و سعی می کنه تا یه حدی خودش

 رو بپوشونه ؟

 !زن بودن... زنونگی-

انگار شوکه شد که یه لحظه دستش بی حرکت توی قابلمه 

 موند

! االنو انگار نفسش حبس شد. دقیقا همین رو می خواستم  

 !موقعش بود کهتیر خالص رو بزنم و تخریب تینا

 !نیاز ندارم-

 انگار راه نمی داد ولی من فهمیدم که حتی نفس کشیدنش هم

تغییر کرد. تجربه ام از نظر تعداد زن هایی که باهاشون در 

 ارتباط

بودم زیاد نبود ولی از نظر شناخت انقدر بدست آوردن تمین 



 برام
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 مهم بود که جنس زن رو خوب می شناختم و البنه جنس خودم

 !رو... توی این راه برای خودم ریش سفیدی شده بودم

 همین هم باعث شد تا انقدر حداقل توی دانشگاه توی چشم

 دانشجوها باشم. اون پسر درس خون سال های قبل تبدیل شد

ا هم عوض شد وبه یه کار بلد که حتی نگاه کردنش به آدم ه  

نظر تک به تک دخترا رو به خودش جلب کرد. شا ید اولش 

 برای

 اثبات به خودم بود ولی بعد شد عادت و هیچ وقت هم از پنبال

 ترکش نبودم... کی از مورد توجه بودن بدش میاد؟ اعتماد به

 .مفسم روندین برابر می کرد

سعی کن بزرگ ترین دروغ ها ی زندگیت رو به خودت -

 .نگی

این که نیاز به دیده شدن و مورد توجه بودن نداری مسخره 

 ترین

 حرف هاییه که میتونی بزنی پس بحث رو کلیشه اینکن. همه

 .ی خانم ها دوست دارن مرکز توجه باشن

 سکوت کرد و این یعنی دلش می خواشت بحث ادامه داشته

 !باشه
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- ه بسابه و پای گاز باشه مرد ها از زن ی که بشور

 .خوششون نمیاد

 دقیقا خودش رو گفته بودم. تینا بخش اساسی زندگیش صرف

 .مرتب کردن و غذا پختن می شد

 جناب دیکتاتور خان! اگر طبق دستورات شما نباشه من این-

 همه غذا درست نمی کنم که مغزم بوی شمبلیله بگیده و دستام

 !بوی پیاز

- اید رو ی هیکلت هم کارکنیفقط این مهم نیست... ب . 

نقطه ضعف یعنی وزنش! این رو فهمیده بودم و از سکوتش 

 بهتر

 .و دقیق تر متوجه شدم

باربی و قلمی... زنی که اولویتش رسیدگی به خودش باشه -

 قطعا

بخت خوبی هم به سراغش میاد ولی تو اگر اینجوری پیش 

 بری

فردا نه تنها از در های این خونه تو نمیای بلکه حتی کسی 

 حاضر

 .نمیشه سر کالس های دانشگاهت بشینه

 پشتش به من بود و بر نمی گشت ولی همونطور که سعی می
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 :کرد سرش گرم کارش باشه گفت

من توی زندگی م نی از به کسی ندارم. ترجیح میدم هر -

هطور ک  

 .هستم پذ یرفته بشم

در قابلمه رو گذاشت و سراغ کتلت ها که داشتن توی روغن 

 سر

و صدا به وا می کردن رفت. همین که یکیشون رو برگردوند 

 صدا

بیشتر و بیشتر شد و من خواستم ادامه ی آموزش هام رو 

 بهش

بدم که پاش طوری لیز خورد که تنها عکس العمل من پر 

 کردن

دم رو کشیدم سمتش و دو دستی سعی زیر بدنش بود. خو

 کردم

روی هوا بگیرمش ولی انقدر بد ل یز خورده بود که فقط 

 شدت

 .زمین خوردن کمتر شد و توی بغل من فرود اومد

انگار کف زمین روغن ریخته بود چون منم داشتم لیز می 

 خوردم



 ولی صد و چند کیلو وزن رو نگه داشتم چون اگر زمین می

رام الکاتبین بودخوردم حسابم با ک ! 

نه تنها بوی پیاز نمیداد بلکه انگار یه عطر عجیب و خوشبو 

 تو ی

 بینیم پیچید یه چیزی که انگار دارم کیک پرتقالی رو بو می
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 !کشم با یه ته مزه ی وانیل

 نمیدونم چند دقیقه

 .ولی هردومون توی شوک بودیم

دست و پا چلفتی بودن هم مزخرف ترین خسیسه ی یه -

 دختره

 .که حس می کنم هرچقدرم روش کار کنی درست نمیشه

 عصبانی شد. دیگه طاقت نیاورد. تعادلش رو

حفظ کرد.از توی بغلم بیرون اومد و با اخم غلیظی که با یک 

 من

 .عصل هم خورده نمی شد خیره شد توی چشمام

- به شما هیچ ربطی نداره. من وزن من به خودم مربوطه و  

اینطو ری خوشحالم و اصال برام مهم نیست که بقیه 

 بخصوص شما

 چه فکری راجع به من می کنی ن. در ضمن من دست و پا



 ...چلفتی

 :نذاشتم حرفش رو تموم کنه که گفتم

 ...هستی-

 شونه هاش پایین افتادن و دست شکسته اش رو باال گرفت و
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دست دیگه رو تکیه گاهش کرد. انگار چیزی یادش اومده 

 باشه،

 دست گچ گرفته اش رو باال گرفت و قبل از این که کاری کنه

 .زیر کتلت رو خاموش کرد

با همین می زنم وسط فرق سرت! الهی جز جیگر بگیری -

 آقا ی

 !بیگی که من رو به این روز انداخت ی

ولی  ته اش روی سرم فرود نیادجا خالی دادم تا دست گچ گرف

 با

 :خنده گفتم

این بالها که گفتی سرم بیاد هی چکس بهت توی دانشگاه -

 کار

 .نمیدن ها از من گفتن بود

دندوناش رو روی هم فشار داد و دستش رو گذاشت روی 

 کتفم



 :و به بیرون هلم داد

برو پی زندگیت تو اشپزخونه چیکار می کنی اصال؟ برو -

 بیرون

 !ببینمت تا روغن نریختم زیر پات کله پا بشی

 .همین یه قلم مونده می خوای دست منم بشکنه-
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 !نه همون برو بیرون نذار دستتو بشکنم-

 :لبهامو دادم باال و گفتم

 چه ادکلنی زده بودی به خودت؟-

 :با تعجب گفت

 چطور مگه؟-

- ی دادیبوی شمبلیله و پیاز داغ نم ... 

پوزخند زد و تا خواست ژست بگیره و فخر بفروشه باز لیز 

 خورد

که این بار خودش رو با چنگ زدن به پشتی صندلی نگه 

 داشت

 :و گفت

 .من هیچ وقت به خودم ادکلن نمی زنم-

به نظرم اومد که داره اغراق میکنه. این بوی خوب پرتقال 

 که



 .توی بینیم پیچیده بود قطعا از ی ه عطر با کیفیت بر می اومد

 اونم کسی مثل تینا که مجبور بود یه بخش از روزش رو گنار

 .اجاق گاز بگذرونه

 :پوزخند زدم و گفتم
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به هر حال آدما سع ی میکنن به هر طریقی بوی شنبلیله و -

 سی ر

برنو پیاز رو از بین ب . 

کفگیر چوبی رو گرفت باال و با چشماش داشت برام خط و 

 نشون

می کشید. زمین هنوز جای روغن روش بود و تینا هم 

 موهاش

 .به هم پیچیده بود و یه تیکه اش کنار دهنش بود

برو بیرون تا نزدم سیاه و کبودت کنم. اصال بوی ادکلن من -

 به

گه پروژه تو چه ربطی داره؟ تو برو بشین ببین چقدر دی

 ببندی

 .به ریش من میتونی بیشتر عصبیم کنی

 زدم زیر خنده و بیخیال رفتم سمت یخچال تا آب بخورم و

 :همونطور هم گفتم



حاال چون دستت بسته اس اذی ت میشی عصر بیا بری میه -

 دوری

 بزنیم. یه هوایی تازه کن منمیه سری کار دارم انجام بدم تنها

 .نباشم

تا ببینم داره چیکار میکنه خم شد و من سر کشیدم  

 مادامی که داشت دستمال میکشید و کف
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آشپزخونه ر وپاک می کرد نه تنها آب نخوردم... نه تنها در 

 یخچال

 رو نبستم... حتی نه تنها چشمم از روش

 .برداشته نشد بلکه حتی صداشم نشنیدم

 همین که خواست بلند بشه اومدم در یخچالو ببندم که از هولم

 بطری آب از دستم افتاد و صدایی جیغش رو بیشتر از قبل در

 .آورد

کفگیر چوبیش و پرت کرد سمتم که جا خالی دادم و با جیغ 

 همه

 :ی کلمات رو بیان کرد

 برو بیرون! همین االن برو بیرون تا اینجا رو روی سر من-

ی. خدا لعنتت کنه آ ریو یه لحظه نمیذاری آرامشخراب نکرد  

داشته باشم. نمیخوام اصال منو جایی ببری برو بیرون وسط 



 دست

 !و پام نباش

بدون این که حتی یک کلمه هم خرف بزنم از آشپزخونه بیرو 

 ن

 رفتم. من از رنگ پوست سفید خوشم نمی اومد و همیسه فکر

کی جذابیت ویژه می کردم دخترای سبزه و چشم و ابرو مش

 ای
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دارن. عاشق موی لخت مشکی بودم و پوست برنزه رو به 

 هرچیز ی

 .ترجیح می دادم

 »خاک بر سرت آریو این دختره چی داره! نه

 که مثل خوره داره مغزتو میجوعه! ول کن

بابا برو یه کم عکس های تمین رو باال پایین کن لذت ببر. 

 چیه

 این دختره نه تیپ داره نه هیکل«!

لپ تاپم رو باز کردم، از ایمیل تمین بگیر تا تلگرام و واتس 

 اپ و

 هر برنامه ی دیگه ای که می شد فکرش رو کرد من توی لپ

 تاپم داشتم. یه مدت انقدر این دختر روچک می کردم تا از



احواالتش با خبر بشم که زندگی ازم گرفته بود. توی یه 

 حرکت

اری تنام مسائلی که به تمین مربوط بود رو پاک کردم. انتح

 از

 فایلی که محتوی اش باالی سیزده هزارتا عکس بود گرفته تا

 .تمام اپلیکیشن های هک شده ای که داشتم

 تینا آدم مناسبینبود و باید افکار شومم رو دپر می کردم ولی

ی نباید از اون به تمین پناه می بردم. تمین یه غده ی سرطان  
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سمی بود... اگر فقط یک ذره بهش اجازه ی پرورش یافتن 

 می

 دادم قطعا تمام زندگی م رو فرا می گرفت و نمیتونستم ازش

 .خالص بشم

 .اعتماد به نفس کاذب ناهارت حاضره-

 دختره ی دیوونه! مونده بودم چرا یه وقتا بهش هیچی نمیگم و

خاطر دستم بی رون هم ببرمش. از طرفی حتی می خواستم ب

 به

نظرم گناه داشت. با یه دست داشت کتلت درست می کرد. 

 دونه

 دونه با قاشق می ریخت و پهنش می کرد. یه وقتا خیلی بهش



 سخت می گرفتم ولی به خودم نباید دروغ بگم چون این کار

لذت بخش ترین کار دنیا بود. د یدن تینا در حال حرص 

 خوردن

شه کشیدنو نق . 

گوشیم رو باز کردم و همون طور که می رفتم سمت 

 آشپزخونه

 داشتم ایمیل های بچه ها رو چک می کردم. طبق معمول بجز

یکی دوتاش چیز به خصوصی نبود و کار خاص ی نداشتن. 

 داشتم

 جوابیکی شون ر و میدادم و حسابی به متن ایمیلش دقت کرده
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 :بودم که تینا گفت

 !دیر بیای برات گرمش نمیکنم با ید یخ زده سق بزنیا-

همونطور که سرم پایین بود اخمام هم کشیده بودم توی 

 همدیگه

که دقتم بیشتر ب شه. وارد آشپزخونه شدم. هنوز متن جواب 

 ا یمی

 ل

 :نصفه بود که یهو شنیدم

 !ابوالهول-



چیده و خودشم پشتسرم رو بلند کردم که دیدم میز ناهار رو  

 میز نشسته. شیشه های روی زمین رو جمع کرده بود و

 آشپزخونه هم مرتب بود. یه ظرف ریحون هم گذاشته بود سر

 .میز و کتلت ها کنار سیب زمینیا داشتن خود نمایی می کردن

 دستم درد نکنه چه کتلت خوشمزه ای پختم. این استاد من-

توی دهنش باز تشکر که زبون نداره. تا آرنجم عسل کن ی 

 بلد

 .نیست ولی من که میتونم از خودم تشکر کنم
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همون طور داشت با خودش حرف می زد که من مشغول 

 نوشتن

ادامه ی جواب ای میل شدم و جوابشو ندادم. صندلی رو 

 کشیدم

 :عقب و نشستم. با جد یت جواب شاگردم رو دادم که باز گفت

- ی ا ا ین همه چیز میز آفریدی... این همه بزرگی تو به خدا

 رخمون

کشیدی. این ابولهول چی بود آفری دی؟ اگر بودایی ها با این 

 آشنا

 !می شدن بجای مجسمه ی اصلی اینو میذاشتن توی معبد

سرم رو آوردم باال و یه کتلت از توی ظرف برداشتم و 



 گذاشتم

 .توی دهنم. بوش داشت با روح و روانم بازی می کرد

 چی شده؟-

 ...چمچاره شده! اصال تو باغ نیستیا-

 دیدمیه لقمه ی درشت مشتی هم توی دستشه و قشنگ اونو

بقچه پیچ کرده. خمشدم و از توی دستش درش آوردم و 

 گذاشتم

 .توی دهنم

 ...اوم ایول-

ذا مورد عالقه ام دهنم پر بود ولی انقدر گشنه بودم و این غ

 بود
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که اصال به هیچی کار نداشتم. گاز اول رو که زدم حس 

 کردم

یکمی تنده ولی از عالقه ی زیاد سریع جویدمش و قورت 

 دادم

که حس کردم نه تنها از دهنم بلکه از مغزمم داره آتیش میزن 

 ه

 ...بیرون

*** 



دش شاهده دیگهاصال شایدمنآخیش جونم تازه شد. خدا خو  

می خواستم خودم اون لقمه ر وبخورم! اصال از کجا معلوم 

 می

 خواستم بدم آریو بخوره؟ خودش از دستم گرفت وگرنه من که

 کاره اینیستم. به من چه خودش یه لقمه ی کتلت تند رو با

 .ولع خورده بود

 !آب بده-

فته بوددهنش پر بود و همه رو قورت نداده بود. دستش روگر  

 جلوی دهنش و سعی می کرد منظورش رو بهم بفهمونه منم

 فهمیده بودما ولی می خواستم اذیتش کنم! بذار بسوزه تا اون

باشه نیاد غذایی که توی دست منه بگیره. اصال شاید من 

 عاشق
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سس تندم دلم میخواد دهنم آتیش بگیره و اصال قصدم این 

 نبوده

 !لقمه رو به زور بدم به خورد آریو

شونه ام رو انداختم باال و بی توجه بهش یه تیکه نون برداشتم 

 تا

برای خودم لقمه بگیرم. سس های تند هم روی میز بود و 

 نمی



 .تونست هیچ ایرادی ازم بگیره

 ...تینا آب-

 !نداریم ابوالهول! بطری آب رو ز دی شکستی-

بود رو فرو داد و از جاش به زور هرچیزی که توی دهنش 

 بلند

شد. شرش رو گرفت زیر شیر آب و از همون شیر آب 

 .خورد

 .آه تینا زهر مارم کردی لعنت بهت-

 .به من چه لقمه ی من رو از دستم گرفتی-

 برگشت سر جاش و همین که نشست دیدم چشماش و تمام

 صورتش از شدت تندی لقمه سرخ شده. به خواسته ام رسید ه

سابی توی ماتحتم عروس ی بود. چقدر لذت بخش بودم و ح

 بود
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 .اذیت کردنش و من وقتی موفق می شدم چقدر ذوق می کردم

 چی ریخته بودی توی این؟-

 .صورتش رو جمع کرده بود و همونطور همچنان ها می کرد

 بده اون نون رو ببینم. توی کل ا ینا که نریختی؟-

ه معنی نه تکون دادم و سعی می کردم خنده ام روسرم رو ب  

 کنترل کنم. دیگه مگه تونست قشنگ بخوره؟ همه اش یه ذره



مزه می کرد تا مطمئن بشه تند نیست و بعد یکم دیگهازش 

 می

 .خورد

 :ظرف شیشه ی سس تند روگرفتم سمتش و گفتم

 !سس-

 چشم غره رفت و انتهای ساندوی چشم گذاشت توی دهنش و

 مشغول جویدن شد. یه لبخند دندون نمای پیروزمندانه زدم و

سس رو روی لقمه ی خودم خالی کردم. خودمم از تندی 

 متنفر

بودم ولی برای این که خیلی عاد ی جلوه بشه منم مجبور 

 بودم

 .سس تند بخورم و از تو بسوزم ولی دم نزنم
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ی پر سس خم به ابروم نیاوردم وحتی موقع خوردن لقمه ها  

سعی میکردم نشون بدم که چقدر خوشمزه اس و منم دارم 

 طعم

غذارو می فهمم ولی خدا شاهده شبیه اژدها شده بودم نه تنها 

 از

دهنم آتیش می زد بیرون بلکه انگار اون آتیشا غذا رو می 

 سوزوند



 !و طعمشو از بین می برد! گرفتاری تا چه حد

از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشویی. باید یکمی که خوردم  

 .یه آبی به سر و روم می زدم تا این تندی ها رو بشوره ببره

 دست چالقم اجازه نمی داد راحت باشم، نه می تونستن دستمو

بشورم و نه هیچ کار دیگه ای بکنم. حتی نمی تونستن لباس 

 رو

گیرمدرست تنم کنم اگر زری نبود که یه دوشم نمیتونستم ب . 

وقتی برگشتم با ظرف خال ی کتلت روبرو شدم. خدارو شکر 

 شبیه

 بولدوزر عمل می کنه. هرچقدر غذا باشه نباید برای خورده

 نشدنش نگران باشیم چون آریو تا ذره ی آخرشو قلع و قمع

 !میکنه
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اومد توی درگاه آشپزخونه. یک عالمه کاغذ توی ب غلش 

 نگه

 داشته

 :بود که بهشون اشاره زد و گفت

اینا رو برات میذارم ببر خونه مطالعه کن. اساسی ترین -

 جزون

 .هاییه که به دردت میخوره



 دستمال مرطوبی که باهاش روی میز رو پاک میکردم توی

 :مشتم فشار دادم و با ناله گفتم

- یبندم انقدر که از من توقع داری بخونم و بنویسم وشرط م  

 ترجمه کنم و همه چیز رو باب میلت انجام بدم خودتم نمیتونی

 .همین طور ریز و دقیق انجام بدی

 :دستمال رو مچاله کردم که گفت

بار علمیت باید باال تر از چیز ی که خودت انتظار داری -

 .باشه

بخون اگر ببینم تماممگه نمی خوای تدریس کن ی؟ اینا رو   

کارهایی که می خوام رو درست انجام دادی و لیاقت تدری 

 س رو

 داری حل تمرین های بچه های کارشناسیم رو برای ترم جدید

709 

 جرزن  

 

 نبود

 .میسپارم بهت

دستمال رو پرت کردم توی سینک و با هیجان دوییدم سمت 

 در

ایساده بودآشپزخونه که آر یو هم همون جا و . 

 :یه قدم عقب رفت و گفت

 ...آروم آروم-

ولی من انقدر هیجان زده بودم که با وجود تذکرش بازم 



 نتونستم

 .خودم رو کنترل کنم و مستقیم رفتم توی شکمش

 خوردنمون به همیدگه همانا و ریختن کل جزوه و دفترایی که

 !توی دستش بود همانا

 .گندت بزنن تینا یه کار درست نمیتونی انجام بدی-

 من فقط داشتم به کالسایی که قرار بود

توش شرکت کنم و درسایی که قرار بود به بچه ها بدم فکر 

 می

کردم. رویای همیشگیم داشت به واقعیت نزدیک می شد و 

 دیگه

 .هیچی جز رسیدن به رویام برام اهمیت نداشت
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موهام رو زدم کنار و روی پله ی کوتاه جدا کننده ی 

 آشپزخونه

 نشستم. جزوه ها رو یکی یکی دست گرفتم و همین حین هم

آریو مرتب نشست و مشغول جمع و جور کردن بق یه ی 

 جزوه ها

 .شد

 داری جدی میگی ؟-

اگر پاهاتو از روی پاهام برداری بذاری تکون بخورم -



 میتونم بهت

مجواب بد ! 

نگاهم افتاد به پاهام که توی پاها ی آریو گره خورده بود. 

 سری ع

خودمو جمع و جور کردم و چهارزانو نشستم. جل وی در 

 آشپزخونه

 اونم با دست شکسته مثل علی ذوقی داشتم چشمام رو بین

 .چشمای آریو و جزوه ها می گردوندم

 تینا نی ای وایسی جلوی کالس به خودت پشت پا بزنی آبرو-

 !حیثیت برام نذاریا

 دستام رو گذاشتم جلوی پاهام و با ذوق یه لبخند دندون نما

 .زدم. اصال نمی تونستم خودمو کنترل کنم و ذوقمو نشون ندم
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 .چی بایددرس بدم-

جزوه ها رو گذاشت روی همدیگه و همون طور مشغول 

 توضیح

 .دادن شد

نگفتم االن... گفتم ترم بعد. اینا رو بخون دقیق و با جزئیات -

 ی اد

 بگیر. ترم بعد هر درسی بهم دادن حل تمریتش با توعه. باید



 .هماهنگ کنیم ببینیم کی میتونی کالس بذاری بچه ها بیان

 .تینا ازت یه کالس تمیز میخوام

وبهم کامل توضیح داد که باید چیکار کنم و منم با دقت همه ر  

توی ذهنم ثبت می کردم. از ریز ترین چیزایی که می 

 خواست

هلشو توی  تا درشت ترین و واضح ترین ها. کامل حرف

 ذهنم

ثبت کردم و هر سوالی هم که داشتم ازش پرسیدم. با خودم 

 فکر

می کردم آریو همچینم ادم بدی ن یست، شاید اولش خیلی 

 باهام

رفتار کرد ولی  بد تا می کرد ولی بعدش دیگه باهام بهتر

 هنوزم

 منو حرص می داد و منم هنوز از این که اذیتش کنم لذت می

 .بردم
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صدای جیلیز ویلیزی که به گوشم خورد آه از نهادم بلند کرد. 

 با

 شتاب از جام بلند شدم و آریو رو تکیه گاه خودم کردم. دست

و بلند شدمشکسته ام رو گذاشتم روی شونه اش  . 



 .آی دختر درد میگیره ها-

 ...مرد که انقدر نبایدسوسول باشه! شربتم سر رفت-

شربت سکنجبین و زعفرون گذاشته بودم تا قل بخوره که 

 انقدر

 .سرم گرم شده بود

 شربت چی؟-

بدو بدو رفتم و زیر گاز روخاموش کردم. روی گاز 

 حسابینوچ

 .شده بود و کارم در اومده بود

 .خیر سرم برات شربت سکنج بین درست کردم قلدر خان-

از جاش بلند شد و برگه ها رو روی میز گذاشت. عجیب بود 

 که

تشکر کرد و اومد کنارم تا برای تمیز کردن اونجا کمک کنه. 

 منم

 :با پرویی یه دستمال پرت کردم وسط سینه اش و گفتم

- ا رو اتفاقا مردا وسواسی تر و بهتر ت میز میکنن. اینج

 تمیز کن
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میام درجه تمی زی شو حساب میکنم. یذره هم نوچ باشه 

 بایداز



 اول تمیز کنی. آفرین پسر خوب من میرم برای گردش هیجان

 .انگیز شب آماده بشم

 :سرش رو تکون داد و دستمال رو از دستم گرفت

 .برو امروز نمیزنم توی ذوقت-

کردم ولی باز هم صورتم جلوی صورتش قرارپاهام رو بلند   

نگرفت. دست سالمم رو بردم باال و لپشو بین دوتا انگشتام 

 :گرفتم

 .بداخالق گوگولی... مرسی-

 دندون ی خندیدم و تصمیم گرفتم تا پشیمون نشده و برعکس

 تمام لحظاتی که دی ده بودمش مهربونه برم و برای بیرو ن

 .رفتنمون آماده بشم

بعضی وقتا بایدهمه ی کدورت ها و ناراحتی و همه ی غصه 

 ها

رو دور بریزی. چه اهمیتی داشت که دستم شکسته بود و 

 نمی

 تونستم کارای شخص یمم انجام بدم؟ چه اهمیتی داشت ی ه
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صاحبخونه ی غر غروی اعصاب خرد کن داشتم که یه وقتا 

 اونم

ن می شد؟ اصال مهم نبود که برعکس تمام به ندرت مهربو



 پنج

سال گذشته مجبور بودم غذا بپزم و حتی باید تمام دستورای 

 آقا

رو اجرا می کردم. حتی می تونست آزار اذیتاشم مهم نباشه 

 چون

حاال می تونستمیواش یواش ن تیجه ی درس خوندنام رو 

 .ببینم

ببینم. شایدمی تونستم تمام آرزوهام رو پله پله جلوی چشمام   

تا اون لحظه و حرف های آریو همه شون تو پس ابهام بود و 

 من

همه ی خواسته ها و رویاهام رو تار میدیدم ولی از لحظه ای 

 که

 بهم گفته بود قراره به عنوان استاد حل تمرین برای بچه های

کارشناسی برم سر کالس انگار تمام دنیا مال من بود و من 

 هم

وی کره ی زمین بودم. شا ید همخوشبخت ترین دختر ر  

خوش بخت ترین دختر جهان هس تی توی کل پدیده های 

 ....خدا

 .حتی از سیندرال با کفش تق تقی ش هم خوشبخت تر بودم

 :یه جای خیلی خیلی شلوغ ماشین رو نگه داشت و گفت

 .دو دقیقه توی ماشین بشین میام-

715 



 جرزن  

 

 نبود

دم و آریو نمیدونم برای چه کاری بیرون سرم رو تکون دا

 .رفت

به نظر می رسید صف و ازدحام بخاطر اون بستنی فروشیه 

 اس

که کنج خیابون بود. من هم گوشیم رو برداشتم و همینطور 

 الکی

 .توش چر خیدم

چند لحظه نگذشته بود که یکی زد به شیشه کنارم. سرم رو 

 بلند

 .کردم که دیدمیه آقایی منتظر وایساده

 دکمه ی پایین آوردن شیشه روفشار دادم و شبیه عالمت سوال

 .به آقاهه خیره شدم

 میشه جابجا بشین من رد شم؟-

سرم رو به سمتی که داشت اشاره می کرد چرخوندم. اگر 

 ماشین

 .حرکت نمی کرد ماشین آقاهه هم نمی تونست بیاد بیرون

 .االن باهاشون تماس میگیرم بی ان جابجا کنن-

ماره ی آریو ر وگرفتم که دیدم بله! گوشیشون رو آقا سریع ش

 جا



 گذاشتن و معلومم نیست کجا رفتن. هرچی هم سرک کشیدم

 دیدم نیست که نیست نه توی صف بود و نه اون اطراف می
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 .تونستم ببینمش

 مرده رفته بود سمت ماشین خودش تا آریو خان بیان ماشین

کنن و فقط من شنیدم که گفت روجابجا : 

 .خانم لطفا سریع تر عجله دارم-

صبرم نداره الحمدهللا! خب حاجی صبر کن صاحب ماشین 

 بیاد

 دیگه مگه جیش داری؟

زیر لبم همین طور به اون مرد بی مو غر می زدم. و سع ی 

 می

کردم برم پشت فرمون بشینم. تنها چیزی که این مپت با سواال 

 ی

ریو پرسیده بودمیاد گرفنگته بودم این بود کن زیادی که از آ

 باید

پام رو بذارم روی ترمز و بعد دکمه ی استارن ر وفشار بدم. 

 بعدم

که دنده رو D گذاشتم باز با ید پام روی ترمز باشه و برای

 روی



 .راه افتادن از روی ترمز برش دارم

تمام دانش من از رانندگ ی همین بود و بس. آخه ننم ماشین 

 باز

بود یا بابام! تا قبل از این ماشین آریواصال نمیدونستم ماشینا 

 با

 !دکمه روشن میشن فکر می کردم همه ی ماشینا سوییچ دارن
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 .با هزار سختی و غر غر نشستم پشت فرمون

 !خدایا چرا این پسره هم هیکل ف یله-

 !تکیه که میدادم پاهام میومد توی شکمم

دیگه اون پدال مداالی زیر رو حتی نمیدیدم چه برسه بخوام 

 پامو

بدارم روش. اصال نمیدونستم کدو مش ترمزه. یکیش بزرگ 

 تر بود

 .و یکیش کوچیک ت رو و بلند تر

خودمو تا جلویی ترین قسمت صندلی کشیدم جلو. همین طور 

 ی

 علی برکت هللا پامو گذاشتم روی بزرگه. گفتم تهش اون ترمز

ست ماشین روشن نمیشه دیگهنی ! 

خم شدمو دکمه ی استارت رو فشار دادم و وقتی صدای 



 روشن

 شدنش اومد یه جیغ بنفش کشیدم و از موفقیتی که کسب کرده

 .بودم برای خودم الیک فرستادم

 !ایول تینا! باهوش کی بودی دختر! یس اینه-

 :صدای غر غر مرده از بیرون ماشی ن اومد که گفت

- باش دیگه عجله دارمخانم زود  . 
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پشت چشم نازک کردم و از این موفقیتم بادی به غبغب 

 انداختم

 :و گفتم

 !دارم میرم دیگه آقا شما چقدر بی صبرو حوصله هستین-

دیگه توی روش نگفتم که چرا جیش داری! دیگه مشکل 

 تکرر

 .ادرارم داشت حل می شد... ول کنم نبود

دل دل می کردم که پام رو یهو از روی ترمز بردارم ماشین 

 راه

میوفته یا نه که باالخره دلمو زدم به دریا و سریع پامو از 

 روی

 .ترمز برداشتم

تکون ناگهانی ماشین و جیغ من و برخوردش به ماشین 



 جلویی

 ...انقدر سریع اتفاق افتاد که اشهدم رو خوندم

بوق های ممتد اون آقاهه توجهتند از ماشین پیاده شدم و به   

 نکردم. البته اونمیکمی جلو و عقب کرد تا خودش تونست از

پارک بیاد بیرون ولی چراغ ماشین آریو ترک برداشته بود... 

 ترک

که نه خورد شده بود و من با صورتی درهم و نادم وایساده 

 بودم
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 .نگاهش میکردم

ین بود که بزنم توی سر خودم چون حس میالبته درستش ا  

 .کردم اگر کل هیکلمم بفروشم نمیتونم پول این ماشین رو بدم

 !تازه با این خرابکاریم مجبور می شدم پول چراغ ماشینم بدم

 آخه دختر یکی نیست بهت بگه مگه مجبوری؟ تا همه چیزو

خراب نکنی راضی نمیشی؟ مگه رانندگی بلدی که بروسلی 

 بازی

یاری میشینی پشت فرمون؟درم  

لبامو غنچه کرده بودم و با ابروها ی توی هم گره خورده 

 فکر می

 کردم چطوری ممکنه شیشه ی خورد و خاکشیر شده ی چراغ



ماشینشو با هزینه ی کمتری تع میر کنم که صداش جیغم رو 

 برد

 !هوا

 چرا اومدی پایین؟-

با زاویه ی نود درجه به پهلو خم شده بودم و با دقت داشتم 

 چراغ

ماشین رونگاه می کردم. وقتی صداش ر وشنیدم همونطور 

 خشک

 .شدم و هرچی سعی میکردم نمی تونستم صاف وایسم
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 یواش یواش کمرم رو صاف کردم و بدون این که چیزی بگم

راغ ماشین تا دیده نشهخودم روکشیدم سمت چ . 

 بستنی خریدی؟-

 به دو تا لیوانی که توی دستش بود اشاره کرد و منم دندونامو

 .بهش نشون دادم

 شیر پسته اس. بستنی می خواستی؟-

 .نه نه نه... همین خوبه. بریم بریم-

 خم شد و خواست جلو ی ماشین رو نگاه کنه که چنگ زدم به

 .آستینش و دنبال خودم کشیدمش

 .بیا بریم من بدجور تشنمه-



 وایسا ببینم. چرا انقدر ماشین کجه ؟-

 .هول شدم و بیشتر آستینش ر و کشیدم

 .وای اینجا شلوغه دارم خفه میشم بیا بشین بریم-

دستم رو پس زد و مقوایی که دوتا لیوان توش قرا رگرفته 

 بود رو

 داد دستم. دیگه کم کم داشتم اشهدمو میخوندم. آخه احمق این
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چه کاری بود کردی؟ تورو به چه روندن این عروسک؟ تو 

 نیسانم

 نمیتونی برونی نشستی پشت این گوزل ؟

 چیکار کردی تینا؟-

 آب دهنم وسط گلوم گیر کرد. دهنم بسته شده بود و فقط زل

زده بودم توی چشماش! حاال چطور باید گندی که زده بودم 

 رو

ی می کردم؟ماست مال  

 ...نه یعنی چیزه... میدون ی؟ آریو آخه-

 :آویزون آستینش شدم که یه مرد از پشت سرمون گفت

 آقا اینچهوصع وایسادن توی خیابونه. راهو بند آوردی جای-

 .دوتا پارکم گرفتی

 آستینش رو از توی دستم دراو رد و خم شد و پشت ماشین



ولی نگم از جلویی رو دید. اون ماشین هیچیش نشده بود 

 وضعی ت

 ...چراغ ماشین خودش

 .اقا با توام ها-
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 .دارم میرم جناب-

بهم نگاه نکرد، عصبان ی هم نشد. سرش رو انداخت پایین و 

 آروم

 :گفت

 .بشین بریم-

چون هیچ عکس العملی نشون ندادمیکمی صداشو برد باال تر 

 و

 :گفت

 .بشین بریم جای ماشین بده-

 نمیدونستم تند برمیا حواسم به نریختن شیر پسته ها باشه یا

 !اینکه به عکس العمل بعدی آریو فکر کنم

 همین که توی ماشین نشستم از سالم رسیدن شیر پسته ها به

 ماشین نفس راحت کشیدم که با دنده عقب گرفتنش یکی از

 .لیوانا برگشت روم

 باز چیکار کردی؟-



من مات به خودم و لیوان نیمه خالی نگاه می کردم و آریو 

 عصبی

ماشین رو به حرکت در آورد. گندی زده شده بود که جمع 

 شدنی
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 .نبود

 .خم شد و یه دستمال از کنارش بهم داد و مشغول رانندگی شد

د وهرچی هم پاک میکردم جمع نمی شد. باالخره یه جا وایسا  

 :گفت

 .بیا پایین یه آب بزن به مانتوت-

اندازه ی یک وجب جای شیر پسته روی مانتوی مشکیم 

 مونده

بود. رفتم سمت آب سردکنی که گوشه ی خیابون بود و با 

 اینک ه

 دستمیخ می زد ولی بازم تالش کردم تا مانتومو پاک کنم. هر

ی نبودچند ثانیه به آریو نگاه میکردم ولی انگار واقعا عصبان . 

 نفسش روفوت می کرد ولی چیزی هم بهم نمی گفت. دلم می

خواست اون شیرپسته رو بخورم ولی دیگهراه گلومم بسته 

 شده

 بود. البته مطمئن بودم اگر بهم میگفت بخور تا ته لیوان نصفه



 .که هیچی اون لیوان پره رو هم می خوردم

 :نشستم توی ماشین که لیوان پر رو گرفت سمتم و گفت

 .بخور از دهن افتاد-
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 ...اون یکی رو-

حرفم نصفه موند. یه قاشق از لیوان نصفه گذاشت توی دهنش 

 و

 :با همون دهن پر گفت

 .بخور آب نشه-

 .همون کافیم بود-

 بعد مشغول پاک کردن تیکه خیس مانتوم شدم. انگار هنوز یه

تا کامل شسته نمی شد ازبینکمی از کثیفیش باقی مونده بود.   

 .نمی رفت ولی همینم بهتر از هیچی بود

 ابعاد ادما مشخص میکنه کدوم سایز از شیر پسته براشون-

 .کافیه

 خواستم برگردمیه کتک حسابی بزنمش تا دیگه من و ابعاد و

 :وزنم رو مسخره نکنه که کف دستش رو گرفت سمتم و گفت

- خود ت آروم باش این یکی رو هم نریزیروی . 

 !خیلی بی شخصیتی-
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 یه قاشق دیگه گذاشت توی دهنش و ریلکس ابروهاشو توی

 !همدیگه کشید و شبیه استفهام انکاری نگاهم کرد

 چرا؟-

وزن و ابعاد آدما به خودشون مربوطه. من هم چاق نیستم -

 فقط

یه پره دو پره گوشت دارم که شبیه مردنیا نباشم. بعدشم من 

 از

 .ابعادم راضیم به تو ربط ن داره

 .سرش ر و تکون داد و ماشینو راه انداخت

من نگران وقتیم که قراره مادر بشی. فکر کن با این همه -

 چربی

 یه بچه هم بیاد توی شکمت حس میکنم انقدر چاق بشی که

 .توی ماشینم جا نشی

- ه شوهرم میگم لیموزین بخره جا بشم توشب . 

 یه نیشخند کوتاه زد و خم شد ی ه دستمال کاغذی برداشت و

 :گفت

 .لندکروزم بخره توش جا نمیشی-
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 حیف که زدم ماشینتو خراب کردم دست و بالم برای جواب-



 .دادن بهت بسته اس وگرنه حالتو میگرفتم

ه سرباالیی و صدای گاز ماشین زیاد شد و گفتپیچید توی ی : 

 .اون که به وقتش جبران میکنی-

 یعنی االن نمی خوای سرم رو بکنی؟-

 :ابروهاشو داد باال و لیوانش رو گرفت سمتم

 .اگر نمیریزیش یه لحظه نگهش دار-

 :با ذوق لیوان رو ازش گرفتم و گفتم

 مهربونم بلدی باشی؟ انقدر خوب باشیادم هوس میکنه زنت-

 .بشه که

 بلند بلند خندید و من فقط این حرف رو به مسخره بهش زده

بودم. واال بهش نمی اومد اینطور مهربون باشه. توقع داشتم 

 بزنه

 .له و لورده ام کنه

 .همه آرزوشونه-

شقشواین بار نوبت من بود که بزنم زیر خنده و اون راحت قا  
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 .فروکنه توی ظرف شیر پسته و بذاره توی دهنش

 تو؟ آرزو؟-

 .قورت داد و باز دهنشو پاک کرد

توی همون دانشگاه میخوای برات اسم بیارم کیا عاشقم -



 .هستن

 صد درصد نمیدونن چه شمر ذی الجوشنی هستی وگرنه از-

 .فرار می کردن عاشقت نمی شدن

- دوست صمیمیت هست که همیشه با همین اون ... 

راجع به مریم می گفت. گوشام تی ز شد و چشمام درشت تر 

 از

 ...قبل

 ...خب-

 .یه نمونشه-

 گلوم خشک شد. یعنی چی؟ مگه می شد؟ من جلوی مریم هر

 روز و هر لحظه به این دیوونه فحش می دادم. اینم توهم داره

 !فکر میکنه همه عاشقشن. خود شاخ پندار
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 !برو بابا-

گوشیش رو از توی جیبش دراورد و همونطور که توی 

 ترافی ک

 داشت میلیمتری جلو می رفت ی ه چیزی از توش پیدا کرد و

 .گرفت سمت من

 »آریو جان این آخر هفته تولد منه، میخواستم دعوتتون کنم

.» تلفنتون ر و جواب ندادینکه   



 پیام برای روز قبل بود و بی جواب مونده بود. اخمام توی هم

رفت. من فکر می کردم صمیمی ترین دوست مری م هستم 

 ولی

انگار انقدر صمیمی نبودم که ت وی جشن تولدش دعوت 

 .بشم

 شاید همیه دختر از خونواده ی سطح باال دوست نداشت با یه

وست باشه و به همه این رو بگهدختر روستایی ساده د ! 

 .چرا شیر پسته ات رو نخوردی-

 :گرفتم سمتش و گفتم

 .تو بخورش که توی این ماشین جا نشی-

بدپن تعارف شیر پسته ی آب شده رو از توی دستم دراورد. 

 حاال
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 .دیگه توی ترافیک بود و میتونست با دوتا دستش کار کنه

 .نترس من چاق نمیشم-

 :زبونمو براش دراوردم که گفت

 .میبینم ناراحتی خاطرخواهام زیاده-

 نمیدونم چرا ولی نمی تونستم ناراح تیم رو پهنون کنم. شاید

هرکس دیگه ای بود این حرف ها رو به آریو نمی زد ولی 

 من اون



لحظه فقط آریو رو داشتم که براش حرف بزنم. نه زری ای 

 بود و

ی سپیده... حتی خود مریم هم نبود. به کبری هم نمینه حت  

 .تونستم زنگ بزنم و از این چیزا بگم

میدون ی ناراحت نیستم که بقیه به تو ابراز عالقه کردن. -

 ناراحت

اینم که فکر میکردم مریم دوست صمیمی منه و االن چیز 

 دیگه

 !ای دیدم. صبح تا شب جلوش بهت فحش میدادم خب

بدنش کرد و به در ماشین تکیه دادارنجش رو ستون  : 

 خب دیگه چی؟-
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 .خبهمین دیگهاالن ناراحتم-

 یکمی ماشینا حرکت کردن که آریو هم مجبور شد ماشینو

 :حرکت بده. به جلو اشاره کرد و گفت

 .میبینی نور چراغ عوض شده؟ هنرنمایی توعه-

عوض کنه ی ا منظور  نمیدونم قصد داشت موضوع بحث رو

 ی

نداشت ولی من از فکر مریم اومدم بیرون چون خرابکاریم 

 از



 .هرچیزی مهم تر بود

 .اوخی چقدرم گوگولی شده. لنگه به لنگه-

 :ادای منو دراورد و لباشو غنچه کرد

 اوخی... اوخی و کوفت دختر زدی ماشین نازنینم رو داغون-

 .کردی

 .قضا بال بود-

 .بعدا قضا بال رو نشونت میدم. فعال یکی طلبمه-

 .زبونم رو درآوردم که خندید و دیگهچیزی نگفت

 :ماشین رو یه جا کنار خیابون پارک کرد و گفت
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 .رسیدیم-

 اینجا کجاس؟-

 .با تعجبیه طوری ابروهاشو داد باال که پیشونیش چین خورد

توی پیشون یش رو عقب داد و چشماش موهاش که اومده بود 

 رو

 تنگ کرد. براینمیدونم چندمین بار ولی انگار تعداد دفعات

زیادی اینو به خودم اعتراف کرده بودم که خاص ترین 

 چشمای

 دنیا مال اونه. حاال که شب بود چشماش تیره تر بود ولی برق

 .چشم گیری داشت که نمی تونستم ازش چشم بگیرم



- تی یا منو سرکار گذاشتی؟واقعا بلد نیس  

بدون این که سرم روبچرخونمیه نگاه به بیرون انداختم. 

 صدای

رودخونه میداومد و وسط خیابون همیه دیوار تقریبا یک مت 

 ر ی

از زمین کشیده شده بود. الین رفت و برگشت متفاوت بود و 

 با

فاصله از هم بینشونم همین دیوارا بود. نمیدونم بین د یوارا 

 چی

 .بود که به اندازه ی یه الین فاصله انداخته بود
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 مگه اینجا کجاس؟-

 تو مطمئنی دانشجو تهران بود ی؟-

با بهت و ناباوری سرم رو تکون دادم و شبیه عالمت سوال 

 نگاهش

 .کردم

 یعنی دوران دانشجوییت دربند درکه نرفتی؟-

لی نرفته بودم. اتفاقا بدم نمیاسم هردوشون رو شنیده بودم و  

 اومد بتونم تهران رو ببینم ولی من برای گشت وگذار شهرمو

 .ترک نکرده بودم



سرم رو تکون دادم واز ماشین پیاده شدم. اومدم توی خیابون 

 و

کنارش قدم برداشتم. هنوز ترافیک بود و خیابون با شیب 

 زیادی

 .سرباالیی بود

- مدت هم ندیدم با دوستات شما اصال تفریحم میکنین؟ این  

 .جایی بری. همیشه خونه ای

 :شونه ام رو انداختم باال و گفتم

 .اومدم درس بخونم دیگه-
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دستاشو هل داد توی ج یب کاپشنش. نزدیک عید بود و هوا 

 هنوز

 .سوز داشت ولی از اون سرمای شدید افتاده بود

 ما حداقل هفته ای یک بار اینجا بودیم . یه رستوران داره از-

 .کنار کوه پله میخوره میره باال. شده بود پاتوقمون

 .چقدر این جا هوا سرد تره-

 کاپشنم رو بدم؟-

از حرفش جا خوردم. این از خود گذشتگی ها از آریو بعید 

 .بود

 .نه میچایی حوصله ی مریض داری ندارم-



گار یه چیزیش می شدسرخوش خندید. ان ! 

 تو مریض داریم بلدی؟-

 لبامو جمع کردم. داشتم فکر میکردم اگر مریض بشه مجبورم

ازش نگهداری کنم دیگه! غیر از این که ممکن نیست مگه 

 کیو

 داره که بخواد ازش نگهداری کنه ؟

تا وقتی سرپا باشی دندت نرم خودت به کارات میرسی به -

 من
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 .که. تهش یه سوپ آب زیپو میدم بخو ری

 نمیدونم چرا هرچی می گفتم می خندید. دیوونه شده بود. اون

 .اخم و باد غبغبش کجا و این خنده اش کجا

وسط خیابون شلوغ شده بود و مجبور شدیم بریم توی پیاده 

 .رو

 چند قدم رفتیم به یه پله رسیدیم . همین که اومدم پله ی بلند

برم باال که پام از روی شکستگی پله سر خورد ولی آریو رو 

 نذاشت

 .بیافتم

 ...نفسم بند اومده بود

 اینجا کجاس منو اوردی؟ یه ساعته پیاده روی می کنیم تهشم-



 .میخوای منو بکشی

 صاف وایسادم و مانتومو تکوندم. از آدرنالین پخش شده توی

خونم صدام می لرزید. کم مونده بود اون یکی دستم هم 

 .بشکنه

دربنده و سرباالییش دیگه. تو مراقب باش ضربه مغزی -

 .نشی

 اصال نگاه میکنی پاهاتو کجا میذار ی؟

 »خدایا حس میکنم اومی وسط زمین! انقدر که این رفتارای

برزن عجیب غریبه حس میکنم خودت ظهور کردی دیگه 

 امام
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 زمانم ظهور می کرد انقدر برزن تغییر نمی کرد«.

 چرا بهم میگ ی برزن؟-

بازم گند زده بودم که! کاش یه روز یاد می گرفتم چجوری 

 ذهن

 آشفته ام ر وکنترل کنم و اجازه ندم بیش فعالی هاش کار دستم

 ...بده. المصبیکی نیست بهش بگه تو دلت فکر کن. واال

 ...اوم-

 دیگه این بار جلوی پامو نگاه کردم. واقعا وقتی داشتم راه می

 .رفتم حواسم به همه جا بود بجز جایی که قدم هامو می ذاشتم



همیشه هم به همه ی راه ها مطمئن بودم. سرم رومی گرفتم 

 باال

 .و شاتاالق! می خوردم به در و د یوار

 !حاال آریو... بیگ ی! برزن چرا-

 خب برزن نیستی مگه؟-

 دستش رو گذاشت پشت کمرم که یه جوری شدم. چه

جنتلمنانه! کم مونده بود از توی سرم چهارتا شاخ بزنه 

 .بیرون
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 .هیچ وقت کسی برزن صدام نکرده-

 .وقتی شبیه فرشته ی مرگ میشی فقط برزن بهت میاد-

کردیم که صدای تجریشیه پله ی کوچیک دیگه رو هم رد   

 تجریش گفتن تاکسی ها به گوشم خورد. هرکی می اومد

 .جلوشون اصرار داشتن که سوارش کنن

 .االن که فرشته ی نجات بودم-

 .اوم. راست میگی از حق نباید گذشت. من آدم منصفی هستم-

 عمیق لبخند زدم که باعث شد چشمام شبیه به خط باریک بشه

ه یهو داد زدو بازم جلوم رو نبینم ک . 

 !مراقب باش-

جلومو نگاه کردم که دیدمیه زنجی ر کشیده شده و بایدبرای 



 رد

 .شدن از روش پامو بلند کنم

 »ریلکس... این بار نخوردی زمین آفرین«.

 .با صدا بهم خندی د و منم بهش چشم غره رفتم

 !رو آب بخندی-
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 .خیلی با نمکی آخه-

 .پاهام رو بلند کردم و کف دستم رو گذاشتم روی پیشونیش

اخمامو کشیده بودم توی همدیگه. اصال امکان نداشت این 

 حرف

ها از زبون آریو دربیاد. آریو و خند یدن؟ از نظر اون من 

 روی مخ

 ترین آدم دنیا بودم اونوقت از با نمک بودن حرف می زد؟

 .خانم راهو بند آوردی-

- خل شدن. وسط خیابون کم مونده بپره بغل واال جوونا هم  

 .پسره

 یه لحظه به خودم شک کردم. به خودمون و موقعیتمو ن نگاه

کردم. نه اونجا زیاد شلوغ بود و نه من کار خارج از عرفی 

 انجام

 .داده بودم



 مشکلیه خانم محترم؟-

کف پاهام رو گذاشتم روی زمین و دستم رو هم از روی 

 پیشونیش

شتم سمت دو تا خانمی که معترض شده بودن کهبرداشتم. برگ  
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 .روشون ر وگرفتن و رفتن

 مردم دیوونه ان؟-

 آریو فقط سرش رو تکون داد و راه افتاد. مثل جوجه اردک

 :دنبالش دوییدم و گفتم

 چرا انقدر عجیب شدی؟ االن باید یه تیکه ی درشت بارم می-

 کردی و بهم می گفتی دست و پا چلفتی بی دست و پا! بعدشم

 .باید بهم میگفتی هیچی نمیشی به نظر من اصال درس نخون

سرش رو تکون داد وجوابم رو نداد. هردو کنار هم راه افتاد 

 یم و

روی سنگ فرش ها قدم برداشتیم. بوی کباب ازتک تک 

 رستورانا

رست می کرد و جوونتوی بینیمون میپیچید. یه آقایی بالل د  

ها هم آلوچه و لواشک می فروختن. جلوی هر رستوران یه 

 نفر

وایساده بود و اصرار می کرد بیاین داخل چای و قلیون هم 



 .داریم

فقط یکمی سرما داشت اذیتم می کرد و بوت هایی که آریو 

 برام

 .خریده بود و پام کرده بودم

- الق بد قلقمیگما چه ارتباط عجیبی داریم. استاد بد اخ  

739 

 جرزن  

 

 نبود

 نچسب ایح چندشمی بعد باهات اومدم دربند. دربند بود دیگه؟

دستاش رو از توی ج یباش در آورد و یه نیم نگاه به صورتم 

 کرد

 .و دستاشو به همدیگهمالی د

 چرا حاال بد اخالق نچسب چندش؟-

 .ادعات میشه خیلی بلدی-

ر جواب پسری که داشت می گفت چا ابروشو انداخت باال و د

 ی

 :قلیونمون قیمتش مناسبه تشکر کرد و رو به من گفت

 مگه بلد نیستم؟-

 :صدامو انداختم توی گلوم و یه طور پر باد گفتم

 !باد نبرتت آلبرت انیشتین-

 .نترس جوجه مهندس-

زبونم رو براش درآوردم و چشمام قیج کردم. اعتماد به نفس 



 !خان

 آلوچه دوست داری ؟-

از همون اول راه که آلوچه ها رو د ی ده بودم حسابی آب 

 دهنم راه
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 نبود

افتاده بود. دیگه با ید آب دهنم رو از کف زمین پاک می 

 .کردم

لعنتیا انقدرم خوش آب و رنگ و دلچسب بودن که آدم دلش 

 می

ترشی جمع بشهخوا ست بخورتشون و تا عمق وجودش از  . 

 وقتی گفت آلوچه دوست داری انگار دنیا رو بهم دادن. چشمام

ستاره بارون شده بود و با ذوق به چشمای آریو نگاه کردم. 

 از

اونجایی که مقدار زیادی توی رودرواسی بودم از اول مسیر 

 نگفته

بودم وایسه بخرم ولی حاال که خودش گفته بود از خدا 

 خواسته

مسرم رو تکون داد . 

 حتما عاشق پاستیلم هستی؟-

نه متاسفانه. آلوچه قره قروت... تمبر هندی. از این چیزای -



 ترش

 .و خوشمزه

رفتیم جلو که پسر آلوچه فروش از هر کدومیه قاشق بهمون 

 می

داد تست می کردیم. درسته هیچ کدوم مزه ی آلوچه و لواشکا 

 ی

ردمامانم رو نمیداد ولی روح ترشی طلبم رو ارضا می ک . 

تا رسیدن به جایی که آریو مد نظرش بود من دیگه زمان 

 ومکان
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 نبود

رو از دست داده بودم. حتی وقتی اون االغ نازنین کم مونده 

 بود

 بهم جفتک بزنه هممن مشغول خوردن آلوچه های خوشمزه ام

 .بودم و نفهمیدم انقدر نزدیک و پشت سر االغ خسته وایسادم

خدا یه ورژن اختصاصی از خودش گذاشته کنارت وگرنه -

 تا االن

 .زنده نمیموندی

 .از بس مهربونه-

 .بهش نگاه نکردم و یه قاشق پر و پیمون گذاشتم توی دهنم

 کی؟-



 :همونطور که دهنم پر بود جوابشو دادم

 !راجع به خدا حرف می زدی دیگه؟-

ر گوشمانقدر ترش بود که چشمامو بستم و صدای دادش کنا  

 :اومد

 !تینا مراقب باش. خدااااا-

چشمامو باز کردم و همه ی آلوچه رو فرو دادم که دیدم 

 زیادی

 .شلوغش کرده فقط یه پله ی کوچولو جل وی پام بود
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 نبود

رستورانی که مد 

نظرش بود چند تا 

  پله

ی آهنی آبی 

 می خورد

و می رفت پایین. 

صدای رودخونه تو 

تمام مسیر می اومد و 

 بوهای

  

 .خوش همه جا پیچیده بود

تو که غذای بیرون نمیخوردی. معده ی نازنینت اوخ می -

 .شد

 تینا بیوفتی زمین اون یکی دستتم بشکنه حمومتم من با ید-



 .ببرما! مراقب باش

با حرص برگشتم که از ترسش زیر بغلم رو گرفت که نی 

 افتم. خب

 چیکار کنم من ترجیح میدادم توی مسیر رسیدنه به جای مورد

 نظر حتی اگر صعب العبور ترین راه ممکن هم بود به آلوچه

 .خوردنم ادامه بدم

یه شری تخت آهنی زوار در رفته وسط رودخونه بود و توی 

 آب

نگایی که روی دیواره های رودخونه قرار گرفته بود. از س

 بود آب

 روون شده بود و دور این تخت های آهنی هم نایلون کشیده

بودن تا سرما نیاد داخلش. یه گاز پیکنیکی کوچیک که یه 

 آجر
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 نبود

 .روش بود هم توش روشن بود که فضا رو گرم کنه

- یه توی این آب دارم فکر می کنم اگر سرت رو س ی ثان

 نگه دارم

 .ممکنه حرص تمام این روزام نسبت بهت از بین بره

 .ترجیح میدم حرصت از بین نره-

بوت هام رو از پام در آوردم و رفتم باال. هوا انقدر دلچسب 



 و خوب

بود که دوست داشتم نایلون دور تخت باز بشه ولی شدنی 

 .نبود

هم گفتم هرچی یه کمی منو رو باال و پایین کرد و وقتی من  

 خودش خواست سفارش بده به یه پشتی تکیه داد و پاهاش رو

سبک قهوه خونه ای گذاشت. یه پا جمع روی زمین و یه زانو 

 .باال

 من از کی بی ام سر کالسام؟-

از تصورش هم ذوق مرگ می شدم. انقدر حالم خوب بود و 

 ذوق

داشتمیه یک لحظه هم فکر تدری س از سرم بیرون نمی 

 .رفت

 .ترم جدی د. حاال مونده-

 .ترم جدی د که تابستونه-

گوشی و سوییچ و کیف پولش رو از جیبش دراورد و یه 

 گوشه
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 نبود

 .گذاشت

 .خب تابستون باشه. من تابستونم فول تای م کالس دارم-

 :با ناراحتی شونه ام رو انداختم باال و گفتم



 .خب من که ندارم-

- می خوای تدریس کنی؟ نمیشه که تابستون بخور یمگه ن  

 .بخوابی

 .میخواستم برم ده-

بهشون قول داده بودم همین روزا میرم پیششون ولی 

 نمیدونست م

قراره چیکار کنم. دوست داشتمیکمی کار ترجمه بگیرم و 

 انجام

 بدم و از تمام روزهای عید به خوبی استفاده کنم تا یکم پول

بود نمی رفتم جهانشیر آباد ولی مجبور جمع کنم. اگر با من  

بودم و دلم هم برای تک تکشون تنگ شده بود. البته به غیر 

 از

 .جواد

 فعال دل به کار بده گشت و گذار رو بذار کنار. بذار کار رو-

 .بگیری بعد دنبال مرخصی باش

745 

 جرزن  

 

 نبود

 لبام رو به پایین حالت گرفت. از طرفی هم به خاطر شرایط

 زندگیم دوست نداشتم طوالن ی مدت ازشون پذیرایی کنم و

ترجیح میدادم مثل همین هفته دو روز بیان بمونن و با آریو 

 هم



هماهنگ کنم تا به روی خودش ن یاره من با اون توی خونه 

 تنها

س نشن. من بهشونزندگی می کنم تا یه وقت خونواده ام حسا  

 .گفته بودم سیمین جون هم کنارمونه

به پیشنهاد من نون بیار کباب ببر بازی کردی م. تا جا یی که 

 می

تونستم و در توانم بود محکم می کوبیدم روی دستش و 

 حرصمو

 .خالی میکردم

 سیمین جون نمیان تهران ؟-

دستش که در اثر ضربه های زیاد سرخ شده بود روی آتیش 

 گاز

یکنیکی گرفت و گفتپ : 

 معلوم نیست کی برگرده. معموال مامان من وقتی میره چند-

 .ماه ی میمونه
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 نبود

 .و این یعنی قرار نبود شرایط ما تغییری بکنه

بعد ازخوردن یه دیزی مشتی و خوشمزه از جامون بلند شدی 

 .م

می گفت اینجا زیاد اهل د یزی نبودم ولی به اصرار آریو که  



 بهترین دیزیای دربند رو داره منم امتحانش کردم و خدایی هم

 .راضی بودم

نرسیده به ماشین داشتیم با رضای ت سرپایینی رو می رفتیم 

 که

 بخاطر خلوت بودن خیابون برعکس موقعی که داشتیم می

 اومدیمیه ماشین با تمام سرعت ممکن از کنارم رد شد و

 ...چشمتون روز بد نبینه

 جیغ زدم و چشمام رو بستم... از خیس شدن دستم و صورتم

 مطمئن بودمیه اتفاق ناگوار افتاده. اصال دلم نمی خواست

 .چشمام رو باز کنم

خدایا می مردم بهتر از این خفت و خواری بود... خدایا 

 »لعنت

 به من«!

 .چشماتو باز کن ببینمت-
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- نمی خوام با این فاجعه ی اسف بار مواجه بشم نه نه هرگز . 

صدای خنده اش رو شنیدم ولی انقدر حرص داشتم که بازم 

 بدون

 .این که بخوام و انتظار داشته باشم بلند بلند فکر کردم

روی آب بخندی برزن نامرد... هناق! کوفت... االن من 



 »چشمم

ای جوابروباز کنم با یه تینا ِگلی ِشلب مواجه بشم تو می خو  

 پس بدی؟ بذار توی نادونی خودم بمونم تا بمیرم! بذار با همین

 ِگل و لجن سر بذارم زمین و دارفان ی رو وداع بگم«.

 صدای خنده اش بلند و بلند تر شد. آستینم رو کشید که جیغ

 .زدم

 .بابا دیوانه، چیزی نشده فقط یکم لباسات کثیف شدن-

 ادای گریه درآوردم و با ناله غر زدم. لباساینازنینم، لباساینوی

خوشگلم... ای خدا چرا اصال پوشیده بودمشون؟ کفش 

 ...قشنگم

 پاهام خیس شده بود. آخه مگه یه گودال چقدر آب توی خودش

 .جا میداد که من اینطوری خیس شده بودم و داشتمیخ می زدم

- ای خدا مسخرم نکن نامرد. لباسام نو بودن. . 
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 نبود

انگشتاش رو گذاشت روی پلک هام و بازشون کرد. نگاهمتو 

 ی

لبخندش گره خورد و با صورت نا امید و بیچاره بهش زل 

 زدم. از

 طرفی هم داشتم به این فکر می کردم که با خودش چه فکری

 میکنه؟ یعنی میگه من دو دست لباس براش خریدم با بی



ی خرابشون کرد ؟عرضگ  

هرچقدر هم آدم دست و پا چلفت ی ای باشم و حواسم ب 

 خودم

 نباشه همیشه حواسم به وسایل و دارایی هام هست. هیچ وسیله

اینداشتم که خراب بشه و از کار بیافته مگر تبلت بیچاره ام 

 که

هنر برزن خان بود و این لباسا که گل دست ماه آقای راننده 

 ی

 !بیشعور بود

- خوام پایین رو نگاه کنمنمی . 

 بازم بهم خندید . انگار من جوک سال باشم و هی نگاهم کنه

بخنده. خب دیوونه من دارم از ناراحتی خراب شدن لباسام 

 دق

 می کنم. اون همه لباسای قشنگمو که سالم بودن زدی ریختی

توی باغچه ی زشتت اونوقت االن هم این لباسام گلی بشن! 

 ای
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 نبود

 .لعنت به هرچی گل و آب کثیف و لجنه

 ...خیلی خلی-

دندونام رو با حرص فشار دادم روی همدیگه و با اخم غلیظی 



 که

 :پیشونیم رو به درد آورده بود زل زدم توی چشماش و گفتم

تو با دست شکسته مجبو ری ب ری حموم؟ تو مجبو ری -

 لباسای

 !عزیز دردونه ات رو بشوری؟ لباسام نوعه

 .کمکت میکنم بری حموم-

چشمام سه برابر حالت عادی گشاد شد. حرص توی نفسم 

 :بود

 .خوبه خوبه دیگه چی همینم مونده-

آستینم رو گرفت با خودش کشید سمت در ماشین و در رو 

 برام

باز کرد. منم مقاومت نمی کردم دنبالش میرفتم. قدماشو تند 

 می

 .کرد منم تند تر می رفتم آروم می کرد منم آروم تر می رفتم

 بیا بشین توی ماشین بریم خونه قول میدم کمکت کنم بر ی-

 حموم قول هم می دم با چشم بسته کمکت کنم حیا و اسالم در
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 .خطر نیافته

منشستم توی ماشین و با مظلومیت لبام روجمع کردم. چشما  

 مثل یه بچه که دلش بستنی می خواد و بخاطر خواسته اش



التماس می کنه می لرزید و بغض یه هاله اشک پشتش 

 درست

 .کرده بود

 قول میدی؟-

 .آره کمکت می کنم-

 :یکمی صدامو بردم باال تروگفتم

 ...نخیر این که با چشم بسته کمکم کنی-

سرش رو تکون داد و با خنده در رو بست. خوب اگر کمکم 

 نمی

کرد قرار بود چطوری برم حموم؟ اصال کی میخواست 

 نایلون

 بپیچه دور دستم و من هک به زور و سختی سرم رو بشورم؟

 .همین کارو می کرد برام کافی بود

ای خدا چرا من انقدر بیچاره ام. آخه چرا این برزن دیالق -

 گل

؟ ورا بایدبدبختیای عالم سر من خراب بشه؟ همینو شلی نشد  
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 نبود

 .لباسا هم از صدقه سر این د یالق داشتم چرا باید خراب بشه

 .همه از خداشونه قد و قواره ی منو داشته باشن-

 :دهنمو کج کردم و کجکی نگاهش کردم و گفتم



- فتی؟اوهو این همه اعتماد به سقف داری پس نیا  

نه نگران نباش. تو االن بایدبه من باج بدی که هم برات -

 لباس

 .جدید بگیرم هم کمکت کنم بری حموم

 با طلبکآریو حق به جانبی ای که از خودم توقع نداشتم

 :چرخیدم سمتش و گفتم

 که چی مثال؟ چرا باید تو برای من لباس بخری؟ همینم ازت-

ی نداره بخوای قبول کردم بخاطر کارای زشتت بود. دلیل

 برای من

لباس بخری. دستم رو میکنم توی جیبم کم و زیاد خودم 

 .میخرم

این خونسرد بودنش درست اندازه ی بیشعور بازیاش روی 

 مخم

بود. حاال اون استاد اعصاب خرد کن تو مخی جاشو به یه 

 مرد

 آروم کم حرف داده بود. وقتس همحرف می زد یه چیزی می
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 نبود

 .گفت تا عمق وجودمو می سوزوند

حرف نمی زد نمی زد یهو می زد همه چیزو میپوکوند یه 

 طور ی



 .دیگه نشه ترمیمش کرد

این حرفش عزت نفس من ر و زیر سوال می برد. انگار 

 بخواد ضعف

های من رو به یادم بیاره. اینکه وضعیت مالی آنچنانی 

 اینداشتم

از نظر من اصال ضعف نبود چون هر چیزی که آرزو می 

 کردم رو

می تونستم با تالش بدست بی ارم ولی این که آریو از این 

 مسئله

 .استفاده می کرد و به روی من می اورد برام آزار دهنده بود

 منظور بدی نداشتم فقط چون از نظر تو اتفاقاتی که به سرت-

ف میدونم در صدد حلمیاد تقصیر منه من هم خودم روموظ  

 .مشکالت بربیام. حاال لباست خراب شده وظیفم میدونم بخرم

این کار تو یعنی می خوای به من یادآوری کنی که عرضه -

 انجام

 هیچ کاری نداری. آره شاید من شرایط مناسبیندارم ولی نیاز

 هم نیست این رو به روی من بیاری چون اصال بابت شرایطم

 .احساس ضعف نمی کنم

753 

 جرزن  

 

 نبود

هنوز هم در برابر نگاه کردن به لباس هام و وضعیت به 



 وجود

اومده مقاومت می کردم. شاید هم اصال کثیف و داغون نشده 

 بود

 .ولی اصال دلم نمی خواست نگاهشون بکنم

 هدیه که میتونم بخرم؟-

خیر هدیه رو به آدمایی میدن که باهاشون نسبتی داشته -

نباش . 

مثال شما خودت میتونی از اون دسته استادای بی خاصیت 

 رشوه

 .بگیر باشی و بهم بابت رشوه ای که میگیری نمره بدی

ماشین رو از پارک در آورد و حرکت داد. ابروهاشو داد باال 

 و لباشو

رو به جلو هل داد. انگار داشت فکر می کرد تا یه جواب 

 مناسب

 .بهم بده و دهنم رو ببنده ولی شکر خدا دهنم که بسته نمیشه

 !حرفت سنگینه ها-

 :شونه ا مرو باال انداختم و گفتم

 چرا سنگین؟-

نه دیدم نه سراغ دارم که استاد دانشگاهی رشوه بگیره و -

 نمره

 .بده. من بسته به تالش دانشجو نمره اش رو رد می کنم
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 نبود

چونه ام ر و چین دادم و زبونم رو از دهنمو در آوردم. من 

 که

 منظورم این نبود استادا رشوه گیرن، فقط داشتم می گفتم من

 .نیاز به هد یه ندارم

من به اندازه ی کافی به خودم مطمئنم و میدونم توانا یی -

 شاگرد

 .اول شدن رو دارم

 .هر چی تالش کن ی نتیجه اش رو هم میگیری-

که تو دهنم بود محکم جویدم و برای قبل از باد کردن آدامسی  

آماده اش کردم. حسابی ب ا زبونم نرمش کردم و حسابی 

 جویدمش

 .تا مناسبیه بادکنک آدامسی جذاب بشه

 جناب بیگی شما نمی خواد برای من هد یه بگیرین. من به-

عنوان یه دانشجوی سخت کوش تمام اوامر شمارو همونطور 

 که

اعت کردم انجام میدم و ا میدوارم فقط به حق بهم تا االن اط

 نمره

 .بدین

 تو االن به فکر این باش که با دست شکسته ات چطور می-
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خوای بری حموم این بوی گند و کثافت رو از روی خودت 

 پاک

 .کنی

دستم رو گرفتن باال و زیر بغلم رو بو کشیدم. واال که بوی 

 پرتقال

 تو ی بینی خودم که سال ها بود بهش عادت کرده بودم هم

پیچید. انقدر عطر پوست پرتقال زیاد و موندگار بود که 

 همیشه

 هرکسی منو می دید اولین چیزی که بهم می گفت این بود»

 چقدر بوی پرتقال میدی«!

- مسخره کن بوی گل میدمبرو عمت رو  . 

 گل های ده شما بوی پرتقال میدن؟-

حرصی از حاضر جوابیش دندونام روروی همدیگه فشار 

 .دادم

 عصبی می شدمیکی از خودم حاضر جواب تر می شد و نمی

تونستم درست و حسابی اون طور که حق مطلب ادا بشه 

 بهش

 .جواب بدم

 .بله ما دخترا گل های روستاییم-



د زیر خنده که کیفم رو گرفتم باال بکوبم توی از ته دل ز

 .سرش
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 خودش فهمید و کیف رو توی هوا نگه داشت. عادت شده بود

 اینطو ری جواب دادن. اگر سنگم دم دستم بود قطعا سنگ

 .میکوبیدم توی کله اش

میدون ی اگر اینو بکوبی توی سرم و این سگم هاش بخوره -

 به

 سرم ناک اوت بشم خودت هم باید دار فانی رو وداع بگ ی؟

 بدبخت

 من راننده ام چیزیم بشه تصادف می کنیم خودت هم قطعا اگر

 .نمیری فلج که میشی

چشمامو ریز کردم و با دقت به حرفش فکر کردم. نه واقعا 

 دلم

 نمی خواست فلج بشم. حاال مرگ که دست خداست ولی اگر

می شدم چی؟ تصادف می کردیم و فلج  

خودم کیف رو آوردم پایین و با نفس عمیق و راحتی که 

 کشیدم

 :گفتم

 .برو خودت رو مسخره کن-



 به فکر وسواس هات باش. بری خونه هیچکس نیست دستتو-
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 .ببنده بری حموم بعدم بیاد کمکت کنه ها

 .یه نایلون می خوای بپیچی دور دستم ها-

و ابروشو برام با ادا تکون داد. بچه پرو باج می گرفتچشم  . 

تا رسیدن به خونه حرف خاصی نزدیم و از موزیک های 

 انگلیسی

عجیب و غریب آریو لذت بردیم. سبک خاصی که توی مو 

 سیق ی

 گوش دادن داشت برام جالب بود. حاال اگر من پشت فرمون

اگر می  مینشستم ته ته آهنگام لیال فروهر و شهره بود یا

 خواستم

 به اصل خویش برگردمیه رحیم شهریاری مشتی می ذاشتم

 !بتونم پشت فرمون رقص پا برم

 :وقتی رسیدیم خونه وایسادم وسط حیاط و گفتم

 میشه بیای مانتومو دراری ؟-

 :در ماشین رو می بست که صدای داد زدنش رو شنیدم

 .میخوای بیام کال درارم بری حموم-

 .برگشتم سمت و با حرص بهش چشم غره رفتم

 اگر سیمین جون میگفتن قراره با یه مرد اینطوری-
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همخونه بشم قطعا همون اول بیشتر روی تصمیم گیرین فکر 

 می

 .کردم

 همونطور سعی می کردم آستین گشاد مانتومو از دستم بکشم

 .بیرون

- تمام مرد ها اضافه کرداینا رو باید به صفات  . 

 :پشت چشمم رو نازک کردم و با بی خیالی گفتم

آره البته سعی کن خوبا رو دیششششششششد بزنی. تپل ها -

 جذابیتی

 .ندارن

 خدایی یه درصد انقدر اعتماد به نفس داری که فکر می کنی-

 !میخوام دید بزنمت

اداشو در آوردم و خواستم جوابشو ندم ولی دیدم نه اگر 

ابشوجو  

 ندم هنا ق میشه توی گلوم و تا آخر عمرم بایدحسرت جوابای

 .نداده ام رو بخورم

یه وقت فکر نکنین من آدم پرویی هستما نه... آریو خودش 

 باعث
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شد من اینطوری بشم وگرنه من اونقدرم پرو نیستم. انقدر 

 اذیتم

 کرد و بیخود و بی جهت آزارم داد که دلم می خواست سر به

 .تنش نباشه

 از خداتم باشه منو دید بزن ی این سعادتیه که نصیبهرکسی-

 .نمیشه

کمکم کرد مانتو رو از تنم در آوردم و این بار اون بود که 

 کوتاه

اومد. مانتو رو انداختم روی گچ دستم. هنوز خشک نشده بود 

 و

ه بوی موندگی آب به خودش گرفته. متنفراحساس می کردمی  

 بودم از تمیز کردن اساسی و معتقد بودم همه چیز بایدانقدر

 .تمیز و براق باشه که دیگه نیاز به تمیزی بنیادی نداشته باشه

 میشه لطفا کارت تموم شد بیای دست منو نای لون بپیچی؟-

 برو باال لباسمو عوضکنم می ام. چیزی الزم نداری ؟-

پله ها وایسادم و با سرم جواب منفی دادمبین  . 

 پله ها رو یکی یکی رفتم باال و حواسم بود که یه وقت زمین

نخورم. همه چیز رو آماده کردم که صدای زنگ در رو 

 .شنیدم

760 

 جرزن  



 

 نبود

آریو بود که یه تیشرت و شلوار تنش کرده بود و پشت در 

 منتظر

 .بود

باله با خودش آورده بود و توی هوا بادش خودش یه کیسه ز

 می

 .داد

 :دستم رو گرفتم جلوش که گفت

 مهمون حبیب خداست. نترس نمک گیر نمیشیم تعارف کنی-

 .بیایم توی خونه

 نمیشین؟ بیاین؟ مگه چند نفری ن؟-

 .سرم رو بردم بیرون و دنبال یه شخص دومی گشتم

 .من و جن و انس هام. موکلم هم هست-

یه لحظه حرفش رو باور کردم. زل زدم توی چشماش و از 

 ترس

 .این که یه وقت راست بگه هیچ جا رو نگاه نکردم

 .بهشون بگو برن وگرنه راهت نمیدم داخل-

 ...الهم صل علی محمد و آل محمد-
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پشت سر هم شروع کردم به صلوات فرستادم و فوت کردن 



 سمت

اطرافش. انقدر ترسیده بودم که دستامیخ بسته بود و آریو و  

 .داشتم می لرزیدم

 .تینا اینا همیشه هستن چیکارشون داری؟ ا ز خودمونن-

 انگشتم رو به معنی هیس گرفتم جلوی بینیم و به حرکات و

رفتارم ادامه دادم. چشمام رو بستم و با ترس صلوات 

 .فرستادم

د. با این که برای باز آریو آستی ن لباسم رو گرفت و کشی

 کردن

چشمم مقاومت کردم ولی انقدر اصرا ر کرد که چشمام رو 

 باز

 .کردم

 باور کردی؟-

 .جیغ کشیدم و یه قدم پریدم عقب

 .نیا تو... اگر میای تنها بیاد-

 یهو ا زخنده ترکید و دست کشید به ریش های پر پشتش که

 .یکمی هم حجمش بیشتر از همیشه شده بود

براق آسمونیش داشت از شیطنت برق می زدچشم های  . 
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خیلی خل و دیوونه ای تینا . خل بازی در نی ار جن کدومه -



 انس

 .کدومه

 ...نیا تو-

 :انگشت سالمم رو با تهد ید گرفتم جلوش و گفتم

 .صلوات بفرست تنها بیا تو-

 باور کردی؟-

دستم رو زدم به کمرم و دست گچیم رو باال نگه داشتم و 

 :گفتم

 نه پس وایمیستم تو با دار و دستت بیای تالفی بالی ایی کن-

 .سرت اومده رو سر من دربیاری؟ کورخوندی

 .ا تینا خودتم که جن داری-

بدون این که حتی فکر به چیزی بکنم چشمام رو بستم و با 

 تمام

لم فریاد کشیدم. من از هرچی جن و وجودم داد زدم. از ته د

 روح

 .و این چیزاست وحشت داشتم

با قرار گرفتن دستش جلوی دهنم بازم همونطور داشتم داد 

 می

 زدم که دسگه خودم خسته شدم. چشمام رو باز نکردم ولی
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 .داشتم نفس نفس می زدم

- نیست. چشماتو تینا آروم باش هیچکس جز خودمون اینجا 

 باز

 .کن

 یواش یواش چشمام رو باز کردم و نگاهش کردم. خبر نداشت

من چقدر توی زمینه ی چیز ای ترسناک بی جنبه ام! حاال با 

 ید

 شب چطور می خوابیدم؟ چطور خوابم می برد؟ تا صبح قطعا

 .خواب روح و جن میدیدم

 ...آریو راستشو بگو-

 :با خنده جوابم رو داد

 نترس کسی نیست اگرم بود با ختم صلواتی که تو گرفتی بار-

 .و بندیلش روجمع کرد و رفت

نفسم رو فوت کردم بیرون ولی هنوز داشتم از ترس می 

 .مردم

عقب عقب رفتم و اونم دنبالم اومد. وایسادم وسط خونه و 

 دستم

روگرفتم سمتش تا برام ببنده. قشنگ با دقت کیسه زباله رو 

 دور
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 دستم محکم کرد و منم که داشتم با ترسم دست و پنجه نرم

 .می کردم به حرکاتش نگاه کردم

 :ازش تشکر کردم و خواستم بره که گفت

 .میشینم اینجا کارم رو انجام میدم چیزی الزم داشتی بهم بگو-

 من که از خدا خواست ه بودم. حاال اومدیم و خدایی نکرده یه

اقی افتاد! من با یه دست چطور از پسش برمی اومدم؟اتف  

رفتم توی حموم و به سختی لباسام رو در آوردم. کار 

 حضرت

فیل بود... یه حموم کردن کلی طول می کشید. آب رو باز 

 کردم

 ...که دیدم واویال

همین که آب به راه آب رسید از اونجا همینطور آب کثیف 

 بود

 .که می زد باال

- یازیخ... خدایا منو به کدامین گناه مجازات می  یازیخ تینا

 کنی

مرگ من بگو توبه کنم دست از مجازات برداری دیگه 

 ظرفیت

 .ندارم

 دنبال تلنبه گشتم ولی نبود که نبود. آخرم خم شدم و یادم اومد
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 زیر روشویی جاسازش کردم. کشیدمش بیرون ولی هرچیزدم

 .آبها نرفت تازه هی بیشترم اومد باال

 ...آریو-

 هی تلنبه می زدم و هی بیشتر وسط غرقابی که درست کرده

 .بودم فرو میرفتم

 ایخدا بخدا این کارات انصاف نیستا. بیا پایین خودت ببین-

 !توروخدا... بیا ببین چه بالیی به سرم اومده

نگاه  داشتم همینطور که به خدا شکای ت می کردم به سقف

 می

 !کردم. انگار خدا اون باال وایساده

یهو صدای باز شدن در حموم اومد و من یادم رفت چه طور 

 با

خدا اختالط کرده ام. ج یغ میکش یدم. یه طوری صدام رو 

 انداختم

 .توی سرم کن تمام مویرگ های مغزم درد گرفت

 نمیدونم چه وضعیتی داشتیم ولی من لخت مادرزاد توی حموم

ه بودم که در باز شد. نمیدونم چقدر طول کشید و اصالوایساد  

 در بسته شد یا نه ولی من فقط داشتم جیغ میکشیدم و دنبال
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 .حوله ام می گشتم تا دور خودم بپ یچم

 ...تینا نمیبینمت-

من که بهش هیچ اطمینانی نداشتم.واال بخدا مردا چشم 

 .چرونن

شما بگو بهترین مرد ولی بازم به نظر من چشم چرونه. خب 

 با ید

 خودش بفه مه و بره بیرو ن من که نباید بهش بگم خودش هم

 .هزار ماشاال این درک و فهم رو نداره

 .برو بیرون بذار حوله بپیچم دورم-

 !بیرونم تینا-

 باالخره حوله رو برداشتم و تنم کردم. حوله ام پوشیدنی بود و

میپوشیدمش دیگه هیچ جا ی بدنم مشخص نبود. یه حوله وقتی  

 .ی قرمز نرم که کالهش هم تا وسط پیشونیم می رسید

 پوشیدی؟-

 ...پوشیدم-

 .جیغ نزنی دارم در رو باز میکنم-
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باشه ای گفتم و عقب وایسادم تا در رو باز کنه. همون طور 

 سر



فت بود با این کارم و پوشیدن اون حولهتا پام توی کند و کثا  

 باید حوله ام رو هم میشستم دیگهباال زدن اب حموم هم نور

 .علی نور بود. قشنگ تا مچ پام به گند کشیده شده بود

 .پاهاتو آب بکش بیا بیرون بریم پایین حمومت رو بکن-

باز شکر خدا آستین حوله ام بزرگ بود و دستم با اون حجم 

 گچ

ود و اون کیسه ی سبز رنگ زشت زبانه توس که دورش ب

 آستین

 .جا شده بود

 :لبامو جمع کردم. بوی بدی هم توی حموم پیچیدن بود

 مطمئنی اینجا حموم میکنی؟-

 بینیش رو جمع کرد و به اطراف نگاه کرد. منمیه دستی ه ی

 .سعی می کردم جلوی حوله ام رو به همدیگه نزدیک کنم

 چطور مگه؟-

 !بوی مستراح میاد-

 خواستم برم سمتش و یه کتک جانانه نصیبش کنم ولی اگر
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دستم رو تکون می دادم ممکن بود یه جایی ازحوله ام این 

 طرف

و اون طرف بشه و حیثیتم رو به باد بده برای همین عصبانی 



 داد

 :زدم و گفتم

- افتی زده باال؟ گندت بزننکوری نمیبینی چاه به چه گند و کث  

 توچه صاحبخونه ای هستی این چاه حموم منو درست نمیکنی

 .هس هر بار بایدبزنه باال

قسمته قسمت. خانم با ادب وظی فه ی من نیست در ضمن -

 من

صاحبخونه ی شما نیست م پسرش هستم که هیچ نقشی در 

 اصول

 .و قواعد این خونه ندارم

*** 

یساده بود وسط حموم و انقدر از آبیبا لبو لوچه ی آویزون وا  

که دور پاهاش رو گرفته بود چندشش می شد که از جاش 

 تکون

 .نمی خورد

 چاه کثافت خونه ات زده باال نه بو ی حموم من. اینجا همیشه-

 .بوی ُگل میده
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 : با بدجنسی یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم

 .کامال مشخصه-



 .حسابی داشت حرص می خورد

 .بیا بیرون من میرم دمپایی میارم پاهات رو زمین نذاری-

 :با حرص و از الی دندوناش گفت

وای واال حضرت زحمت میکش ید. دستای لطیفتون به -

 دمپایی

 !های پالستیکی میخوره یه وقت خش نیافته

به سختی چشمم رو از بلوری هاییکه نظرمو بیش از حد 

 جلب

بود گرفتم و از جلوی حموم که آب به خاطر شیب بهشکرده   

 نرسیده بود بیرون رفتم. جلوی در تو یجا کفشی خودش خم

شدم و یه دمپایی پالستیکی صورتی پیدا کردم. روی شه پا 

 پیون

 .خالدار داشت که با نمکش کرده بود

برا شبردم جلوی در حمام. باید ی ه فکری به حال حمامش 

 می

ه هم شلیه مرغابی بود نصف زندگیش توی کردم. این دختر

 حمام

 .می گذشت
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 .بیا بیرون تینا-



 .چشماتو درویش کن. ببند کامل بیام بیرون-

رومو برگردوندم و نفسم رو فوت کردم. حاال نمیداشت دو 

 دقیقه

 .راحت باشما

 !آریو -

برگشتم سمتش و جلوی زبونم ر و گرفتم که هیچی بجز بله 

 بهش

 .نگم

 .حوله ندارم. اینم کثیف شد-

 لباش رو جمع کرده بود و چشم هاش دقیقا شبیه بچه گربه ا ی

شده بود که بی پناه داره التماس یه عابر میکنه تا بهش یه 

 تیکه

 .غذا برسونه

 .عیب نداره حوله ی من هست-

می نداشت. مظلوم می شد ولی تهش اگرجبهه گیری اش تمو  

مسئله باب میلش نبود یهو قاطی می کرد تا به شرایط 

 مطلوبش

 .دسترسی پیدا کنه
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من حوله ی تورو بپیچم دورم؟ هزارتا مرض میگیرم -



 .نمیخوام

 .جزام ندارما تینا ... بیا برو پایین فعال-

صورتش رو برام کج و معوج  پشت چشمش رو نازک کرد و

 .کرد

 حوله نو نداری؟-

از کنارم رد شد. با این که دمپا یی پاش کرده بود ولی روی 

 نوک

 .انگشتای پاهاش راه می رفت

 حوله فروشیه مگه؟-

انگار دی د به نتیجه اینمیرسه بی خیال حوله شد و با قدم 

 های

 .کوتاه کوتاه و آهسته رفت سمت پا یین

ی به حمام باال گند خورده بود به معنای واقع . 

 دنبال تینا راه افتادم و یادم اومد که لباس برنداشته. رفتم تو ی

 کمدش سرک کشیدم و یه ست مشکی لباس زیر با یه بلوز و

شلوار نو که هنوز اتیکت روش بود برداشتم تا براش ببرم. 

 اخالق

 .خاصی داشت که هنوز هم لباس هاشو نپوشیده بود

وقتی رسیدم پایین صدای آب می اومد و انگار خود کفا رفته 

 بود
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تا دوش بگیره. لباس هاشو گذاشتم جلوی در که یهو صدای 

 آب

 .قطع شد

 آریو! اومدی؟-

 .رفتم جلوی در و گوشم رو چسبوندم بهش

 بله؟-

گرفتم یهو در باز شد و نزدیک بود بیافتم زمین که دستم رو 

 به

 .چهارچوب در

 چی شده؟-

سرش رو از همون یه نیمچه جایی که بین در باز شده بود 

 آورد

 .بیرون. بخار حموم رو گرفته بود و موهاش خیس آب بود

 !شیر خرت خورت می کنه-

 .کاریش نداشته باش حیوون خدارو-

 .با حرص اسمم رو صدا زد که منم خونسر نگاهش کردم

- نهشیر آب سر و صدا میک . 
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 .ببین چه اعجوبه ای هستی که صدای شیر آبم دراوردی-

عصبانی شد و خواست در حموم رو روم ببنده که پام رو 

 گذاشتم

بین در و چهارچوب. زورش از من هم بیشتر بود. انصافا 

 این که

 می گفتن نون روستا یه قوت دیگه داره حق داشتن. این دختر

با همه ی دست و پا چلفتی بودنش زور بازوش از هزارتا 

 مرد

 .بیشتر بود

 .پاتو بردار وگرنه لهش میکنم-

 .در رو باز کن ببینم چش شده. شاید چیزی گیر کرده-

اگر آریوی دو ماه قبل بودم، یا شایدهم آریوی دیروز در رو 

 روش

 می بستم و حتی اگر خودش هم به حرف می اومد بهش گوش

م. نمیدونم آثار کمرش بود یا رنگ پوستش. جالبی اینجانمیداد  

 بود که همیشه توی تصوراتم دختر سبزه ی الغر جذاب ترین

 .حالت ممکن یه دختر رو داشت

 .هیچی کاریت ندارم خودم به سر خودم گل میگیرم-

 .نه باز کن زشت میشی گل بمال ی به سرت-
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هل داد و منم از این طرف در رو هل دادم با حرص در رو . 

 .هیز چشم چرون لباس تنم نیست-

بی تربیت من کی نگاهت کردم که بهم میگی هیز چشم -

 !چرون

 .فشارش روی در رو کم کرد و دیگه صداش پر از ناله شد

 حموم رو خراب کردی ؟-

فقط یه ن اله با آوای ا وهوم شنیدم و خودشو بیشت ر پشت 

 در پنهون

 .کرد

 .آب نمیاد-

 .شایدقطع شده-

 رفتم سمت آشپزخونه و مطمئن شدم که آب قطع نشده. دوباره

 :رفتم پشت درو گفتم

 .یه بار کامل ببند باز کن-

 .صدای سنگ میاد . بستم باز کردم آب میاد ولی خیلیکمه-

 دوست نداشتم بگم ولی بجز این ممکن نبود در رو باز کنه به
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 :همین خاطر گفتم

 .اون حوله رو تنت کن بذار بیام داخل-

 .یه دقیقه صب رکن-



 در رو به سمت من هل داد و انگار مشغول پوشیدن حوله اش

 .شد که بعد در رو رها کرد

 همین که رفتم تو با چشمام که انگار خودشون حامل اشعه ی

ی ایکس بودن زل زدم بهش. یه طوری داشتم براندازش م

 کردم

 که می تونستم قطره های آبی که روی موها و بدنش بود رو

 .بشمرم

 چی شده؟-

 داشتمی اسین میخوندم؟-

با آرامش چشم ازش گرفتم ولی فکرم هنوز پیشش بود. به 

 شیر

 آب نگاه کردم ولی چشمام هنوز پیش تینا مونده بود. این دختر

 .سفید و تپل چطور همه ی عالیق منو زیر سوال برده بود

776 

 جرزن  

 

 نبود

 خودش جلوتر از من رفت سمت دوش و همین که اومد یه قدم

 .بره جلوتر پاش لیز خورد

 نه میتونستم رهاش کنم و نه دلم می خواست. از بوی موهاش

طع شدهمی تونستم بفهمم یک دور هم شامپو زده و بعد آب ق . 

نفس هامون توی سینه حبس بود. تینا توی شوک بود و 

 چشماش



 رو بسته بود پ من توی شوک دختر دست و پا چلفتی ای که

 .حتی نمیتونست توی حمام از پس خودش بربیاد

 :یه تکون به خودش داد و گفت

 !کم نیاری ها-

 .بیا این المصب رو ببین-

چیزی گیر کرده رفتم جلو و خم شدم زیر شیر آب. قطعا یه 

 بود

و باید بازش میکردم. تینا رفت و نشست روی توالت فرنگی 

 و

پاش رو انداخت روی پای دیگه اش. دستش رو زد زیر چونه 

 اش

 .و همون طور خیره شد تا ببینه دارم چیکار میکنم

 چند دقیقه ای طول کشید تا برم آچار بیارم ولی وقتی برگشتم

 .هم هنوز توی همون وضعیت بود
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حضورش باعث می شد کنترل اعصابم رو از دست بدم. از 

 طرفی

 دلم می خواست بهش بگم بره بیرون و از طرف دیگه نمی

 .خواستم از جاش تکون بخوره

 چی شده؟-



یه طوری می گفت انگار می فهمه دارم چیکار می کنم. 

 همچینم

 با دقت نگاه می کرد که حس میکردم چند دقیقه بعد میاد

 .آچار رو از دست من میگیره خودش مشغول میشه

 .فعال من نفس تنگی گرفتم-

 :با تعجبی که از لحنش می تونستم تشخصی بدم آروم گفت

 وا چرا؟-

درپوش شیر رو باز کردم که ازش چند تا سنگ ریز و 

 درشت

بود که جمع شده بودن و ازریخت پایین. انگار مدت زیادی   

 شانس مزخرف تینا دقیقا لحظه ا ی بدقلقی کرده بودن کن اون

 .اومدن بود حموم
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 تو هم صد و پنجاه کیلو میافتاد روت حتما نفس تنگی-

 .میگرفتی

 خم شد دمپایی پالستیکی ای که پاش بود و باعث زمین

ر آورد ولی من چون می دونستمخوردنش شده بود از پاش د  

قراره به سمت سر مبارک من نشونه گیریش کنه سرم رو 

 دزدیم

 .و شانسی دمپایی رو توی هوا نگه داشتم



اگر من صد و پنجاه کیلو ام تو نیاز به پنچرگیری داری! -

 معلوم

 !نیست اون همه کوفت میکنی کجات جامیگیرن

و گفتممشغول بستن درپوشی که باز کرده بودم شدم  : 

 .خداروشکر چربینمیشه تو جای جای بدنم-

داشتم بی انصافی می کردم. حق داشت اگر عصبانی می شد. 

 تینا

یکمی تو پر بود و اصال نمی شد لقب چاق رو بهش داد ولی 

 چون

 از این مسئله خیلی ناراحت بود من می تونستم به خوبی ازش

 .استفاده کنم

 .دختر بایدتپل و سفید باشه-
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راست می گفت. حاال می فهمیدم ا ین نشونه ها از یه دختر 

 چقدر

میتونه چشم نواز باشه طور ی که لباس هایی که براش پشت 

 در

گذاشته بودم رو بتونم توی تنش تصور کنم. البته فقط نصف 

 اونا

 .رو و بتونم به این تضاد مشکی و سفید جذاب فکر کنم



ون موقعیت داشتم فکر می کردم رنگ بعدی ای حتی توی ا

 که

 باید براش بخرم چی میتونه باشه! قرمز بیشتر بهش میاد یا

سرخابی؟ شاید هم رنگای تیره مثل سرمه ای توی تنش 

 قشنک

 .تی می نشست

 !دیدی کم آوردی-

انگار از دنیا پرت بود. واقعا اومده بود اینجا درس بخونه و 

 حتی

وی حموم خونه اش نشسته بود براش مهماین که با استادش ت  

 !نبود

 :برای این که بحث رو عوض کنم گفتم

 .بیا بهت یاد بدم به چنین مشکلی برخورد کردی چیکار کنی-
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 .چیکار با ید بکنم-

نشوندمش زیر شیر آب و دادم بهش تا اونو ببنده . نگاهش به 

 دست

هاش و انگشتای ظریف و کوچیکش بود که دور آچار حلقه 

 زده بود

 .و ناخن های بی الک کوتاهش کن هیچ جلب توجهی نداشت



 انگار این دختر از یه سیاره ی دیگه اومده بود و من از جنس

 . دختر توقعات دیگه ای داشتم

 الک نمیزنی؟-

 دستش از حرکت وایساد. انگشتاش رو بیشتر جمع کرد و با

ون دست سالمش سعی کرد دستورات من رو اجرا کنههم . 

 .دوست دارم ولی معموال نمیزنم-

 چرا؟-

شونه هاش رو باال انداخت و با دقت بیشتری بن کا ش ادامه 

 .داد

 .آرایشم تا مجبور نشی نمیکنی-

 .سرش رو تکون داد و آچار رو گرفت سمت من

دنمیدونم چی حس کرد که یهو با دست گچی اش محکم کوبی  

 :به پام و گفت
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بسه آقا آریو خان. بسه پاشو برو بیرون چشمات چپ شد -

 انقدر

 .دید زدی

 تورو؟-

 دید زده بودم دیگه! قابل انکار نبود. تمام این ساعات داشتم

دیدش می زدم و از هر دری وارد می شدم که یکمی بیشتر 



 به

 .کارم ادامه بدم

تو خیلی کار داری تا یه مرد بخواد دیدت بزنه. زنونگی! -

 باید

 .اینا رو بلد باشی

 .انگار قرار نبود از رو برم

طوری بهش خیره شده بودم که انگاری هیچ دختری توی 

 عمرم

 .ندیدم و این اولین دختریه که دارم نگاهش میکنم

البته از بابت اعجوبه بودن اولی بود. هیچ جای دنیا چنین 

تردخ  

خنگ بی خیالی ندیده بودم. از هفت دولت آزاد بود و فکر و 

 خیالش

 صد ها کیلومتر از همسن و سال هاش فاصله داشت. حتی می

 تونستم بگم نقطه ی مقابل صمیمی ترین دوستش توی دانشگاه
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 ...بود. اون کجا و تینا کجا

م بود. از اون خط ریزی تمام حرکات و رفتارش زیر ذره بین

 که

 حین خندیدن کنار لبش چین می خورد بگیر تا چشم های



خاکستری براقش... از پوست پنبه ایش بگیر تا انگشتای 

 کوچیک

دستش.شبیه عروسک بود از اون عروسک های تپل نرم که 

 می

 شد سر گذاشت روی سینه اش و بی دغدغه خوابید. درست

 .شبیه بچگی ها

ساق پاش رو کوبید به ساق پام. یه تای  کنارم وایساد و

 ابروش

 :رو انداخت باال و دست به کمر گفت

خدارو صد هزار مرتبه شاکرم که بلد نیستم وگرنه معلوم -

 نبود

شما پسرا چجو ری قورتم میدادین. ترجیح میدم سرم تو یقه 

 ی

 .خودم باشه تا بخوام با دلبری و کارای زنونه توجه جلب کنم

یی پالستیکی حموم رو از پاش در آ ورد و خم شد و دمپا

 گرفت

 :باالی سرم

پاشو برو بیرون می خوام حموم کنم. بسه...وظیفه ات بود -

 شیر
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 .رو هم درست کنی برو حالم داره از خودم بهم میخوره

نگاهم رو با یه حالت اکراه گونه ازش گرفتم. نه که دلم بخواد 

 این

 کارو بکنم نه... فقط حس غرور پسرونه ام می گفت باید این

برخورد رو داشته باشی. چشم ازش بگیری و براش سر 

 تکون

بدی. یه طوری که کامال احساس کنه حضورش برات مهم 

 نیست

 .و بود و نبودش هیچ فرقی نداره

قانون جذب دختر میگه نباش تا همیشه باشه... براش هیچ 

 کاری

و به پات بریزه و این یه قانون تصویب شده نکن تا دنیا ر

 توی

 جهان پسراس ولی مشکل اساسی این جاست که وقتی مردا

 عاشق میشن دنیا هم نمیتونه جلودارشون باشه. مردا عاشق

نمیشن ولی وقتی دلشون سر میخوره هیچ احدی رو 

 .نمیشناسن

دیگه مهم نیست مامانشون یا حتی مورد اعتماد ترین فرد 

 زندگی

ن چی میگه اونا با ید احمقانه ترین کارای ممکن رو انجام شو

 .بدن



 مثل خود من... منی که سالیان سال با این که همه چیز برام

مثل روز روشن بود و میدونستم که این راه که میرم به 

 ترکستانه
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قطهولی اون ته مهای ترکستان دنبال تمین میگشتم. یه ت دو ن  

اشتراک داشتن ولی من دنبال یه الفبای سی و دو حرف ی 

 .بودم

 :نگاهم رو از مچ پاش گرفتم و سرم رو با تاسف تکون دادم

 برای خودت می گم احمق. درس خوندن و خوردن خوابید ن-

 برای تو نون و آب نمیشه برو بچه داری یاد بگیر. شاید حتی

قالب بافی. یه کالس آشپزی هم بری دیگه غذای شور و چای 

 پر

 .نمک و آت و آشغال به خورد من بدبخت نمیدی

 از جام بلند شدم و با این که هی چ دلم نمی خواست حموم رو

 ترک کنم ازش چشم گرفتم و رفتم بیرون. همونطور داشت با

خودش صحبت می کرد. تمام جد و آباد من درو به فحش 

 کشید

هرچی دلش خواست بارم کرد ولی من فقط داشتم می و  

 خندیدم. اصال با اومدن صداش قهقهه می زدم انگار یه فیلم

 .کومیک هیجانی زنده جلوی چشمم داشتم



 .این زندگی به من هرچیزی که بقیه می خواستن رو داده بود

 منی که بخاطر همون بقیه شده بودم این استاد موفقی که تنها
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 آدمی بودم که از جمع دوستام درسم رو ادامه دادم. همین

موقعیتی که داشتم آرزوی تینا بود و برای من چیز عادی ای 

 به

 .نظر می رسید

به هر طرف که سرم رو برمی گردوندمیه نشونه از گذشته 

 .بود

مثل پیراهنی که تنم بود و بخاطر عالقه ی تمین به رنگش 

 خریده

دمبو . 

 همون وسط راه دکمه های پیراهنم رو باز کردم و از تنم در

آوردم. تا رسیدنه به اتاق دیگه پیراهن روی دستم بود. 

 هرچقدر

هم که سعی می کردم زندگیم رو سم زدایی کنم ب از هم خود 

 ی

نشون می داد. مثل زنگ ها و پیام ها یی که این روزا از 

 طرفش

م. حتی دیگه داشت توی روممی گرفتم و اشتیاقش برای دیدن  



 .میگفت که از نامزدت جدا شو و بی ا با هم باشیم

یکی از تیشرت های تا شده رو از توی کمدم برداشتم. همین 

 که

 خواستم بکشمش بیرون به پیراهن های سفیدم که مرتب روی

 .هم قرار گرفته بود گیر کرد و همه روی زمین افتادن
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قبل از این که برای برداشتنشون خم بشم تیشرت رو تنم 

 .کردم

 .خالکوبی روی دستم بخشیش زیر آستین لباسم قای م شده بود

 یاد روزی افتادم که تینا دست کشیده بود روش و به نظرش

 جالب اومده بود. ناخواسته هر چیزی که به این دختر مربوط

گی که روی دستمیشد خنده روی لبام می آورد. دختر خن  

 .نداشت

 خم شدم تا لباس رو برداشتم ولی با دیدن یک لکه ی بزرگ

روی لباس شوکه شدم. فکر کردم دارم اشتباه میبینم ولی نه 

 تنها

اون پیراهن بلکه پیراهن زیری هم لکه ی بزرگ آبی جوهر 

 رو

 .توی چشمام فرو میکرد

- دستم تینا... دعا کن نیای بیرون وگرنه جنازت میمونه روی . 



 .چنان داد زدم که اصال یادم رفت داشتم به چی فکر میکردم

 لباساینو و تمیزم دقیقا به به درد نخور ترین شکل ممکن در

 اومده بودن و لکه های جوهری روش نقش انداخته بود که به

 .هیچ عنوان از بین نمی رفت
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ومد که می گفتصداش از توی حموم با حالت اکو ا : 

 نمیدونم چیکار کردم ولی هر کار کردم حقته. البته اگر پشت-

 .گوشتو دیدی من رو هم میبینی چه برسه به جنازه ام

 از توی حموم هم حرف کم نمیاورد. تازه دقیقا وقتی بیشتر

 .حرصم داد که شروع کرد به آواز خوندن

 ای دل تو خریداری ندار ی

 افسون شدی و یاری نداری

 نفرین به تو ای دل دل غافل

 تو که گرمی بازاری نداری

لباس ها رو زدم زیر بغلم و راه افتادم تا بندازمشوندور تا 

 چشمم

 بهشون نیافته. مطمئن بودم اگر ببینمشون تیکه بزرگه ی تین ا

 گوششه و طوری بیچاره اش میکنم که حتی نفهمه از کجا

 .خورده

تعشق مثل کبوتر میاد یه روز رو بام  



 تن میده به دامت میشه اسیر و رامت
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 روزی صد هزار بار زنده میشی میمیر ی

 با گوشه چشمی دوباره جون میگیر ی

 :با عصبانیت داد زدم

 سااااااکت شووووو.... برای خودت بخون. مردم بدبخت چه-

 .گناهی کردن صداینکره ی تورو گوش کنن! تینا نخون

- تو چه دلم میخواد آواز بخونم. صدای عمه ات نکره اسبه  . 

 تو که از عاشقی خیری ندی دی

 یه عمری در پی عشقی دو یدی

 ندیدی ندی دی یه روز خوش ندید ی

 به حرفم رسیدی به عشقت نرسیدی

هنوز ا ز حموم نیومده بود بیرون که زنگ در خونه رو 

 زدن. وقتی

ون که خیلی هم به از آیفو ننگاه کردم صورت یه دختر جو

 آیفون

نزدیک بود رو دیدم. اخم پیچیده شده توی ابروهام غلیظ تر 

 شد

 .و گوشی رو برداشتم
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 بله؟-

 .ببخشید اینجا خونه ی تیناس؟ تینا جهانشیر آبادی گوگونانی-

 .یه نگاه به ساعت مچیم که هنوز درش نیاورده بودم انداختم

 .ساعت از ده شبهم گذشته بود

 .بفرمایی د-

 خب چرا در رو باز نمیکنین؟-

 این دختر دیوونه بود همه ی کسا یی هم که میشناختنش مثل

 .خودش بودن. توقع داشت من در رو براش باز کنم

 شما؟-

 خود تینا کجاست؟-

انگار به سختی فارسی صحبت می کرد چون قشنگ مشخص 

 بود

 .یه لهجه ی خاصی داره

 .حمامه االن میاد دیگه-

 کجا حمامه؟-
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 .خانم همین جا حمامه کارتون رو بگین بهش بگم-

 :دختره یکمی رفت عقب و زل زد توی چشمی ایفون و گفت



آقا در رو باز کن دیگهمن رو ی ک ساعت معطل نگه -

 داشتی

 .جلوی در. من خواهرشم خواهر

خب مثل این که درست فکر میکردم چون فقط از ت یر و 

 طایف ه

 !گوناگونی میتونست اینطور متوقع باشه

 .بفرمایی د طبقه ی دوم-

در رو باز کردم و کنار وایسادم تا بیاد باال ولی وقتی سر و 

 صدا

 توی راهرو پیچید یه لحظه گیج شدم. ترسیدم نکنه اتفاق بدی

ه باشه چون سر و صدا اصال ط افتاده باشه دزدی چیزی اومد

 بیعی

 .نبود و نمیتونست متعلق به یه آدم اونمیه دختر جوون باشه

همین که صدای ترکی صحبت کردنشون به گوشم رسید 

 فهمیدم

 چی شده ولی دیگه خیلی دیر بود چون تینا هم از حموم اومده

 بود بیرون و کاله حوله اش رو سرش همون طور که داشت

ی کرد اومد سمت درموهاش رو خشک م . 
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 چی شده؟-



فاصله ی سوال تینا با اومدن یه پسر بچه حدودا هفت ساله 

 جلو ی

در و پشت سرش لیز خوردن یه پسر بچه یکم بزرگ تر از 

 اون تا

 .جلوی در یکی شد

شبیه یه زنج یر بودن که با اومدن هر کدومشون این زنجیر 

 کامل

ر می شدو کامل ت . 

 یه نگاه به سمت تینا انداختم که گیج و مبهوت فقط داشت به

 آدمایی که جلوی در ردیف شده بودن نگاه می کرد و اونا هم

 مثل فیلم تنها در خانه حین شمارش بچه ها شبیه واگن های

 .قطار ردیف می شدن

 :تینا لب زد

 ...محمد-

به تینا بودیه دختر سفید رو با چشمای قهوه ای که خیلی شبیه   

با چشمای براقش بهمون خ یره شد وزیر لب با حرکات ایما 

 و

 اشاره همون طو ر که سعی می کرد صداش درنیاد به تینا یه
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 .چیزایی فهموند



 ...کبری! فاطی-

تینا گیج بود. اصال انگار توی این دنیا نبود. من داشتم فکر 

 می

 کردم االن این همه آدم اعضا یخونواده اش هستن؟ این بچه ها

 برادراشن که انقدر بهش شبیهن؟ یا مردی که لحظه ی آخر

 رسید به بقیه ی اعضا پدرشه؟

 پنج نفر بودن، یه آقای مسن و دوتا پسر بچه. یه خانم حدودا

پنجاه ساله با یه دخترجوون که به نظر از تینا کم سن و سال 

 تر

 .می رسید

 همه سکوت کرده بودن. شبیه صحنه ی جرم بود البته حق هم

 داشتن تینا با حوله کنار من وایساده بود. من اگر جای پدر تینا

 بودم شایدسرش رو همون لحظه می بریدم و می ذاشتم روی

 .سینه اش! البته نه تا این حد ولی مطمئنم خیلی شوکه می شدم

 .بریم خانم-

 ...بابا-
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 !مرد-

تینا دویید بیرون و همونطور که داشت سعی می کرد حوله 

 از



دورش باز نشه از آستین پدرش آو یزون شد. زنی که بهش 

 گفته

بود کبری چادرش رو بین دندوناش گرفته بود و می کوبید 

 توی

 صورتش ومن شبیه یه تماشاچی داشتم صحنه ی عج یب و

 .جنجالی رو نگاه میکردم

 .بابا صبر کن-

 مرد مسن با چشم هاش به سمت در که من داخل چهارچوبش

 :وایساده بودم اشاره کرد و گفت

 .برو همون جایی که بودی. دیگه قید مارو برای همیشه بزن-

 ی...یعنی چی ؟-

 :دست تینا رو به سمت دیگه هل داد و گفت

 .بریم خانم-

رو گرفتمدست به کار شدم و سریع رفتم سمتشون. دست مرد   
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و سرم رو انداختم پایین. دستم رو گذاشتم پشتش و به 

 محترمانه

 :ترین شکل ممکن گفتم

 سالم جناب جهانشیر آبادی خیلیخوش اومدید. قدم سرچشم-

 .ما گذاشتید. بفرما یین داخل یه چا ی بخورین حاضره



 !خجالت بکش مرد-

*** 

می کردم. این دو نفری که جلوی روم داشتم از ترس سکته 

 بودن

بابا و آریو بودن. انگار توی یه خواب عمیق فرو رفته بودم و 

 یه

جسم سنگین افتاده بود روی بدنم. انگار هیچ اراده ای ا ز 

 خودم

 .نداشتم و همه چیز رو سپرده بودم به سرنوشت

نمی فهمی م چقدر دستامیخ بسته و بدنم داره از سرما می 

 .لرزه

 در خونه باز بود و من با یه ال حوله که از هر طرفش هوا به

 .داخلش نفوذ می کرد وایساده بودم جلوی در

 جناب جهانشیر آبادی چند دقیقه فرصت بدید. درست نیس ت-

 .اینطور ول میکنین میرین
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دست بابا تو کسری از ثانیه باالی سرش رفت و روی گونه 

آریو ی  

فرود اومد. جیغم رفت هوا و دستم رو گرفتم جلوی دهنم. 

 کبری



 :یواشکی به ترکی گفت

 .نیا جلو که بابات خون به پا میکنه-

آریو دستش رو گذاشت روی صورتش و محمد همون وسط 

 راهرو

 زد زیر پای علیرضا و هر دوتاشون پخش زمین شدن. کبری

کی رو با  چادرش رو گرفت به دندونش و نمیدونست طرف

 ید

بگیره. محمد و علیرضا رو بلند کنه یا بابا و آریو رو از 

 همدیگ ه

 .دور کنه

 :بابا انگشت تهدی دش رو گرفت سمت من و گفت

 گفتی برم درس بخونم گذاشتم، با هزار زحمت خرجتو دادم-

بعد از پنج سال اومدم توی خونه ی یه مرد غریبه پیدات 

 میکن م

 اونم با این وضعیت؟

اهمو با التماس به سمت آریو دوختم. زبونم بند اومده بودنگ . 

 برعکس همیشه که میتونستم جوابهمه ی عالم و آدم رو بدم
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 .قفل کرده بودم

 توی اون لحظه احساس می کردم تنها کسی که میتون بهم



کمک کنه آریوعه ولی نه تنها هی چی نمی گفت بلکه در 

 مقابل

 .سیلی ای هم که خورده بود عکس العملی نشون نمیداد

 ...بریم زن-

 آقا کجا بریم این وقت شب. دیگهکی میتونه مارو برگردونه-

 ده؟

 صداینفس های عصبان ی بابا رو میشناختم. بابا خیلی مرد

خونسرد و آرومی بود مگه اینکه کسی پا روی دمش 

 .میذاشت

ی شد و هیچ کس تعصب و اون رگ آذریش حسابی قلمبه م

 هم

 .جلو دارش نبود

 اصغر آقا تا فردا اینجا کار داره بعدشم ماشینش پره نمیتون ه-

 .سوارمون کنه. االن بریم ترمینال چطور ماشین گیر بیاریم

 .د بیا معطل نکن-
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صدای آریو اون وسط سعی داشت آروم مشکالت رو حل کنه 

 ولی

ها بهش گوش نمیداد بلکه اون رو به کل نادیده بابا نه تن

 .میگرفت



 .برو وسایلت رو جمع کن برمیگردیم ده-

تا اون لحظه خودشون میخواستن برن و توی یک لحظن 

 تصمی م

 .گرفت که من رو هم ببرن

 من میتونستم تمام سناریوی نوشته شده رو تصور کنم. دقیقا

ستا و همونی که کبری می خواست. برگشتن من به رو

 ازدواجم

 با جواد. البته نمیدونستم با این رسوایی جدید باز هم خواهان

 .من هستن یا نه

 ...بابا-

 ...بابا مرد. جمع کن وسایلت رو-

آربو بازوش ر وگرفت و سعی کرد اونو بکشونه داخل و رو 

 به من

 :گفت

 .شما برو داخل-

به حوله ی توی تنم اشاره کرد و من این برداشت رو کردم 

 که
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 .یعنی باید برم لباس مناسب تنم کنم

نمیتونستم از بابام چشمام رو بگیرم. فاطمه شبیه به یه 



 گنجشک

یخ زده به دیوار تکیده داده بود و داشن ناخن می جوید. 

 دوست

ل تمام ساالیی که کنارش بودم محکمداشتم توی اون لحظه مث  

بکوبم روی دستش تا سرخ بشه ولب انقدر درگیری خودم 

 زیاد

 .بود که به اونجا نمی رسید

آریو این بار محکم تر سرش رو به سمت داخل نشونه گرفت 

 و

 .گردنش رو کج کرد که دوییدم داخل

لباسام رو بعد از یکمی چرخ زدن روی تخت آریو پیدا کردم. 

 یه

مشکی که هنوز روش قیم ت و مارکش باقی مونده بود  ست

 با

 .تیشرت و شلواری که از انتخابای خودش بود

 اسمتون فاطمه خانمه؟-

 !بله-

 .ناز و عشوه ی ذاتی فاطمه دقیقا چیزی بود که من نداشتم

 همونی که آریو یک ساعت قبل راجع بهش حرف زده بود و
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 .اسمش رو زنانگی گذاشته بود

فاطمه یه خانم به تمام معنا بود و من هیچ رفتاریم شبیه به 

 اون

 .نبود

همین که سرش رو نمی برم بذارم روی س ینه اش باید -

 خدارو

 .شکر کنه

چشمام رو بستم و با اشکی که از کنار چشمم راه گرفت 

 قربون

درکش صدقه ی اون شیرین حرف زدن بابا رفتم. می تونستم  

کنم. غیرت و مردونگیش چیزی نبود کن بشه باهاش بازی 

 .کرد

 آقا آروم باش شما. دختره ی بی لیاقت. معلوم شد برای چی-

 .سال به سال برنمیگشتی ده

 کبری طوری آتیش معرکه رو سوزان تر می کرد که دلم می

 خواست دستش روبگیرم و با خودم بکشونمش توی این آتیش

نمسخره و حال بهم ز . 

صدای محمد و علیرضا یک لحظه هم بند نمی اومد. طوری 

 تو ی
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 سر و کله ی هم میکوبیدن که انگار خونه رو با رینگ بوکس

 اشتباه گرفته بودن. اگر توی موقعیت مناسبی می اومدن قطعا

 .می بردمشون توی اتاق ورزش آر یو

 ...تینا-

و آریو سرش رو از میون در آورد توچند تقه به در خورد  : 

این چه ریختیه؟ موهات رو مرتب کن درست صاف و -

 صوف شو

 .تا نیومدم سراغت نیا بیرون خودم همه چیزو درست میکنم

نه عصبان ی بودم و نه می تونستم شماتتش کنم. با لرزی که 

 توی

 :صدام بود آروم گفتم

 چرا باز کردی؟-

 ...فکر کردم خواهرته-

چشمام رو بستم و روم رو ازش گرفتم. یه برس روی میز 

 پیدا

 کردم و یکمی نگاهش کردم و بعد از مطمئن شدن از تمیزیش

 .کشیدم روی موهام

 همین االن باید وسا یلش رو جمع کنه برمیگردیم روستا. دوا-
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ی سر و ودرمون من به جهنم میریم روستا مثل تمام دخترا ب



 صدا

 .می فرستیمش بره سر زندگیش

 وای خاک بر سرم آقا این چه حرفیه میزنی؟ حاال مردم چی-

 ...فکر میکنن راجع به ما

صدای آریو بعد از دوتا سرفه ی آروم بین صدای محمد و 

 علیرضا

 سخت به گوشم می رسید برایهمینمیکمی الی در رو باز

 .گذاشتم

کرد سمت من که از اتاق فاطمه با سینی چای قدمش رو تند  

اومده بودم بیرون که صدای آریو مانع هر صحبتی بین ما 

 دوتا

 .شد

 ...پدر جان-

 نمیدونم چطوری شد و چه اتفاقی داشت اون جا می افتاد که

 .یهو صدای بابام رفت باال و داد کشید

 ...مرتیکه جوهرلق-

انگار با هم درگیر شده بودن که صدای سیلی دیگه ای رو 

 .شنیدم
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 جرزن  

 

 نبود

 .فاطمه دویید و رفت سمتشون ولی من فقط تا وسط راه رفتم



اصال از معدود دفعاتی بود که انقدر حرف گوش کن شده 

 بودم

 ...اونم حرف هیچ کس نه، حرف آریو

- باهاتون صحبت کنم حاج آقا یک لحظه صبر کنین من . 

صدای فریاد ب ابام انقدر توی مغزم پیچ خورده بود که انگار 

 دستگاه

اکو توی سرم کار گذاشته بودن و هر چند ثانیه یک بار 

 همهی

 .فریادهاش توی جمجمه ام پخش میشد

 دختره ی بی شرف، آدمت میکنم. همین االن لباس میپوش ی-

 ...میریم شهرمون

- اری کنی نمن نمیذارم همچین ک ! 

 در اتاق رو بستم و پشت در چمباتمه زدم. پاهام رو توی بغلم

گره زدم و چسبیدم به در اتاق تا شاید یه مانع ی برای باز 

 شدنش

 باشه. ترسیده بودم... این دختری که توی خو دش گره خورده

بود و از سرما داشت به خودش میلرزید اون دختر پر جربز 

 هی

803 

زنجر    

 

 نبود

 زرنگ نبود. اون دختر ی نبود که جل وی هر مشکلی قد علم



میکرد و باهاش روبرو میشد. تینا ی همیشگی یه بابا داشت 

 که

 توی همهی تصمیماش پشتش در میاوم د و به هیچ احدی

 اجازهی اظهار نظر نمیداد ولی این بار خودش بود که جلوش

 .دراومده بود

 دلم برای بابام پر میکشید و میخواستم خودم رو مثل بچگی

 توی بغلش غرق کنم تا اونم عصبانی بشه و از چسبیدنم به

 خودش شکایت کنه. انگار همه چیز به دست خاطرات سپرده

شده بود و امکان نداشت دیگه هی چ وقت بتونم شرایط سابق 

 رو

م اینداشته باشم. حسرت میدونین چیه؟ شاید حسرت زندگی  

بود که پدر و مادرم کنار هم نیستم و تا اون موقع فکر 

 میکردم

 بجز این هیچ مشکلی ندارم ولی دقیقا وقتی کوه محکم پشت

سرم از جاش کنده شد فهمیدم حسرت چیه... حسرت بابایی 

 که

 تا یک ساعت قبل روی سر من قسم میخورد و تویکسری از

 .ثانیه همهی تصورات شخراب شده بود
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 جرزن  

 

 نبود

 تو کی هستی که برای من تعیی ن و تکلیف میکنی؟-



 صدای جیغ کبری هم دیگه قاطی داد و بیدادای بابا شده بود و

 من واقعا دلم نمیخواست هیچی بشنوم. فقط یه ساعت برنارد و

 یه قرص فراموشی میتونست مشکلم رو حل کنه. شایدهمیه

یزی توش مینوشتم اتفاقدفتر خاطرات جادویی که هرچ  

 .میافتاد

اینطو ری میتونستم همه چیز رو اونطور که دلم میخواست 

 رغم

بزنم. آریو رو می فرستادم سایت و تو مدت نبودش از 

 خونواد هام

 پذیرایی میکردم. حتی میتونستم توی دفترم بنویسم آریو رفته

پیش خونوادهی خودش و اصال ا یران نیست. اونوقت بود که 

اباب  

اینا میاومدن و اون روزا فقط من بودم و این خونه ی 

 .درندشت

 توی افکارم برای دفترچه خاطرات جادوییم نقشه میکشیدم که

 یه لحظه همه جا سکوت شد. انقدر موقعیت متفاوت از چند

 دقیقه قبل بود که از خیالبافی هام پرت شدم بیرون و اینبار

تر از حد معمول  صدای آریو به گوشم رسید که یک می باال

 خودش
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 جرزن  

 

 نبود



 .بود

 .آره درست شنیدید خاطرشو میخوام-

 صدای آریو بود... اصال اشتباه نمیکردم. امکان نداشت اشتباه

بشنوم، صدایی که هر بار سر کالس اسمم رو اشتباه صدا 

 میزد

تا مسخره ام کنه... همون صدایی که تمام رفتار و حرکات 

 من رو

زیر سوال میبرد. دقیقا همون صدا بود که از خاطرخواهی 

 حرف

 .میزد

 انقدر از شنیدن این حرف هول شده بودم که موقع بلند شدن

 سرم محکم به دستگیرهی در خوردم و همین که از دست اون

ست فشار میدادم تارها شدم و داشتم پس سرم رو با کف د  

 دردش کم بشه پام گیر کرد به لبهی پادری اتاق و فقط شانس

آوردم که دستم رو بند کتابخونه کردم و اجازه ن دادم زمین 

 .بیافتم

 اصال انگار هیچی نشده باشه. گچ دستم هم عین خیالم نبود،

 .فقط دلم میخواست سری عتر برسم بیرون و بفهمم چی شده

که زبونم تکون نمیخورد تا داد بزنم... انقدرانقدر شوکه بودم   
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 جرزن  

 

 نبود



 .گیج بودم که کنترل هیچ رفتارم رو نداشتم

با دست سالمم آویزون در شدم و بارش کردم. بین راه 

 چندتایی

سکندری خوردم و خودم رو بین زمین و هوا نگه داشتم تا نی 

 افتم

د و علیرضا رو دیدم که ولی همین که رسیدم بهشون محم

 انگار

 فیلم سینمایی نگاه میکنن. دستشون رو زده بودن زیر چونه و

 .به مبل تکیه داده بودن

 بابا و آریو هم وسط سالن با هم درگیر بودن. تا اومدمیه چیز

بگم که مشت بابا زیر چشم آریو نشست و اون در بی دفاع 

 ترین

از خودش دفاع  حالت ممکن حتی دستش رو نمیاورد باال تا

 .کنه

آریو انگار نه انگار که ضربه به اون محکمی پای چشمش 

 .نشست

 سرش رو بلند کرد و دست کشید به موهاش. پشتش به من بود

 و من درست صورتش رو نمیدیدم که بفهمم چه اتفاق ی داره

 میافته. همین که جیغ کشیدم بابا بیخیال آریو شد و به سمت

 .من شتاب گرفت

دو پا داشتم و تا اومدم دو پا قرض بگیرم که آریو بابا رو از 



 پشت
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 نبود

 .نگه داشت

 ای ذلیل بشی تینا... دختره ی بی آبرو ببین چه بالیی به-

 .سرمون آوردید

کبری برای خودش حرف می زد و حاال دیگهکسی نبود که 

 بهش

ین باری بود که بابام پشتمچشم غره بره تا منو اذیت نکنه. اول  

 ...درنمی اومد و برامیه دختر دارم شاه نداره نمی خوند

 .میکشمت دختر... ولم کن مرتیکه بی همه چیز-

باشه حاج آقا من بی همه چیزم ولی دخترتو می خوام. -

 دخترت

 .خبر نداره میخوامش ولی من دوسش دارم

رها  بابا همه ی زورش رو به کار گرفت تا از دست آریو

 بشه که

 :آریو داد زد

 ...نگفتم نیا بیرون؟ برو توی اتاق-

توی اون موقعیت هیچی نبودم. بابا اصال اجازه نمیداد من 

 حرفی

بزنم. اصال صبر نمی کرد چیزی بشنوه. انقدر عصبانی بود 



 و به

 .غیرتش برخوردن بود که کاری از کسی برنمی اومد
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 جرزن  

 

 نبود

 چپیدم توی اتاق آریو و در رو پشت سرم بستم. تمام تنم داشت

 می لرزید. آریو هم انقدرچرت و پرت گفته بود که نمیدونستم

 !هدفش چیه

هر هدفی داشت بدترین و مسخره ترین راه رو پیش گرفته 

 .بود

 .شما دو دقیقه اینجا بشینین-

 :حس کردم رو کرد به فاطمه و گفت

- ه برای پدرتون یه لیوان آب بیارینمیشه لطفا از آشپزخون . 

 ...من زهر هالهل بخورم-

 :آریو با آرامش گفت

 ...پدر جان-

 ...من پدر تو نیستم بی پدرمادر بی همه چیز-

آریو صداش از قبلم پایین تر اومد و مطمئنم اگر گوشم رو به 

 در

 .نچسبونده بودم اون یه ذره رو هم نمیتونستم بشنوم

- بنده پدر ندارم ولی سر سفره شون بله شما صحیح میگین  
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 جرزن  



 

 نبود

 .بزرگ شدم

 انقدر این جمله رو پر سوز گفت که دستم رو محکم گذاشتم

روی قلبم. بابای من، همون آدمی که میتونست اون لحظه 

 سرم

رو از تنم جدا کنه انقدر برام عزیز بود که نمی تونستم به 

 نبودنش

اشت از نبودن مردی صحبت میکرد کهفکر کنم. آریو د  

 جایگاهش برای من معنی تکیه گاه بود و داشتم از دستش می

 .دادم

 نمیدونستم نگران آینده باشمیا نبودن بابام... نمیفهمیدم

 کدومش برام سخت تره و باید چجو ری مدیریت کنم. احساس

 .ضعفی توی وجودم بود که هیچوقت تجربه اش نکرده بودم

 تربیت خونوادگیم اجازه نمیده وقتی توی یه خونه اونم واحد-

 های جدا زندگی میکنیم بهش چپ نگاه کنم. میگمخاطرشو

 میخوام ولی شما اولین کسی هستی که اینو میشنوی. خودشم

 ...نمیدونه

 ...تو غلط کردی پسره ی بی همه چیز-
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 جرزن  

 

 نبود



چی میگه؟ انگار اینجا هم خونه یوای خدا این دیوونه داره  « 

دوستاشه وایساده برای بابام فیلم بازی میکنه. حاال من چجور 

 ی

 این گندی که زده بود رو جمع کنم؟ چرا باید وقتی من حموم

 هستم در رو باز کنه مهمون دعوت کنه. اه تینا خدا لعنتت کنه

 ؟ حموم رفتنت با این دست چالق چی بود«

- ی شما بزرگواری کنین برین باال خونه یآقای جهانشیرآباد  

 تینا، با بچه ها و خانمیکم استراحت کنین. هروقت آروم شدین

 .با هم صحبت میکنیم

داشتم صورت بابامو تصور میکردم. پوست سفیدی که بهم 

 ارث

 داده بود و وقتی عصبانی می شد دقیقا تا خط رویش مو روی

د و بایدپیشونی اش قرمز می شد. گوش هاش سرخ می ش  

 .خودش رو باد میزد چون هیچ تحمل گرما نداشت

 .من یک دقیقه هم این جا نمیمونم. پاشو کبری... جمع کنین-

حاج آقا توروخدا. اینطور روا نیست. بذارین تینا هم حرف -

 .بزنه

 .صداشون با اون لهجه های شیرین و دلنشین توی گوشم بود
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 جرزن  

 

 نبود

بخاطر خونی که ازتون توی رگ های دخترتون هست -



 خواهش

 .می کنم برین باال استراحت کنین

از جام بلند شدم و خودمو به دور ترین نقطه از اتاق رسوندم. 

 فکر

می کرپم اگر فاصله بگیرم صداهاشون کمتر میاد. دلم 

 میخواس ت

 دکمه ی خاموش و روشن داشتم و اجازه نمی دادم هیچی به

سه. نشستم کف زمین و تکیه ام رو دادم به تخت گوشم بر

 .آریو

 یه تخت چوبی که پتوی روش اجازه نمیداد کمرم با چوبش

 .برخورد کنه

 ...تینا-

 .سرم رو که بلند کردم فهمیدم اصال متوجه اومدنش نشده بودم

 .سریع ا ز جام بلند شدم و وسط اتاق وایسادم

- تی؟این مزخرفات چی بود که به بابا ی من گف  

 انگشت اشاره اش رو برد جلوی بینی اشو ابروی سمت چپش

گوشه ی همون سمت پیشونیش رو به باال هل داد. یه چین 

 ریز

 .توی پیشونیش نشست و من تهجب کردم کن انقدر ریلکسه
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 جرزن  

 

 نبود



زیر چشم راستش یه بادمجون بزرگ کاشته شده بود و یه 

 طور ی

 که تا گوشه ی چشمش هم رسیده بود و می تونستم خون

 .مردگیش رو ببینم

 ناخوداگاه جلو رفتم و روی پنجه ی پا بلند شدم. دستش رو با

فاصله ی خیلی کم از صورتش نگه داشتم و با استرس 

 انگشت

 ...شستم رو گذاشتم زیر چشمش

 .کبود شده-

 .میدونم. بیا بشین اینجا-

ده بود رو ی زمین که اون موش هنوز کف پام کامل نیوم

 خیس

شده زیر بارون که نطقش کور شده بود تبدیل شد به زبون 

 دراز

 .ترین بلبل روی زمین

مشتم رو محکم کوبیدم روی بازوهاش... یکی اینور و یکی 

 !اونور

تمام حرص و ناراحتیم رو سر بازوهای محکم و قطورش 

 خالی

دنش سفت و محکممیکردم و اونم هیچی بهم نمیگفت. انقدر ب  

 بود که هرچی ضربه می زدم فقط دست خودم بود که درد
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 جرزن  

 

 میگرفت و برای اون هیچ دردی نداشت حتی صورتشم توی
 نبود

 .همدیگه نمی رفت

 خیلی بیشعوری، جای اینکه درست مثل آدم بابامو قانع کنی-

 واقعیت رو بهش بگی این خزعبالت رو میگی؟

حرکت هردوتا مچ دستم رو گرفت و توی دستاش نگه تو یه  

داشت. انقدر مچ دستم درد گرفته بود که ناخواسته سرعت 

 اشک

های بی صدام بیشتر شد و اخمام بیشتر توی همدیگه فرو 

 .رفت

آریو داد نزده بود ولی اون لحظه بلند حرف زد. آریو 

 عصبانی

نشده بود ولی حاال انگار همن ی عصبانیتش رو برای من 

 آورده

 .بود

آرزوهات رو یادت رفته؟ ی ادت رفته االن با اینا بری -

 شوهرت

 میدن بدبخت؟

تقال می کردم تا دستام رو بکشم بیرون ولی بین انگشتاش قل 

 و



 .زنجیر شده بودم
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 جرزن  

 

 نبود

بود و یکی دیگه اش عادی. شبیه یهچشمش نیمه باز مونده 

 التای

 .کوچه وخیابون زیر چشمش ور اومده بود و ب اد کرده بود

 :یه دستم رو ول کرد و چرخید سمت در اتاق

بیا برو راه باز جاده دراز. ببینم توی شهر خودتون بجز -

 کهنه ی

 بچه چیزی میدن دستت یا نه؟ نمیبینی چی میگن؟ آبروو

چشون براشون مهم تره. تو این آدمحیثیتشون از آینده ی ب  

 ضعیف به درد نخور بودی؟ هان تی نا؟

 من دختر خودساخته ای بودم که برای رسیدن به آرزوهام و

شکستن طابوها اومده بودم تهران. اومدم تا یه دختر متفاوت 

 از

همه بشم مثل همه نباشم و نی از به هیچ کسی نداشته باشم 

 ولی

دبابام برای من هرکسی نبو . 

 ...بابامه-

پیشونیش که چین می افتاد درد رو توی اجزای صورتش 

 حس



 .می کردم

هرکی هست، یه پدر بچشو دور نمی اندازه. دو روز ازت -

 متنفره
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 نبود

روز سوم خودش اگر بهت زنگ نزنه قطعا زنگتو جواب 

 .میده

گیج و گنگ نگاهش کردم. دستم رو ول کرد و من منتظر 

 بودم

حداقل برام زیرنویس فارسی زیر دکتری اش رو بنویسه. یه 

 طور

حرف می زد که خودش هم نمی ف همید داره چی میگه چه 

 برسه

 .به من

 .چرا مثل اسبی که به نعل بندش نگاه میکنه زل زدی به من-

یدم توی شکمش. مشتم باز آزاد شده بود که محکم کوب

 المصب

 شکم نبود که سنگ بود. حتی شکمش هم با ضربه ام تکون

 .نخورد

 میخوای چاقو بیارمیکی بدم دست تو یکی بابات قشنگ تیکه-

 تیکه ام کنین؟



 اگر این کارو کن ی خیلی خوشحال میشم چون بدون نیاز به-

 .سر خر میتونم اینجا زندگیکنم

دن به خواسته هام بهش بهم چشم غره رفت. انگار برای رسی

 نیاز

داشتم. بایدباهاش راه می ا ومدم تا بتونم تهران بمونم چون 

 امکان
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نداشت با وجود این رسوایی بتونم روی حرف بابام حرفی 

 .برنم

اولین باری بود که نمی تونستم تنهایی تصمیم بگیرم و به یه 

 نفر

نیاز داشتم دومی برای هل داده شدن . 

 .بیا بشین اینجا-

 ...در رو باز بذار-

میتونستم فشار فکش رو از روی صورتش احساس کنم. 

 داشت

دندوناشو محکم روی همدیگه فشار میداد. داشتم از شدت 

 خنده

 می ترکیدم. شاید بگین باید از استرس می مردم ولی من یهو

 .پق زدم زیر خنده حاال نخند کی بخند



 به چی میخندی؟-

 ...قیافه ات-

بدون این که در رو باز کنه همونطور گذاشت موند و آستیم 

 رو

کشید با خودش سمت تخت. یه هل کوچیک داد که مجبور 

 شدم

 :خودمو جمع و جور کنم که نیافتم روی تخت و بعد گفت
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- م رفتن و بابدبخت زیرو بمت رو دیدم االن هم به جرم حمو  

حوله توی خونه ی من چرخیدن نشستی اینجا اونوقت میگ 

 ی در

 رو ببند؟

چشمش رو از صورتم گرفت. غلط کرده بود زیر و بم من 

 رو دیده

 بود. به چه حقی؟

 :خواستم بهش اعتراض کنم که گفت

 ببین من فقط یه راه قرص و محکم دارم که مطمئنم جواب-

 .میده

بده حتما قبول میکردم. اگر چیزی اگر قرار بود چیزی جواب  

وجود داشت که بتونم اعتماد بابام رو برگردونم بی برو 



 برگرد

 .قبول می کردم

 .هرچی باشه قبوله-

 .یه نیشخند زد که باعث شد صورت کبود شده اش درد بگیره

 :دستش رو برد سمت صورتش و گفت

 نمی خوای بشن وی چیه ؟-
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ا گر راهی ب رای حل شدن این مشکل باشه، منبتونم -

 تهران بمونم

 .و منو با خودشون نبرن آره قبول میکنم

 .زیر لبم برای خودم غر غر کردم

 »آخه دختره احمق چرا با حوله اومدی تا جلوی در؟ خودت

 ؟ جای بابا بودی میتونستی قبول کن ی«

اشته بودمبازم خودم جواب خودم رو دادم. دست گچیم رو گذ  

روی زانوم و بهش تکیه زده بودم و با خودم حرف می زدم 

 که

 .نتیجه ی مطلوبی بگیرم

خب خرم دیگه خر. و ای اخه بابا هزارتا کوفت و زهر مار 

 »هست

 که بفهمی من اینجا چیکار میکنم. اصال از اون شک ها داری



 میتونی من رو ببری دکتری چیزی«...

رف می زدم و انگشتم رو گرفته انگار بازم داشتم با خودم ح

 بودم

باال و حرف های منطقی رو توی جواب خودم به خودم 

 تحوی ل

 .می دادم

 نمیتونی دو دقیقه بی حرکت بشینی؟-
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 :لبام به سمت پا یین حالت گرفت و با مظلومیت گفتم

 ...نه-

 .خدا شفات بده-

 :داشت صندلی رو می آورد که گفتم

 ...اخه اول نوبت شماس-

 .من شفا پیدا نمیکنم خیالت راحت-

با یه صورت نا امید نگاهش کردم و دست سالمم رو زدم زیر 

 چونه

 :ام و گفتم

 .حیف شد میتونستین آدم خیلی خوبی باشین-

با فاصله ازم نشست روی تخت که ناخواسته یکمی فاصله ام 

 رو



شتر کردمباهاش بی . 

 .باهام ازدواج کن-

انقدر رک و صریح گفت که یهو اب دهنم پرید توی گلوم و 

 سرفه

پشت سرفه... اصال نمی تونستم نفس بکشم بخاطر همین 

 مغزم
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هم درست کار نمی کرد. داشتم خودم رو گول می زدم که 

 اشتباه

م نزدیک کرد و با دردشنیدم ولی وقتی لیوان آب رو به لب  

دوباره شدیدی که توی گروم پیچیده بود سرفه هام تموم شد  

 :گفت

 .ازدواجه نگفتم که خودکشی کن-

 .حاضرم خودکشی کنم-

 :از جاش بلند شد و دستش رو به سمت در گرفت و گفت

 .بفرمایی د، برو به سالمت-

 :از جام بلند شدم و دست سنگینم رو با خودم کشیدم و گفتم

 .نه نه حاال یه راه دیگهبگو-

من مگه منبع راه شناسی ام؟ چند بار توی زندگیم از این -

 سوتیا



 دادم که بار دومم باشه؟

انگشت اشاره ام رو گذاشتم کنار لبم و لبام رو دادم باال. 

 اخمامو

کشیدم توی همدیگهو برای خودم فکر کردم. انگار که نه 

 واقعا

 .اولین بارش بود
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 .فکر میکنم اونطوری باید االن ده بیست تا زن داشته باشی-

هر دو دستش رو گذاشت روی کمرش و اخماش غلیظ و غلی 

 ظ

 .تر شد

 تینا منو مسخره کردی؟ من احمقم که نمیذارم ببرنت. بیا برو-

 .تورو به خیر و مارو به سالمت

ش و به آستینشخواست از اتاق بره بیرون که دو ییدم دنبال  

 آویزون شدم. اگر همین طور آویزون شدن هایما به آستینای

 همدیگه ادامه پیدا می کرد لب اسامون رو باید به مجید دست

درازه اهدا می کردیم. همینطور پیش می رفت هر آستینمون 

 دو

 .سه متری می شد

 .نه نه بی ا بشین غلط کردم. بیا بگو ببینم چی توی سرته-



آریو با اخم نگاه از چشمام گرفت و نفسش رو فوت کرد 

 .بیرون

 اگر انقدر استعداد نداشتی خودم می بردم میذاشتمت وسط-

روستا تون عقدتو با همون اصغره اکبره تقیه نقیه چیه همون 

 می
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 .بستم با خیال راحت برمیگشتم

د ملیح نشوندم روی پشت چشمم رو نازک کردم و یه لبخن

 .لبام

 من خودمم به خوبی می دونستم استعداد دارم و برای رسید ن

به هدفم پشتکار مورد نیاز رو هم دارم ولی ا نگار شنیدنش 

 از زبون

آدمی که هر دقیقه و هر لحظه من رو کوبیده بود یه حس 

 عجیب

و باحال دیگه ای داشت. غین نو شیدن یه لیوان آب پر یخ 

 وسط

تابستون، همونقدر دلچسب و جذاب چله ی ... 

یعنی تو االن می خوای تبدیل به پسر شاه بشی و من رو -

 سوار

 اسب سفیدت کنی از دست قوم الظالمین نجات بدی؟



منظورم از قوم الظالمین کبری بود. کبری هیچ وقت بد نبود 

 ولی

 این اخالق مزخرفش رو همیشه با خودش به سال های بعدی

رده بود. جا یی که می تونست خودش رو زندگیش منتقل ک

 بکشه

باال و توی دل بابام بیشتر جا باز کنه از کوبیدن هیچکسی رو 

 ی

 .زمین امتاع نمی کرد

دیگه چیکار کنم بخاطر اینکه یکی دیگه از نخبه هامون -

 فرار
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مغز ها نشه می خوام این فداکاری رو در حق خودت و 

 جامعه ی

 .مهندسی انجام بدم

 .زبونم رو براش درآوردم و چشمام رو چپ کردم

 .اینطوری نکن چپ و قیج میمونی هیچکس دیگهنمی گیرتت-

 تو هستی دیگهاتفاقا زن چپ و چل و قیج خیلی هم بیشتر-

 .بهت میاد

تظر شدم آریو هم بی خودجوش رفتم نشستم روی تخت و من

 .اد



یکمی همه چیز بینمون آروم بود و این اصال غیرقابل باور 

 .بود

هردومون داشتیم خودمونو آماده می کردیم . اون برای 

 حرفایی

 .که قرار بپد بزنه و من برای حرف هایی که قرار بود بشنوم

 :نشست جلوم و گفت

- اون شرح یه قرارداد مینویسم و سیر تا پیاز داستان رو روی  

میدیم. هردومون زیرش رو امضا میکنیم و میتونیم توی زیاد 

 و

 .کم کردن بند های قرارداد مداخله هم بکنیم

 یعنی چی؟-
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انگشت شستش رو به طرف لبش کشید و انگشت اشاره اش 

نبود رو  

 :طرف دیگه ی لبش و گفت

- یم و میکنیمیعنی به پدرت میگیم میخوایم ازدواج کن . 

یه پوزخند زدم و توی پوسته ی کروکودیل وار خودم فرو 

 رفتم

 :که گفت

 پس فکر کردی دارم حرف مفت میزنم؟-

 .حرف مفت نمیزنی ولی حرف قشنگ داری میزنی-



 :موهاش رو باال سرش فرستاد و گفت

 پس توام داری مهم ترین تصمیم زندگیتو میگیری، مهم ترین-

 ...کار

 نه من فقط سع ی میکنم بادی به هر جهت زندگینکنم که اگر-

 بادی به هر جهت بود با ید خودم رو میسپردم دستت و میگفتم

 .یا علی از تو مدد

 :ابروشو داد باال و گفت
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 به اونجاشم میرسیم. چه توقعی داری ا زمن؟-

- دونم پذیرش این مسئلهازدواج من برام گرون تموم میشه. نمی  

چقدر میتونه برام با برد همراه باشه. شاید همه ی زندگی و 

 آینده

 .ام رو توی این مسیر ببازم تازه بابام رو هم ببازم

 :شونه اش رو باال انداخت و گفت

به هر حال خودت میدونی. من میتونم شرایط رو برات -

 توضیح

یه جایی هم بدم و طبق چیزی که بهت گفتم برای آینده ات 

 رده

ی خودم حاضر کنم ولی اینا مستلزم اینه که تو هم تالش کن 

 ی



 و طبق انتظارات من عمل کن ی. برای رسیدن به همچی ن

جایگاه ی فقط میتونی زن من باش ی تا بابات نتونه مجبورت 

 کنه

 برگردی و این طوری هم باز میتونی چند وقت بعد با یه

ه باشیعذرخواهی پدرت رو دوباره داشت . 

هول زده انگار که قرار باشه همون لحظه زیر حرف هاش 

 بزنه

 :ا زجام بلند شدم و گفتم

 .نه نه قبوله. فقط من همیه سر ی شرط دارم-
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 :سرش رو باال و پایین کرد و با جدی ت نگاهم کرد

 .منم همینطور-

 االن با ید بنویسیم؟-

از جاش بلند شد و رفت سمت کمدش. برگه و خودکار در 

 آورد

 .و اومد کنارم نشست

خودکار رو بین انگشت هاش گرفت و یه پاش رو انداخت 

 روی

اون یکی. جوراب راه راه سرمه ای طوسی اش تو معرص 

 دیدم



قرار گرفت و انگشتای دستش جلوی چشمام حالت خودکار 

 رو

 .به خودش گرفت

ودکار رو دست می گرفت. از دور به یه طور خوشگلی خ

 کاغذ

 .نگاه می کرد و آروم می نوشت

 »طبق قرارداد ذیل، آقای آریوبرزن بیگی، فرزند کوروش

اطمینان می دهد که این ازدواج ی ک ازدواج صوری است 

 و تمام

 بند های این قرارداد با ید اجرا شود«.
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لبم رو گاز گرفتم و چشمش رو از نوشته اش گرفتم. ازدواج! 

 زیاد

از حد واژه ی بزرگی بود. دل و روده ام همه با اومدن 

 اسمش می

 .اومد باال

 .بنویس اگر راضی بودی م امضا می کنیم-

از لحنم و تند تند حرف زدنم معلوم بود که چقدر اضطراب 

 دارم

بالیی قراره سر من بیاد و چقدر حالم بده. وقتی نمیدونستم چه  



 چطور می تونستم آروم باشم؟

طبق قرارداد، بعد از ازدواج خانم تینا کوگونان ی جهانشیر -

 آبادی

 .به واحد وسط نقل مکان می کنند

با اعتراض و صدایی که از ترس و استرس بلند تر نمی شد 

 :گفتم

 .ا چرا... من میخوام خونه ی خودم باشم-

ی خط و نشون گرفت جلوی چشمم و خودکار رو به نشونه 

 :گفت

 .یکی از شرطای منه می تونی بپذیر میتونی نپذ یر-

 فس شدم. همین اولین چیزی که گفته بود برام ناراحت کننده

 !بود. من تازه با این خونه اخت گرفته بودم
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 ...خونه ام رو دوست دارم-

گفت شونه اش رو انداخت باال و : 

 .میخوام واحد باال رو اجازه بدم زندگی خرج داره-

از حرص این حرفش نفسم رو فوت کردم بیرون. بچه پرو 

 همه

 .اش باید به سازش می رقصیدم

 .هوف سگ خورد-



تینا خانم، همین فردا صبح باید بریم پی آزما یش و این -

 حرف

 ها. بعدم اینکه محضری که میشناسم باهاش صحبت میکنم تا

اسمم رو وارد شناسنامه ات نکنه تا بعدا به مشکل نخوری 

 البته

نمیدونم میدونی ی ا نه اگر زوجه دوشیزه باشه بعد از طالق 

 اسم

 .مرد از شناسنامه اش پاک میشه

 آخه لعنتی این چه حرفا یی بود که داشت به من می زد؟ من

 داشتم از خجالت آب می شدم! حرف دیگه نداشت بزنه منو

ده می کردخجالت ز . 

 :وسط حرفش پریدم و گفتم
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 .این ازدواج یه قرارداده-

 .بله صرفا یه قرارداد با سود دو جانبه-

چشمم رو ازش گرفتم و دست سالمم رو زدم زیر چونه ام. 

 اصال

ا زوضعیت به وجود اومده راضی نبودم. هر دختری بر ای 

 زندگی

زار جور برنامه داشت. همونطور که مشترک و ازدواجش ه



 من

 برای ازدواج نکردن با جواب ت الش می کردم هیچ وقتم دلم

 .نمیخواست با چنین شرایطی عروس بشم

عروس... واژه ی مسخره ای بود برای موقعیت ما چون 

 هیچی

 .واقعی نبود که بخوام این اسم هارو هم روش بذارم

 خواسته هات تموم شدن؟-

- از این به بعد بیشتر با دوستای من معاشرتنخیر، ممکنه   

داشته باشیم و باید نقشت رو به درستی ایفا کنی . اونجا از 

 قرارداد

و این حرف ها خبری نیست باید همه ی اینا رو بذاری توی 

 خونه

 .و شبیه به یه تازه عروس و دوماد کنارشون ظاهر بشیم
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بد نبود، مهمونی هاشون با این که توی سبک و شخ صیت 

 من

 .نبود ولی بهم خوش میگذشت. من معاشرت رو دوست داشتم

نشستن پای حرف بقیه روحم رو تازه می کرد. از اینکه مردم 

 رو

 ببینم کیف می کردم و فقط این نقش جدید بود که معذبم می



مل کنم. کرد و اونم میتونستم برای رسیدن به آرزوهام تح

 اینطو ر

 ...که آریو میگفت من مجبور بودم بهش

مجبور به آدمی که می خواستم سر به تنش نباشه ولی توی 

 اون

 ...موقعیت می شد تنها ناجی من

 ...خب-

 !سیمین چیزی نمیفهمه-

 :سرم روکج کردم و با اخم بهش گفتم

 فکر کردی من خیلی مشتاق این موقعیتم که بخوام برم جار-

نه تنها سیمین جون که من اصال باهاش در ارتباطبزنمش؟   

 .نیستم بلکه حتی دانشگاه چ صد کیلومتریشم نباید بفهمن

 صد درصد همینطوره. من دلم نمیخواد موقعیت شغلیم به-
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 .خطر بیافته

 نه که من مشتاق باشم همه ی عالم و آدم بفهمن ها نه اتفاقا من

 اصال دلم نمی خواست این اتفاق بیافته برای همینم خودم

مطرحش کردم ولی این طوری که حرف می زد دلم میخواس 

 ت

موچین بردارم دونه دونه موهای مشکیش رو از جاش 



 دربیارم و

 سوزن بردارم توی جای موهاش فرو کنم تا از درد بمیره. بی

 !نزاکت

- ونن تا اعتماد به بله اینطوری مریم و امثال مریم باقیمیم

 شقف

 .اعجاب انگیزه ات رو همیشه ببین یم و داشته باشیم

 .خندید و با پشت خودکارش ابروشو خارید

 :نفس عمیقی کشیدم و بدون این که نگاهش کنم گفتم

فاصله ی اجتما عی بینمون باید رعایت بشه. حتی توی -

 مهمونی

زین و ازهاتونم حق ندارین بغلم کنین یا دست دور گردنم بندا  

 .این قبیل حرکات نداریم

 :انگشتش رو با تاکی د باال گرفت
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 نبود

اتفاقا بالعکس توی مهمونیا من هرطور نیاز ببینم باهات -

 تماس

 .دارم

اومدم دست گچیم رو ببرم باال که بهش اعتراض کنم ولی 

 انگار

زدم زیرترسید بکوبم توی سرش که سرشو عقب کشید و من   



 .خنده

 .چقدر حال می ده ازم میترسی-

 اخمش مقتدرانه رفت توی همدیگهو یه باد الکی هم انداخت به

 :غبغبش و گفت

نمی ترسم صد کیلو دست رو فرود میاری روی سر آدم -

 تعادل

 .روانی نداری که

 !نه تو خوبی آقای زورو-

صدای دوییدن توی سالن اومد و پشت بندش فاطمه در اتاق 

 رو

 :باز کرد و شتاب زده گفت

 .تینا بدو بابا جمع کرده داره میره-
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 نبود

 هول از جا بلند شدم که آریو دستم رو نگه داشت که نتونم از

 .اتاق برم بیرون

 بشین همین جا تو با کوچیکت رین حرکت همه چیزو خراب-

 .میکنی. بشین تا بیام اینم بذار توی کمد چپیه

آریو دویید و من موندم با اتاقش. همونطور که گفته بود برگه 

 و

خودکار رو بردم و گذاشتم توی کمد و از اونجایی که آقای 



 دکتر

هیچ چیز جذابی توی کمدش نبود حتی فضولی منو برانگیخت 

 ه

 نکرد تا بخوام کمدش ر وبررسی کنم. برگشتم روی تختش و

گذاشتم زیر  قشنگ جامو مرتب کردم. یه بالشت کوچیک

 دستم

و دمر خوابیدم روی بالشتش. اتاق انقدرگرم بود که شبیه 

 سونا

بخار شده بود. اصال یادم رفت که بابام داره میره یا نه. انقدر 

 بهم

 .شوک وارد شده بود که متوجه اطرافم نبودم

 با پیچیده شدن یه بویی توی بینیم الی چشمام روباز کردم. یه

ز تند بود که ته گلوم رو می زد. بویی بین قهوه و یه چی

 ناخواسته

سرفه کردم و همین که چشمم رو باز کردم دیدم جای 

 همیشگی
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 نبود

 .نیستم با جیغ و وحشت از جام پری دم

 الهم صل علی محمد و آل محمد خدایا توبه اینجا کجاس من-

 کجا ام؟ خدا جون بخدا دیگه نمازم رو اول وقت می خونم



نمیذارمیک ساعتم ازش بگذره چه برسه قضا بشه. تورو خدا 

 نذار

 این ملعون ها اذیتم کنن. من تمام این سالهای زندگیم با

 .پاکی گذشته نمی خوام مقدساتم آلوده بشه

حاال من همیشه نمازم سروقت بودا ولی نمیدونم چه عادت 

 بدی

ود که گیر میکردم پاینماز بیچاره رو وسط می کشیدمب . 

 چته دختره؟-

 چرخیدم تا یه چیزی پیدا کنم ازخودم دفاع کنم. اخه توی فیلم

 ها دی ده بودم اولین چیزی که دستشون میاد وقتی توی جای

ناشناس بیدار میشن رو برمیدارن و میگیرن باالی سرشون. 

 تازه

 !با اون باید میکوبیدم توی سر

اولی ن چیزی که چشممبهش خورد یه آباژور کنار تخت بود 

 و

 .میون اتاق مه گرفته سریع خم شدم و برش داشتم
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 نبود

 .جلو بیای با همین میکشمت-

 قرص و داروی توهم زا استفاده میکنی؟-

 آباژور با کنده شدنش از برق خاموش شد و منم با جیغ یه قدم



که به لبه ی تخت برخورد کردم و افتادم روی رفتم عقب 

 .تخت

گوه خوردم خدا... غلط کردم خدا جون. من عاشقتم خدا 

 »جون

 منو نجات بده«.

چون اشکام تو ی چشمام رو پر کرده بودن نمی تونستم 

 صورت

 اون مردو ببینم ولی تمام صحنه ها و موقعیت شبیه یه خواب

ترسناکی بود که دلم می خواست هرچه سریع تر ازش بیدار 

 بشم

 .و بقیه اش رو تجربه نکنم

 تو یه حرکت آنی آباژور از دستم جدا شد و محکم دست سالمم

 توی هوا نگه داشته شد. تا خواستم جیغ بزنمیه دست رو ی

 دهنم قرار گرفت ولی به زور ازبین انگشتاش ودندونای خودم

 .حرف زدم

- هرچی... بخوای... بهت می دم! ولم... کن به خدا ! 
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 نبود

 بوی عطر غلیظش توی بینیم بود

 از ترس داشتم سکته می کردم. نکنه

 !بیهوشم کرده بودن و تا اون لحظه هرچی نبا ید بشه شده بود



 .تینای خل روانی جیغ نزن ببینم-

.. این که صداش سریع سر جام وایسادم. اسم منو می دونست.

 رو

مخ ترین صدای دنیا بود. البته از حق نگذریم برای کسی ک 

 تا

سرحد مرگ ازش متنفر نبود خی لی هم صدای قشنگی 

 .داشت

 ...کاریت ندارم که-

 با دست سنگینم زدم تو پهلوش که دستش رو برداره و با دهنم

اصوات عجیب درآوردم تا شاید متوجه بشه دارم با وجود 

 دستش

 خفه میشم ولی خنگ تر از این حرف ها بود. باز کوبیدم به

 :پهلوش که از درد دستش رو برداشت و داد زد

 .دیوونه ای؟ میگم آریو ام-

 :هین هین نفس کشیدم و همونطور با نفس نفس گفتم
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 نبود

هرکی که می خوای باش به من چه خفه ام کردی دست -

 هزار

و هم از روی دهنم برنمیداریکیلوییت ر . 

 نفسم درست نمی اومد سر جاش. معلوم نیست شب قبل خواب



 .چی دیده بودم که اونطوری ترسیدم

 »؟ شب! خواب... اصال چرا من اینجا خوابیدم«

 :با گیجی از خودم سوال می کردم که گفت

 .توی اتاق من خوابت برده بود-

هستن دست زدم به لباسام که مطمئن بشم سرجاشون . 

 !اون توی فیلماس اینجا دنیای واقعیه خانم-

 یعنی االن لباس تنمه؟-

سرم رو گرفتم پایین و به لباس هام نگاه کردم. تا جایی که 

 یادم

 .می اومد این لباس ها رو عوض نکرده بودم

 ...اوا لباس تنمه-

تینا جدی ا ی یا هنوز خوابی با ید بزنم به حساب خواب -

 بودنت؟
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 نبود

 انصافا کجا سیر می کنی ؟

 انگشت اشاره ام رو گذاشتم کنار لبم و همونطور که فکر می

کردمیکمی الی چشمام بسته شد. دقیق تصوراتم رو یه بار 

 توی

 .مغزم مرور کردم و بعد ریز به ریز به زبون آوردم

- زبه این فکر میکنم که وقتی یکی یه جایناشناس چشم با  



 .میکنه یعنی دزدینش حاال چند تا دلیل می تونه داشته باشه

 ...دختر رئیس جمهوری و گروگان گرفتنت

 :لبام رو جمع کردم و سرم رو ب باال بردم

 که انشاهللا توی زندگی بعدی به حول قوه ی الهی تجربه می-

کنم وای آریو فکر کن چقدر هیجان انگیز میشه منو دختر 

 رئیس

ایدبگم بابام بادیگارد بگیره برامجمهور باشم! ب . 

 انگار داشت فیلم سینمایی تماشا می کرد که با دقت بهم خیره

 .شده بود

چقدر این مورد باب میلم بود ولی حیف... میرم سراغ -

 فرض ی ه

ی بعدی. ممکنه یه پسر خوشگل جذاب اوف از این خفنا که 

 تو
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 نبود

همه نگاها برمی گرده سمتشون از اونا که  خیابون راه میرن

 خود

 جنسن... میدونی یعنی چی ؟ اوف همون خفنا دیگه اصن نگم

 ...برات

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .خب اینم فهمیدم از کدوما-



نه بابا عمرا بفهمی عصا قورت داده تو از جذابی چی -

 میدونی؟

بعد یه لحظه مکث کردم. انگار یه جای کار می لنگید چون 

 خودم

بارها و بارها توی ذهنم اعتراف کرد بودم که معیار های 

 وجودی

 آریو هیچی بر ای جذابیت کم نداره فقط حیف که اخالق نداره

 .بدبخت

 عذر می خوام البته در این که شما خدای جذابیتی شکی-

داره ها من فقط واقعیت ها رو نیستا. اینا رو میگم حول برت ن

 به

 .زبون میارم ولی پرو نشو

اصال نمیدونم اون وقت از صبح با این لباسای پلوخوری 

 وسط

اتاق چیکار می کرد. البته من وسط اتاق اون چی کار 

 میکردم؟
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 نبود

ولی به نظرم اون نباید توی اتاق می بود حاال خودم هر جا 

 که

م بودمبود . 



 نه پرو نمیشم بگو این جمالتت قراره به عنوان هشتمی ن-

 .عجایب جهان ثبت بشه

 اوا واقعا؟ اخ جون بریم ثبت کنیم ثبت و این چیزا دوست-

 .دارم

 :دستشو تو بغلشش گرفت و گفت

 .اول ازدواج رو ثبت میکنیم بعد بقیه ی چیزا-

 ا بابام کجاس؟-

 به سالمتی از فکر دزدی و این خزعبالت بیرون-

 اومدی؟

 :چشمام رو گشاد کردم و با حسرت گفتم

ای وای موضوع پر هیجانمون از دستم در رفت که! می -

 گفتم

 حاال اون پسر جذابه باید اذیتم میکرد و ای دل غافل بعدشم
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 نبود

 .به زور عقدم میکرد

- این آشفته بازار روی سرت رو هم جمع و حاال تو بپوش 

 جور

 ...کن که باید بریم آزمایش و این داستان ها. عقد میکنیم

به موهام اشاره کرده بود که دست کشیدم روش. تازه یادم 

 افتاد



که بعد از خواب چه لونه ی کبوتری روی موهام ساخته 

 .میشه

.. گره های کور از اینور به اونور و از اونور به اینور.

 حسابی د یدن ی

 و مناسب برای تخم گذاری مامان کبوتر ها. تازه بدتر از اونم

حرف زدن راجع به عقد بود که من دلم می خواست ازش 

 فرار

کنم چون هنوز نتونسته بودم بپذیرم ای اتفاق داره میافته. 

 کاش

 همه چیز مثل همون داستانا و مسخره بازیای فیلما بود. اصال

کنم بایدبا این ازدواج قراردادی زندگی  نمی خواستم قبول

 خودم

 .رو به مسخره ترین شکل ممکن عوض کنم

 .یه شرط دارم-

 چه شرطی؟-

دلم نمی خواد روند زند گی م تغییری کنه. یعنی نبایدبهم -

 زور
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 نبود

 بگی من به دختر مستقلم که این ازدواج نمی تونه هیچ خللی

 .توش وارد کنه



با یه حالت متفکر سر تکون داد. یا من حرفم خیلی سنگین 

 بود

یا زیادی نیاز به فکر کردن داشت که جواب دادنش یکمی 

 طول

 .کشید

 باشه به قرارداد اضافه می کنم که خارج از اختیاراتم کاریت-

 .ند اشته باشم

وقتی شرط می ذاشتم و شرطام رو قبول میکرد یه لبخند 

 ژکوند

روی لبم پدی دار می شد. تازه اگر با هم توی یه خونه 

 زندگی

میکردیم میتونستم ده ها برابر این بالیای خارق العاده رو 

 سرش

بیارم. اونموقع دیگه نمی گفتمی ازیخ تینا... همیشه باید 

 میگفتم

 !یازیخ آریو یازیخ

 بابام چیزی نگفت؟-

- که شماخیلی باهاش صحبت کردم تا راضی شد بمونه. شبا   

 ...خوابین
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 نبود



 با لبخندی که دهنم رو از این گوش تا اون گوش باز کرده بود

 :گفتم

 ...آقا پلیسه بیداره-

 .البته آریو هم ب ا آقا پلیس بیداره-

انگشت اشاره دست گچیم رو به زور صاف نگه داشتم و بند 

 اول

االبقیه ی انگشتا رو خم کردم و گرفتم ب : 

 وای یادم باشه به بابام بگم برزن صدات کنه شایداینطوری-

 .یکمی از داغ روی دلم کمتر بشه

 .حاضر شو شیطونی نکن-

ابروهام رو با شیطنت باال و پایین کردم. اگر این کارا رو هم 

 نمی

کردم که قطعا دق مرگ می شدم. نه من فقط با این مدل 

 زندگی

سعی میکردم همه چیز رو آسون بگیرم. اگر قرار بود قبول 

 این

ازدواج صوری زندگیم رو بهتر کنه و از اجبار ها رها بشم 

 پس چه

 .بهتر که ر احت تر با مسئله برخورد میکردم

صدای بلند ت لویزیون که به گوشم خورد رفتم بیرون تا ببینم 

 چه

844 



 جرزن  

 

 نبود

دم بله محمد وعلیرضا نشستن پای کنسول بازیخبره که دی  

آریو. من حتی خودم هم ندیده بودم آریو ازش استفاد ه کنه 

 ولی

 اینا ااومده بودن داشتن به ملکوت اعال پیوندش می دادن. مهم

نبود چی... هرچی جلوی دست محمد و علیرضا قرار می 

 گرفت

 .دیگه بعد از یک ساعت قابل استفاده نبود

 ...آریوووو-

پسرا با زدن هر ضربه روی دکمه ی پلی استیشن یدونه با 

 دسته

میکوبیدن توی سر همدیگه. بعضی وقت ها هم با صدای 

 ضربه

های بازی خودشون فریاد میزدن. بجای این که سرگرم و 

 ساکت

 .بشن بیشتر آلودگی صوتی ایجاد میکردن

 چی شده؟-

 :با یه سری پوشه از اتاق خارج شد که گفتم

- ی این کنسولت رو بخون فاتحه . 

 همین رو می خواستی یگی؟-
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 نبود

 :با حرص دندونم رو فشار دادم و از الش گفتم

من پول ندارم خسارت هایی که داداشام زدن رو بدم بی ا -

 خودت

 .جمعش کن

در ضمن خانم محترم وقتی ازدواج کنی مخارجت با -

 ...شوهرته

 :یه سوت بلند باال کشیدم و ابروهامو دادم باال

اوووووف کی میره این همه راهو... وایسا ما هم سوار -

 .بشیم

 :پشتش رو کرد بهم و همونطور که می رفت سمت اتاق گفت

 .شما خواسته ناخواسته سوا ری دیگه-

 .زبونم رو گذاشتم بین دوتا لبام و از اون صدا بدا درآوردم

- یزارت آقای بیگ  . 

 :سرش رو از الی در اتاق بیرون کش ید و گفت

با ادب باش خانم بیگ ی... باد معده اصال در شان -

 شخصیت شما

 .نیست

این که واقعی نبود ولی با واقعی ش هم بیچاره ات می کنم -

 صبر



 .کن
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 آروم گفتم و فکر کنم اصال نشنید. چه بچه پرو بهم میگه خانم
 نبود

بیگی! نچا یی برزن خان! تو فقط کار منو راه بنداز یه دو سه 

 تا

بیست هم بذار توی کارنامم من د ی گه کاریت ند اشته باشم. 

 باید

 .یکمی ازش باج میگرفتم تا بیچاره اش نکنم

صدای پاهای بابا رو میشناختم. سرم رو که برگردوندم د یدم 

 دم

سالمم رو بده.  دره ولی سرش رو هم باال نیاورد که جواب

 دنبالش

دوییدم و همونطور که آروم می رفت پایین پشتش را افتادم. 

 نیاز

 .داشتم حرف بزنم و یکمی خودم رو ثابت کنم

 بابا دردت به سرم. قربون این قدمات برم من. میدونم خیلی-

ازم عصبانی هستی و خیلی دختر بدی بودم ولی به جون بابا 

 که

م هم فراتر ازباورها و عرف و می خوام دنیا نباشه یه قد

 شرع



 ...نرفتم. بابا میدونم باورم نمیکنی ولی من پیش وجدانم راحتم

 .اصال ناراحتی ندارم

مگه اصال نگاه می کرد؟ من می تونستم برای اون قدم هاش 

 که

 .لخ لخ کشیده می شد به زمین بمی رم
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 نبود

این مسخره بازیا بایدبه فکر جبران بابا جونم بود و من بعد از  

 .تمام این ناراحتی ها می افتادم

 می دونم ته دلت باورم میکنی ولی بهت قول میدمیه روزی-

 .خودم بهت ثابت کنم راجع بهم اشتباه فکر کردی

 .برو باال-

من وایسادم روی پله و بابا رفت سمت با غچه. توی خونه ی 

 ما

با بیلچه ی کوچیک کنار  هم دنبال باغبونی بود. خاک رو

 باغچه

زیر و رو کرد و برای خودش مشغول شد. انگار همین خاک 

 بازی

 ها آرومش میکرد. کاش منم بجز زدن خودم به خریت و خل

 بازی یه راهی داشتم تا فراموش کنم. حداقل توی سکوت

 .فراموش میکردم و با خودم کلنجار میرفتم



 وقتی یه دل سیر به حرکاتش نگاه کردم راهی باال شدم. کبری

 روی مبل دو نفره لم داده بود و تسبیح به دست صلوات می

فرستاد. فاطمه هم مشغول دی دن یه سلایر توی تلویزیون 

 .بود
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 .توی نبودم هم کم از خودشون پذی رایی نکرده بودن

- ممون کردیدختر رسوای عال . 

 .کبری ولم کن-

 همین که من رو د ید از جاش بلند شد و فاطمه هم چشم از

 .تلویزیون گرفت

 .مامان ولش کن آبجی همینطو ری حالش خوش نیست-

غلط کرد اومد شهر غریب پی الواطی. من رو بگو می -

 خواستم

این عجوزه رو بگیرم برای داداش دسته ی گلم. خاک بر سر 

 بی

 .لیاقتت کنن

 حوصله نداشتم جوابش رو بدم ولی از طرفی هم داشت به

شخصیتم برمیخورد. اگر ولش می کردم هرچیزی از دهنش 

 در

 می اومد میخواست بار من کنه! کم رفیق گرمابه وگلستونش



 .بودم و گم کن رو همیشه همه جا خراب می کرد اینم روش

 بهتره جای این حرف ها بری پایین ببینی شاه پسرات دارن-

 چه دسته گلی به آب میدن یکمی خجالت بکشی. خونه رو
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 .گذاشتن روی سرشون یکمی حیا کن برو جمعشون کن

 بچه ان سنه نه مربوط؟-

 سرم رو براش تکون دادم و رفتم توی حموم و دستشویی که

چشمتون روی بد نبینه آب فروکش کرده بود و بوی گند و 

 تعفن

 .از وضعیت اونجا به مشامم رسید

خاک بر سر بی سلیقه ات کنن اینک وضع توالت خونه اته -

 ما

 .باید بریم طبقه ی پایین میخواست یمیه مستراح بریم

 :کجکی خندیدم و گفتم

 !خسته نشین ی هوقت چربی هاتون آب میشن-

 .خجالت هم نمیکشی دختر؟ هی چی نباشه ازت بزرگ ترم-

ود برای چی رفتم باال. از حرافی های کبریاصال یادم رفته ب  

عصبی شدم و داشتم می رفتم سمت اتاقم که فاطمه بهش تو 

 پید

 :و گفت



مامان بسه دیگه خودش کم اعصاب خردی داره توام ه ی -

 نمک
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 .بپاش به زخمش

میتونستم صورت کبری رو تصور کنم که داره برای فاطمه 

 خط

شون می کشه و لبش رو میکشه توی دهنش. سرش رو و ن

 تکون

 .میده و گرفتن حال فاطمه رو به بعد موکول میکنه

 خجالتم خوب چیزیه دختره معلوم نیست چیکار کرده که-

اینطور داره ازدواج میکنه. معلوم نیست چی شده نه 

 خواستگاری

 .ای چیزی... نه حرفی نه کالمی

- ؟با خواستگاری مشکلت حل میشه  

من که اصال پرت بودم باور ازدواج کردن برام دور از ذهن 

 بود و

فکر میکردم همین که هیچ مسئله ای طبق آداب و رسوم 

 واقعی

نبود باعث می شد که بیشتر به غیرواقعی بودن این ازدواج 

 باور



 .کنم و بتونم بهش تن بدم

 ...باالخره یه چیزایی-

 :نذاشتم ادامه بده و گفتم

بهش میگم اصول رو همونطور که شما می خواید رعایت -

 .کنه
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اگر لج بودن کبری با من ده بود از شب قبل و به بار اومدن 

 اون

 ...فاجعه دقیقا تصاعدی باال رفته بود و شده بود هزار

دیگه بهش توجه نکردم و برای عوض کردن لباسام و 

 برداشتن

م رفتم توی اتاق و در رو بستم. با حرص لباس ها شناسنامه ا

 رو

 برمیداشتم و می پوشیدم طوری که با هر حرکتمیه بخش از

اتاق زیر و رو می شد. من که انقدر به تمیزی حساس بودم 

 حاال

 همه ی اتاقم درهم و ریخت و پاش بود. اصال انگار گوشم رو

گوش بدم بسته بودم و هیچی نمی شنیدم وگرنه اگر قرار بود 

 تا

 .صبح کبری غر می زد و من حرص می خوردم



حاضر شدم و مدارکمم گذاشتم توی کیفم. کبری به زور چهار 

 تا

کلمه ی فارسی بلد بود و از روز قبل دقیقا سعی داشت با 

 همون

ها و جمله های عجیب و غریب فارسی صحبت کنه و 

 منظورش

 .رو بفهمونه

مسخره شده بودم من خودم لهجه داشتم و بخاطرش همیشه  

 ولی این مدل رفتار کبری باعث می شد تا بیشتر توی دیدرس
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 .باشه و قطع ا آریو هم توی دلش بهش می خندید

بابام هنوز مشغول با غبونی بود که ازش خداحافظی کردم و 

 با این

که جواب نگرفتم با لبخند ازش دور شدم. توی ماشین نشستم 

 و

 :تا از در رفتیم بیرون گفتم

 .ببخشید به دردسر افتادی-

باید اینو از لطفش میدیدمیا از روی فرصت طلبیش؟ اگر 

 اونئ

 پیشنهاد رو نمیداد قرار بود چه بالیی به سر من بیاد؟ نمیدونم



به این ازدواج صوری واقعا! نمی فهمیدم ولی دیگه تن دادن 

 یه

 .طورایی برای من تنها راه بود

 .دیگهجوونمردیه و این داستانا-

 نه که اصال به نفعت نیست! دختر به این خوشگلی و خانمی-

 کجای دنیا می خواستی پیدا کنی ؟

 :کجکی بهم نگاه کرد و سرش رو تکون داد

 ا عتماد به نفست که طبق معمول خیلی قشنگه ولی فکر کنم-

ینه جوابگ وی فهموندن واقعیت بهت نیست. اگر یه متر آ

 برداری
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و قطر خودت رو اندازه بگی ری می فهمی چطور میتونم 

 آرزو

 .داشته باشم

غبغب انداختم و با اعتماد به نفس کاذبی که داشتم بادی به  

 سعی می کردم نشونش بدم و افسردگی ای که سراغم اومده

 بود

 :رو نادی د بگیرم گفتم

 !زن خوبه خوشگل باشه سفید و کمی چاق سفید و کمی چاق-

 !مرد خوبه کچل باشه دراز و دیال ق... پولدار و بد اخالق



انگشتای اشاره ام رو به همدیگه چسبوندم و مشغول بشکن 

 زدن

 .کردم

 بایدبرای داشتن این روحیه خدارو شکر میکردم. توی بدترین

موقعیت هم موجبات خنده و شاد ی خودم که هیچ بق یه رو 

 هم

 .فراهم میکردم

 یکمی قر دادم و بشکن زدم و آهنگ خودم ولی همین که قر و

عشوه خرکیام تموم شد دستم رو دراز کردم سمت سر آر یو 

 و

 :موهاش خوش حالت سیاهش رو بهم ریختم و گفتم
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- مو داری قد چمن های پارک سر خیابون متاسفانه . 

 دستم رو پس زد ولی من یه طورایی از جام بلند شده بودم و

 .داشتم دو دستی موهاش رو بهم می ریختم

 !تینا-

 .داشت از حرص می ترکید ولی من دست بردار نبودم

 .تصادف میکنیم-

 .به من چه حواست به رانندگی باشه که تصادف نکنیم-

اش ور رفتم برگشتم سر جام و گفتمیکمی که با موه : 



 زشت هم نیستی متاسفانه خدا دو تا چشم بهت داده عین-

 آسمون صاف و براق. خدایی خجالت نمیکشی با این چشمات

 انقدر اخالقت مزخرفه؟

 چه ربطی داشت؟-

 :شونه ام رو باال انداختم و گفتم

 .نمیدونم ما ربطش میدی م-
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بجای این که آریو به من روح یه بده من موجبات خنده و 

 شادی

اش رو فراهم می کردم. محشر دار که داشت برگه ی آزمای 

 ش رو

 :بهمون میداد گفت

 .ایشاال به سالمتی برگردین-

 :پاهام رو بلند کردم و در گوش آریو گفتم

 حس میکنم تو هم داری مثل من توی دلت میگی الهی-

یر برگشت سقط بشیم و با جواب آزمایشجفتمون توی مس   

 .برنگردیم این جا

 :از ال ی دندوناش با حرص گفت

 نه قربونت برم عزیزم من فقط دعا میکنم تو به تنهایی سقط-

بشی حتی اگر مشتاق باشی میتونم توی این امر بهت کمک 



 .کنم

 طبق عادت بدی کهمد وقت بود پیدا کرده بودم محکم با پاشنه

روی پای آریو و کفشاش تا به تا شد. یکی تمیز  ی پا کوبیدم

 و

مشکی ومرتب واکس خورده یکی دیگه هم با طرح ستاره 

 های
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 .کف کفش من تزئین شد

یه نیشگون ریز از پهلوم گرفت و چون ر سیده بودیم دم در 

 محضر

 دیگه می تونستم هر طور که دلم میخواد رفتار کنم و نگران

کسی و چیزی هم نباشم. جیغ کش یدم و خواستم پا به فرار 

 بذارم

 .که دستش محکم نگهم داشت

 !تماس فیزیکی-

 .جدی شدم و با اخم بهش خیره شدم

 دستمم نباید بهت بخوره؟-

 :از فرصت استفاده کردم و لبامو با ناز جمع کردم

- یکی ازمفاد قراردامونهبله  . 

با یه لبخند رضایتبخش از این ماده ی قرارداد با همدیگه 



 رفتیم

 توی محضر و نامه امون رو گرفتیم. همین که نشستیم توی

ماشین شالم رو از سرم باز کردم و پاهام رو بلند کردم و 

 آوردم

 .گذاشتم روی داشبورت

- یدآخ باالم سنه قربان چقدر شماها فشار تحمل کرد . 
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 .پاهامو با دستام مالیدم و همونطور هی قربون صدقشون رفتم

 !بیچاره های بی زبون انقدر سخته می شدن دم نمیزدن

آریو سرشو چرخوند سمتم و یه نگاه به پاهام انداخت ولی 

 چیزی

 :نگفت. چتد لحظه گذشت که گفت

- ق من گیر کنهفقط خوابت نبره جورابت بره توی حل . 

بیشتر لم دادم و جای کمرم رو مرتب کردم. صندل ی 

 ماشینش

 خیلی راحت بود ولی منم باید قشنگ یه چیزی میذاشتم زیر

 .کمرم که راحت تر بتونم لم بدم

از خداتم باشه جورابای من تو دهنت پیدا بشه برزن خان. -

 اون

 .کاپشنت رو بده ببینم



کاپشنش رو روب چوب لباسی آوی زون کرده بود به 

 دستگیره ی

در پشت و هر بار میخواست پیاده بشه اونو بر میداشت و 

 دوباره

آویزون می کرد. اگر میدونست می خوام چه بالیی سر 

 کاپشنش

 .بیارم عمرا بهم می دادش

سرعت ماشین رو کم کرد و دستش رو از بغل صندلی رد 

 کرد و
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 :کاپشنش رو آرود جلو. آروم گذاشت روی پام و گفت

 سردته؟-

 قبل از این که جوابش رو بدم کاپشن رو مچاله کردم و گذاشتم

 :زیر کمرم. با یه نفس عمیق لم دادم و گفتم

 ...آخییییش-

 چشماش چهار تا شده بود. کسی که از این پیشنهادا میده و

دسر باید این چیزارو هم تحمل خودش رو میندازه توی در

 .کنم

قطعا انقدر توی این ازدواج براش سود بود که حاضر بود با 

 بد



عنق ترین شاگردش ازدواج کنه وگرنه مگه دیوونه بود که 

 بخواد

اسم زن و شوهر بذاره رومون؟ هرچقدر هم قراردادی و 

 !صوری

 چیکار میکنی دختره ی د یوونه؟-

تنظیم کردم و دستامم زدم  پاهام رو قشنگ روی داشبورت

 زیر

 .بغلم چشمام رو بستم که مشتش محکم خورد به بازوم

 پاشو ببینم. کاپشنم رو داغون کردی. مگه ماپشن برای لم-
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دادنه؟ عین خیالش نیست وضعی ت خونه چجوریه اینجا لم 

 داده

 .واسه من پاهاشم انداخته اون باال. دختر تو یه تخته ات کمه

 آره میدونم بایدهزار تخته از من داشت تا لذت داشتنم زیر-

 !دندون بمونه

کاپشنش رو گرفت و سعی کرد از زیرم بکشه ولی من 

 طوری لم

داده بودم که اگر بیشتر می کشی د ممکن بود کا پشن پاره 

 بشه

تازه خودمم بیشتر فشار میدادم روش  ولی از زیر من درنیاد.



 تا

 .جاش قرص و محکم بشه

بابا تینا پاشو از رو این داغونش کردی! اکه هی دختر یه -

 کاپشنم

 به من ند یدی؟

 دستامو محکم گرفتم توی بغلم و با بادی که ان داخته بودم به

 :غبغبم جوابش رو دادم

- هم تنتینا یی میشه هم خوشبو میشه هم اتو کشیده میشه   

 من خورده بهش اصال سکه پیدا میکنه. ولم کن آریو خسته ام

 .بذار یکم لم بدم
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 تو دیگه کی هستی اگر سرت رو بشکافم فقط یه غده حافظه-

توشه و یه سیم از اینور به اونور که گوشات نیافتن وگرنه یه 

 ذره

بینم تا مجبور نشدیعقل توی اون کله ی پوکت نیست. پاشو ب  

 .یکی عین همین کاپشنو بخری

 لبامو جمع کردم و یکمی متفکر اخمام رو کشیدم توی همدیگه

 :و گفتم

اوم از اونجایی که حتما قیمت پول خون بابامه تا تورو -

 مجبور



 .نکنمیکی برام بخری من برای تو نمیخرمش

 هرچی گفت یه چیزی گفتم. هرکار کرد من کوتاه نیومدم که

 نیومدم. دقیقا تا خونه همونظور لم دادم و برای خودم خستگی

در کردم. نه که فکرم خلوت باشه ها نه... خدایی داشتم از 

 استرس

 .میترکیدما ولی اینطوری خودمو آروم میکردم

آریو بعد از آزمایش و کالسای خاک برسری گل و شیرینی 

 خری د

خیالمم نبپد و بعد دیگه مقصد نهاییمون شد خونه. من که عین  

انگار اصال اتفاق خاصی نمیافته. خودمو قانع میکردم که 

 هیچی
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نمیشه و یه عقد مسخره ی صوریه که قرار نیست توی 

 شناسنامه

 .ام هم بره

 تینا، برو یخچال من میوه بردار ببر باال فقط بابات اینا نفهمن-

 .از پایین بردی

 که چی بشه؟-

وی حیاط ماشینو پارک کرده بود و منم دیگه از لم دادگیت  

 خسته شده بودم و از ترس اینکه بابام ببینه پاهامم از روی



 .داشبورت آورده بودم پایین

 به بابات قول دادم مثل بچه یادم بیام خواستگاریت. میری-

 باال یه لباس مناسبم میپوشی می ام خواستگاریت صحبت های

انجام میدیم اصلیمونم همون جا . 

 هوف این مسخره بازیا قرار نیست تموم بشه ؟-

چشمم رو ازش گرفتم و کاپشنش رو پرت کردم صندلی 

 .عقب

 تمام رشته هام رو پنبه میکرد. هی من می اومدم بدبختیامو

 .فراموش کنم این بدتر یادم می انداخت
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از اونجایی که سر ظهر بود قطعا محمد و علیرضا داشتن 

 هفت

 .پادشاه رو خواب میدیدن بقیه هم خواب بودن

 .فعال آشیه که پخته شده باید تحمل کنیم-

زبونم رو گذاشتم بین دوتا لبم و از اپن صدا بی ادبیا خارج 

 کردم

 :و گفتم

 آش پختی برام میگی پخته شده؟-

د منم همونطور که کیفم رو از  لبش کجکی باال رفت و خندی

 بین



دوتا صندلی ا میکشیدم جلو کوبیدمش به بازوش و پی اده 

 .شدم

رفتم سمت خونه اش که دیدم بله پسرا جل وی تلویزیون 

 خوابشون

برده. یکی دستش آویزونه از مبل و یکی هم پاظ روی تاج 

 !مبله

دهن ها باز و در کج و کوله ترین حالت ممکن. ارثی بود 

گ هدی  

 مطمئنم دو دقیقه باال سرشون وا یمیستادم شیش هفت بار هم

 لگد پرت می کردن. هزار ماشاهللا خونوادگی زیبا میخوابیدیم

 .جون میداد کنار بقیه هم باشیم قشنگ مستفیض بشن
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 نبود

یه نایلون میوه بار کردم و رفتم سمت خونه ی خودم. آریو 

 هنوز

بود باال منم بدو بدو رفتم. نمیدونم این وقت سال توینیومده   

این سرما انبه از کجا اورده بود ولی از اونجایی که من 

 عاشق انبه

بودم نتونستم از اون دوتا لعبت زرد بگذرم و چپوندمشون تو 

 ی

نایلونم. چند تایی هم پرتقال و سیب برداشتم! پذیرایی 



 کردنامونم

 .خنده دار بود

رسیدنم گذشته بود که اهل خونه بیدا ر شدن یک ساعتی از . 

صدای کوبیده شدن توپ بازی پسرا توی حیاط می اومد و 

 صدای

غر غر های کبری هم بغل گوش من. فاطمه با سکوت کمک 

 می

کرد و بابا... بی صدا ترین فرد خونه. خیلی بهش زور اومده 

 .بود

توی غیرت و مردونگیشون نبود که دخترشون رو اینطو ری 

 شوهر

 .بدن. انگار توی آمپاس مونده بود

 .اون از ننش اینم از خودش-

 یه نفس عمیق کشیدم تا هیچی نگم ولی مگه میتونستم سکوت

 کنم؟
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 ننم بدبخت چه گناهی کرده؟ نساخنتشون با هم گناهشه؟ برا-

و که بد نشد اومدی زن این بدبخت شدی. کبری قربون ت

 شکلت

 .بذا دهن باز نکنم همه چی آروم بگذره



تا اومد حرف بزنه یه بشکن زدم جلو صورتش که یهو پرید 

 توی

هوا طوری که فاطمه هم از خنده غش کرده بود و از اتاق 

 رفتم

 بیرون. کبرب که صدای خنده ی فاطمه رو شنید یه کفگیر از

جا ظرفی برداشت و پرت کرد سمتش دیگه موضوع توی 

 ختم

 .بخیر شد

حاال همین دم اومدن آریو بابا چپید توی دستشویی... از 

 استرس

بود یا چی نمیدونم ولی نیم ساعتی مونده بود اون تو که آریو 

 با

گل و شیرینی در خونه رو زد. کبری با همون زبون کج و 

 کوله

هار هار میخندیدم اش فارسی حرف میزد و من هم بهش . 

 َگل باالم... َگل اوقلوم(... بیا بچم، بیا پسرم) بفرمایید حاجی-

 .االن میاد بشینید
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نصف حرفاش فارسی ب ود و نصفش ترکی. حس میکردم 

 آریو



 حتی

 .یک کلوم از حرفاشم نمیفهمید

 .هرچی سعی میکرد لهجه نداشته باشه بیشتر لهجه می گرفت

النگوهاش تلق تلق صدا میداد و با هر یه کلمه ای که میخواس 

 ت

 .بکه سه ساعت ناز و عشوه می اومد

 انقدر دستشویی بابا طول کشید که کبری با لهجه رو به آریو

 :گفت

_  شمارو به این بََرَکت ..شمارو به این ُگرآن(قرآن) تعارف

 معارف

 !نکنید تیکه پاره

یکی نیست بگه آخه بلد نیستی فارسی حرف بزنی چرا زور 

 میزنی

 !آفتابه میگیری به تریِپ ما.. همونیم که بلد بود یادش رفت

 نمیدونم خدا به چه گناهی اینو انداخته بود وسط خاندان بیچاره

ی ما. حاال باز خداروشکر بچه ها هیچکدوم به کبری نرفته 

 بودن

نه واویال بودوگر . 
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با اشاره به انبه ی بزرگ داخل میوه خوری زیر لبی از من 



 :پرسید

 پیس پیس ..تینا! اسمه اینا چیه؟ موزه؟_

منم که تو حال و هوای خودم خیره به آریو بودم تایید کردم 

 که

 با ذوِق زاید الوصفی که انگار کال تیر طایفه ی ما از بدو

 تولد با

کالس بودن دهنشو کج کرده بود تا مثال جلوی این دوماد 

 خوش

 !پوش و خوشتیپ کم نیاره

آخه نگم از آریو... المصب بد اهالق مزخرف چطور می 

 تونست

 انقدر خفن و جنتلمن باشه؟ یه پی راهن آبی روشن پوشیده بود

 .که توش چهارخونه هاینازک داشت

یه شلوا رپارچه ای جذبهم پاش بود که اوف... عضله های 

 قلمبه

اش رو ت وی دیدم قرار داده بود و دلم میخواست برم اون 

 عضله

 .ی دوقلوی پشت ساق پاشو فشار بدم

بله..تورو خدا اقای چیز... کوروش بودین داریوش بودین؟ _

 چی

ه بود اسمت اوقلوم؟ اهورا مزدا؟ از این موزا بخورید..یک ذر



 پهنه

 !..اما خوشمزس
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 نبود

 .آریو هستم-

 .ه ا تینا گوفتاااا... برزن! برزن بردار پسرم-

 ..و یک انبه ی بزرگ برداشت و گذاشت تو پیش دستِی آریو

قرمز شده بودم اما به روی خودم نی اوردم که آریو سعی در 

 کنترلِ 

گاه میکنهخندش داره..و با تفریح داره به من ن ! 

نه مییتونستم حرص نخورم و نه میتونستم خنده ام رو نگه 

 .دارم

کبری یه ادم با کالس د یده بود د ین و ایمونشو داده بود 

 ...هیچ

 .داشت خودشو می زد میترکوند

 آریو که تو همه ی این دقیقه ها سکوت کرده بود با سرفه ی

 :تصنعی دستش رو گرفت جلوی دهنش و گفت

- ونم ازتون تعارف ندارم میخورمخیلی ممن ... 

با صدایناهنجاری که بابا داخِل دستشویی از خودش خارج 

 کرد

 آریو سکوت کرد! و همچنان دستهاش روی هوا همونطور که



 !داشت به میوه ها اشاره می زد موند
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 نبود

 احساس خفگان میکردم..خصوصا وقتی آریو خم شد تا بتونه

راحت تر بخنده! لعنت بهت آریو با این خونه تون... لعنت 

 بهت

 ک بد موقع سکوت میکنی! چرا باید انقدر دستشویی وسط

پذیرایی باشه که سر و صدا و همه چی بیاد تو؟ اصال اون 

 خراب

 شده کی سالم شد که بابا رفته بود توش عملیات ولفجر پنجاه و

ی نداشت قشنگ تیریک انجان بده؟ بمب و خمپاره هاشم تموم  

 .بارون کرد

کبری عکس العمل نشون داد و برای اینکه بیشتر آبرو ریزی 

 نشه

 ..بسرعت رفت و چند بار محکم ضربه زد به دِر دستشویی

بابام همیشه به ترکی صحبت میکنه اما انگار همه ی عالم 

 دست

 :به دسِت هم داده بودن تا آبرو برای من نزارن.. فریاد زد

_ نمیبینی اسهال شدم ؟ به تر تر افتادم؟ َها چیه؟؟  

 :کبری بی توجه به آریو بلند تر گفت

اون صابون که گوذاشتم اونجا!؟؟ اونو بردار.. یکم از _



 گوشه اش

 !بَِکن..شیاف کن به خودت! درستت میکنه
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 :بعد نگاهی به ما انداخت و زد روی دستش و بلند تر گفت

_ بیرون! مهمونمون اومده. بیا یه آب موز بدم بخوری بیا 

 خوب

 .بشی تینا موز های خوبی خریده

خون خونمو میخورد و دلم میخواست زمین دهن باز کنه و 

 منو

 ..قورت بده

 !مطمئن بودم تا مدتها میشم سوژه ی این آدم

 :بابا دیگه به ترکی بهش گفت

 ...بتونم میام دیگه زن... موشکل دارم. اسهاله اسهال-

کاش انقدر مسائل رو واضح بیان نمی کردن خب! فاطمه 

 پاشد

 :رفت پیش کبری و در گوشش گفت

 .آبرو حیثیتمون رو بردی بیا بشی ن-

الکی مثال درگوشی بود ولی فکر کنم فقط خواجه حافظ 

 شیراز ی

 !نشنید. ما که شنیدیم



پیشمون نشست انبه رو از توی بشقاب باز کبری اومد 

 برداشت و

خواست پوستش رو برای آریو بگیره که من شیرجه زدم 

 سمتش
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 .زار و زندگیمو با انبه یکی نکرده از دستش بگیرم

 .بده من کبری جان بده خودم پوست میگیرم-

- دا بخورهباریکال بیا قشنگ پوست بیگیر بده آقا اهورا مز ! 

 :فاطمه از الی دندونش اسم آریو رو گفت و کبری باز گفت

 .هان آقا برزن آقا برزن-

آریو انقدر خندیده بود سرخ شده بود. پیشونیش داغ کرده بود 

 و

 برای این که صدای خنده اش نره باال کف دستش رو به مبل

 .فشار میداد

ش ظرف انبه رو پرت کردم توی بغلش که مجبور شد پوزیشن

 رو

تغیبر بده تا بتونه ظرف رو نگه داره. زیر لب غر زدم و 

 :گفتم

 .بخور دیگه نوکرت که نیستم-

 ...موز-



 نتونست بقیه ی حرفشو بزنه و دهنش رو بست تا خنده اش

 .منفجر نشه
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پامو محکم کوبیدم روی پاش که لبش رو گاز گرفت و 

 همونطور

 .که ریز می خندی د مشغول جدا کردن انبه از هسته اش شد

 .خیره سر اون انبه رو برای خودم آورده بودم-

 خبره سر رو من باید به تو بگم! رو دل نکنی؟-

زبونمو براش درا وردم و شکر خدا کبری و فاطمه 

 آشپزخونه بودن

 و نمیدیدن ما چیکار میکنیم. کبری که هر چند ثانیه یه باذ

رو میکوبید به در دستشویی و می گفتمشتش  : 

 حاجی شیاف بدم؟ حاج ی موز بدم؟-

 ...آخه خنگ خدا موزو اون تو میخواد چیکار کنه! خدایا

 فکر میکردم فقط مشکل از توعه ولی خانوادگی همین شکلی-

 .هستین

دیگه نتونست خودش رو بیشتر نگه داره و قهقهه اش رفت 

 .هوا

سرش رو انداخته بود پایین. کاش دیگه وقتی بابا اومد آریو 

 فقط



میتونستمیه بالشت بکنم توی دهن کبری و ساکت بشه. اگر 

 این

یه نفر الل می شد تو ماتحت من عروسی به پا بود. بابا زن 

 ...مومن
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 نبود

 .حرف نزن. اون دهنتو ببند تا آبروی منو نبری

 )آقا اهورا مزدا معلم َسن؟( معلمی؟-

آریو فنجون چایش رو روی میز گذاشت و منم همونطور 

 داشتم

از حرص دندونامو روی هم فشار میدادم. بابا که با غوغایی 

 که به

پا کرده بود حسابی حرفاشو زده بود ک هیچ قشنگ قهوه ایمو 

 ن

 .کرده بود

 ...آریو هستم. استاد دانشگاه-

ندید و جای خالی دندون کنار نیشش که کبری ریز ریز خ

 کشیده

 بود معلوم شد. کاش میتونستم موهاشو بکنم. کاش یه سیخ داغ

 میدادن دستم و میتونستم باهاش کبری رو بسوزونم تا جیگرم

 حال بیاد. ساد یسمی نیستما ولی کبری اون لحظه کاری کرده



 .بود که میتونستن قاتل بشم

- ا آریو من همه اش این هارو باهه هه هه راست میگین ها آق  

هم گاتی میکنم. داریوش و کوروش... آریو برزن و اهورا 

 .برزن
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 نبود

 :دندونامو فشار دادم و گفتم

 ...اهورا مزدا-

 هَ همین که تینا گفت. نظر من ایسم پسرتون رو بذارین اهورا-

 .مزدا

را کرده بود و آبرو سرفه ی بابا بعد از سمفونی ای که اج

 حیثی ت

 نذاشته بود تنها چیزی بود که خوشحالم کرد. مگه اینکه بابا

 کبری رو ساکت می کرد این زن رو ول میکردی تا صبح

میخواست فضولی کنه و حرف بزنه. آریو همیکم بر و رو 

 داشت

مگه ولش میکرد؟ تازه بدتر از همه این که استاد دانشگاه هم 

 .بود

 .اصال دست و پاش شل شده بود

کبری انقدر پسر دوست بود که همه اینو میدونستن. اصال 

 حتی



 مامان خودمم خیلی پسر دوست بود. دیگه آریو همیکمی

 .خوشگل موشگل ولش میکردی می پرید بغلش میکرد

 ...که به دخترم عالگمندی-

اصال انگار این ادم همونی نبود که برامون بتهوون اجرا 

ودکرده ب  
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 و حسابی هنرنمایی کرده بود. رفته بود توی جلد پدر مستبد

 .خونه و میخواست راجع به مسائل مهم صحبت کنه

 ...شایدراضی نباشم و دلم ازش خیلی شکسته باشه آما-

پام رو تکیه دادم به میز و سع ی کردم استرسم رو کم کنم. 

 دستام

لی که روش نشسته بودم و استرسم رورو چسبوندم به مب  

 .میریختم توی پام که به میز جلوم فشار داده می شد

این دختر رو مثل برگ گل بزرگ کردم. اندازه ی کل دنیا -

 هم

ازش دلخور باشم، حق نداری خم روی ابروش بیآریوگرنه با 

 من

 ...طرفی

آریو با متانتی که ازش ندیده بودم نشسته بود و سرش پا یین 

ودب . 



یه طوری فیلم بازی می کرد که اگر خود واقعیش رو ندیده 

 بودم

 !فکر میکردم چه جنتلمن یه

 فگط کافیه یه زنگ بزنه. خونه که هیچ، دنیا رو روی سرت-

 ...خراب میکنم

 .خیالتون راحت باشه اجازه نمیدم خم به ابروش بیاد-
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کجکی نگاهش کردم و توی دلم گفتم» زکی تو صبح تا شب   

خم به ابروم می اری مردک. همین که قراره با عنوان زنت 

 کنارت

 باشم کافیه برای یه عمر عذاب«!

*** 

 تا لحظه ای که بابای تینا بیادداشتم از خنده میترکیدم. واقعا

 اینا خونوادگی یه تختشون کم بود. فقط خواهرش انقدر عجیب

ریب نبود و حتی من صداش رو نشنیده بودمغ . 

خودم توی اون موقعیت هنوز تو ی شوک پیشنهادم به تینا 

 .بودم

 .هنوز باورم نمی شد که ازش درخواست ازدواج کردم

 نمیدونم چرا ولی باید بهش کمک می کردم در عوض منم با

 وجود تینا می تونستم بیشتر تمین رو حرص بدم. نه که بخوام



نه هرگز دنبال این نبودم ولی همین که میدیدم چقدربرگرده،   

میخواد تا من کنارش باشم اون مرد انتقامجوی درونم رو 

 آروم

 .میکرد

تینا انقدر ساکت بود که حس میکردمیه آدم جدی د نشسته 

 روی
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 نبود

 مبل کناریم و باباش هم داشت همونطور برام خط و نشون می

 .کشید

 ...جهیزیه-

نیازی به جهیزیه نیست آقای گوگونانی. هم این خونه -

 لوازمش

 تکمیله و هم پایین اگر هم تینا دوست نداشته باشه میتونه به

 .سلیقه ی خودش بچینه. من خود تینا و آرامشش برام مهمه

پدرش دستش رو کشید به صورت سرخش و یهو صدای 

 شکستن

 .یه چیزی اومد که همه سرمون روچرخوندیم سمت تینا

انقدر پاش رو فشار داده بود به میز که نمیدونم چطوری اون 

 میز

رو برگردونده بود روی زمین و لیوان چای داغ ریخته بود 



 رو ی

 .پاش و بشقاب میوه ای که جلوش بود هم پودر شده بود

 ).ی اندم... آخ یاندم(.سوختم... آه سوختم-

ا یهو خم شد و شلوارش رو تا باالی ساق کشید باال. ه یتین  

خودش رو باد می زد و پوست پاش رو که ملتهب شده بود 

 فوت

 می کرد. هی به خودش می پیچید و هی با دستاش خودش رو
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 نبود

 .باد می زد

خیلی داشتم خودم رو کنترل می کردم که چشمم رو از مچ 

 پاش

ولی شدن ی ن بود. یاد ا ولین بار ی که مچ پاش رو  بگیرم

 توی ماشین

 دیده بودم و پمادی که براش زدم افتادم. چقدر پوستش نرم و

 !سفید بود و چقدر شبیه به یه سینی استیل برق می زد

خواهرش از آشپزخونه براش پماد آورد و دیگه بعدش اصال 

 همه

ش نیومد و منمچیز مسیر جدیدی گرفت. دیگه حرفی از ما پی  

 .بعد از یکم کنارشون بودن رفتم پا یین تا راحت باشن

قرار محضر رو برای آخر هفته گذاشته بودیم و بعدش هم 



 خونواده

 ی تینا برمیگشتن شهرشون. تو ی همین موقتیت هم قرار بود

پدرش به دکتر و کارهای دیگه اش برسه و ما هم به پروژه 

 ها و

 .دانشگاهمون

م خونه و یه دوش آب گرم گرفتم صدای پیامهمین که رسید  

 متفاوت تمینبه گوشم خورد. وقتی پیام میداد آالرمش با بقیه ی

 پیاما فرق داشت. با این که دیگه جایگاهشو برام از دست داده
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 .بود ولی هنوز همون االرم روی گوشیم تنظیم شده بود

موهام رو خشک می کردم که گوشی رو برداشتم. نوک حوله 

 رو

 .فرو کردم توی گوشم و پی امش رو باز کردم

 »؟ سالم خوبی؟ بد موقع که مزاحمت نشدم«

 اولین پیام و شروع صحبت کردن با تمین بود و من توی این

 همه سالی که میشناختمش هیچ وقت ند یده بودم چنین اتفاقی

روع کننده بودم و من سعی داشتم بحثبیافته. همیشه من ش  

کش پیدا کنه و حاال من عقب کش یده بودم تمین میدویید 

 ...فقط

 دوست داشتم بدونم چرا؟ موقعی ت اجتما عی یا فقط ظاهر و



 متفاوت شدنم باعثش شده بود؟ شاید هم هیچ وقت قرار نبود

 این سوال مسخره ی ذهنم پاسخ داده بشه ولی تنها چیزی بود

اه ی درباره ی این دختر ذهنم رو مشغول میکردکه گ . 

 همه دلمشغولی های جدیدم شده بود به ثمر رسیدن تینا. باید

این هدف رو به درستی انجام می دادم، بایدازش یه استاد 

 درجه

 .یک میساختم و بعد خودم نگاهش می کردم و حظ می بردم
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بود یه بچه ی سرکش که با وجود اینکه انگار تینا برام شده  

 حسالی توی مخم بود و عصبانیم می کرد ولی دوسش داشتم و

دلم میخواست به ثمرش برسونم. درست مثل پدری که توی 

 بچه

اش یه استعداد رو کشف کرده باشه. کم چیزی نبود تینا می 

 شد

به عنوان یه نابغه محسوب بشه. با یه بار شنیدن و یه بار د 

 یدن

همه چیز مثل یه اسکن توی مغزش هک می شد. طوری 

 جزوه

 می نوشت که من خودم بعد از این سال های تدریسم نمی

 تونستم از گفته های خودم بنویسم. طوری درس می خوند که



انگار تنها هدف و غایت زندگیش همین یه کاره... من فقط 

 وظیفه

 ام میدونستم که بهش کمک کنم و برسونمش به جایی که

الیقشن و این استعداد رو به بهره برداری برسونم. اگر عالقه 

 اش

 جایی مثل جای گاه من بود پس من بایدکمکش می کردم

همونطور که یه روز استاد بهروان من رو کمک کرد. دستم 

 رو

 ...گرفت و کشید جایی که هستم

انقدر توی فکر به تینا و اهداف ی که براش توی سرم بود 

 فکر کردم
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که با وجود انالین بودن یادم رفت بایدجواب تمین رو بدم. این 

 و

 :وقتی فهمیدم که دوباره نوشت

فکر می کنم بد موقع مزاحمت شدم. سا یت که حسابی 

 »سنگین

 شده ولی بچه ها هفته ی بعد چهارشنبه میان خونه ی ما َخز

تر خبر بدم خواستی پارتی. تِم دهه ی شصت داریم گفتم زود

 ن



 لباس فراهم کنین یا تمرینی چیزی بکنین وقت داشته باشین« .

هوف این دیگه چه مدلش بپد. اومدم انگشتم رو به کار بگیرم 

 و

براش بنویسم که نمی تونیم ت وی مهمونی عجیب و مسخره 

 اشون

 شرکت کنیم ولی یادم اومد یکی از اهداف حضور تینا کنارم

م بودحرص دادن تمین ه . 

همیشه وقتی اسم این مدل مهمونی به گوشم می خورد با 

 خودم

 می گفتم اینا دیگه چقدر دیوونه ان مگه مهمونی عادی چشه

 ولی مثل این که برای رسیدن به اهداف عجیب و جدید و

 گذروندن هیجان های حاصل از زندگی جدد و دردسر های

 جدیدی که برای خودم ساخته بودم باید زیر بار این خفت می
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 !رفتم

 :چند ثانیه گذشته بود و من هنوز جواب نداده بودم که نوشت

 . »با خانمت بیا، اگر َخز نباشید از در خونه راهتون نمیدیما

 آدرسم برات می فرستم اقای اخمالوی جذاب«...

راش انداختم باال و همونطور که یه گوشه ی لبم ابروم رو ب

 رفته



 .بود باال نوشتم

سالم ممنون از دعوتت بذار با ت ینا هماهنگ کنم اگر 

 »مشکلی

 پیش نیومد و تونستیم میا یم«.

 میشناختمش. امکان نداشت جواب بده. غرورش رو فقط تا

 .همین حد میذاشن زیر پاش

تینا یه تیغ می کشم  احساس می کردم با هر بار آوردن اسم

 روی

 .احساسات و قلب تمین. همینم برام بس بود

دختری که هنوز هم برای من جذاب بود و هنوز هم با 

 حضورش

و حتی بودنش می تونست حالم رو عوض کنه... ولی من 

 دیگه

 اون آدم سابق نبودم که دنبالش باشم و بخاطرش بخوام به هر
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دری بزنم. آدما تا یه حدی ظرفی ت دارن و ظرفیت عاشقی 

 من

 هم همین قدر بود. همین اندازه می تونستم تمام خودم رو که

 .هیچ حتی بیشتر از اون خودم رو در اختیارش قرار بدم

 فکر می کنم آدم ها یک بار عاشق می شن. همون یک بار که



یر این طوربرای اکثر آدما به بن بست می خوره. شاید هم تقد  

 رغم خورده و اگر آدما به اون عشقی که خودشون می خوان

برسن ممکنه شکست بدتری رو تجربه کنن. ما از کجا می 

 دونیم؟

 تمین برای من سردرد های وحشتناک و خوی وحشیگری ا ی

که گاه ی خودش رو نشون می داد به همراه آوردم. حی می 

 کردم

و اعصاب خرد کنی هاش این روزا با دیوونه بازی های تینا 

 یکمی

 ذهنم از سمت تمین پر کشیده بود و می تونستم با فکر و خیال

 .کمتری سرم رو بذارم روی بالشت

 :براش نوشتم

 »؟ بیداری«

صبح باید هردومون می رفتیم دنبال کارای پروژه ی تینا. 

 نباید
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ار بود تینا با پشتوانه به دست کسی بهونه می دادم و اگر قر

 ی

 .من به جایی برسه بایدخودش هم لیاقتش رو ثابت می کرد

 »خودت نمی خوابینذاری یه وقت من بخوابما«!



گوشی رو با یه دستم گرفتم و رو ی بالشت لم دادم. دست 

 آزادم

 رو گذاشتم زیر سرم و با لبخند پیامش رو خوندم. زندگیکردن

 با یه دختر خل و چل و همراه بودن باهاش توی هر لحظه از

زندگی شا ید خیلی اعصاب خرد کن و دیوونه کننده بود ولی 

 می

تونست لبخند به لبم بیاره. شاید خوبیاش حتی از بدیاش بیشت 

 ر

هم بود ولی ما آدما همیشه مسائل بد و اعصاب خرد کن رو 

 برای

که تحملش برامونخودمون طو ری بزرگ نمایی می کنیم   

 .نشدنی باشه

به هر حال وظیفه های جد یدی داری. وقتی نامزدت 

 »خوابش

 نبرده تو می خوای بخوابی که چی بشه؟ زندگی مشترکیعنی

 با هم زجر بکشین«.

 خودم داشتم از این حرفم می تر کیدم. چرت و پرت می گفتم
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م. حرف زدن باهاش باعث می شدکه فقط یه چیزی گفته باش  

 قسمت های سخت زندگی فراموش بشه. کاش منم می تونستم



یه بخش مغزم رو شبیه به تینا از زندگی پرت کنم. 

 شایدخودش

 نمی فهمید چقدر از دنیا پرته ولی دنیای قشنگی داشت که

 .خودش ازش سر درمیاورد

 »بگیر بخواب توهمی. خوابم میاد«...

 دیدم هیچ مدله راه نداره مکالمه مون رو طوالنی کنم و این

 :بیخوابی رو از خودم دور کنم برای همین گفتم

 بابات چیزی نگفت؟-

قبل از این که جوابی ازش بگیرم عکس پروفا یلش رو باز 

 کردم

و نگاه کردم. همون مانتوی مشکی ای توی تنش بود که از 

 بین

ی. همون دختری که روزا ی برده بودم و با یه مقنعه ی مشک

 اول

توی اتاقم دیده بودم و برای تحمل نکردنش حاضر بودم به 

 هر

 .کاری دست بزنم

 انگار خدا بهم صبر ایوب داد که تونستم تا همین جای کار هم
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 .تحملش کنم. صبری که هیچ وقت از خودم توقع نداشتم



ا ی نازک و صورتیش بود که یهاون لبخند قطورش روی لبه  

 برق لب روش زده بود و براق شده بود و موهای روشنش هم

یکمی از گوشه ی مقنعه زده بود بیرون. خنده اش همیشه 

 واقعی

 ترین بود. خیلی نمی خندید ولی یه لبخند همیشگی روی

 صورتش بود که باعث می شد دید هر بیننده ای اول جلب

توی کار انقدر جدی بودم که  لبخندش بشه. برعکس من که

 نمی

 تونستم هیچ خنده ای رو پذیرا باشم. شاید اگر تینا رو یه جایی

 .بجز محل کار دی ده بودم کنار اومدن باهاش راحت تر بود

 وقتی ویبره ی پیام های متعددش دستم رو لرزوند به خودم

 اومدم و عکسش رو بستم. دیدم پشت سر هم توی خط های

ودمختلف نوشته ب : 

 نه خوابید. کجا رفتی؟ فقط کرم داری دیگه؟ آسکاریسه یا-

 پهن؟ شایدم کرم شب تابه ماتحتت رو روشن می کنه؟ آریو؟

 آریو... اه خوابیدی؟
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 »نمیدونم شایدیکی از انواع کرم های درون وجود تو به منم

 منتقل شده. نه بیدارم. قطعه ات رو یادت نره بی اری«.

 سابقه نداشت ولی من با بی سابقه ترین حالت ممکن بدون این



 .که جواب تینا رو بخونم خوابم برد

احساس کردم پتو داره از روی بدنم کشیده میشه. اول بدون 

 این

که تکون بخورم و شک کنم که کسی اونحا هست پتو رو 

 کشید م

. چند دقیقه دیگه ال ی پتوی گرم و نرم خوابیدم سمت خودم

 که

 احساس کردمیه چیزی داره بینیم روو قلقلک میده و عطسه

 .است که خودش رو می کشه تا بیاد ولی نمیاد

 خواستم دستم رو بگیرم جلوی دماغ و دهنم که عطسه کنم که

 دستم خورد به یه چیز نرم. همین که چشمم رو باز کردم

ت ینا رو درست مقابل چشمام دیدم .  چشمای خاکستری

 چشماشو

درشت کرده بود و زل زده بود توی چشمام. دستش تنها شی 

 ای

بود که بین صورتامون بود و من عطسه ام رو فرو خوردم تا 

 توی

 .صورتش عطسه نکنم
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دستش رو عقب کشید و من توی هوا دیدم که یه پر بلند 



 طوسی

رنگ توی دستشه. یه سمتش حمله کردم تا کار خودش رو 

 تالفی

کنم که روی تخت نشست و داشت تعادلش رو از دست می 

 داد

 .که از پشت سر بیافته ولی توی هوا نگهش داشتم

خدا زود بود واسه مردنم. خدا من هزار تا آرزو دارم. -

 خدایا قول

 ...میدم دختر بهتری بشم. بنده ی خوبی بشم

ور که داشت برای خودش فلسفه باف ی می کرد و با عمین ط

 خدا

 حرف می زد یه لحظه دستم رو شل کردم که جیغ کشید و

 .خودش رو پرت کرد توی بغلم

 .وای منو بگیر. آخ خدا مردم-

ا ین کولی بازیا چیه دیوونه. از برج صد طبقه که نی -

 افتادی! تهش

کوتمیافتب کله ای می خوره این وسس یه چند روزی س  

 ...میکنی. آروم بگیر ببینم. اون پر رو بده به من

نشست روی تخت و از من هم فاصله گرفت. دستاش رو -

 پشت
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سرش پنهان کرد. مقنعه اش چر خیده بود و درزش اومده بود 

 تا

 .کنار لپش. هنوز درست سرحال نشده بودم و خوابم می اومد

- - ارم کهپر؟ من پر ند ... 

پاهاش رو از روی تخت آویزون کرد و خواست بره پایین -

 که

دستش رو از پشت محکم گرفتم و مشتش رو با تمام زورم 

 باز

 .کردم

اون خیلی تالش می کرد مشتش رو بسته نگه داره ولی من م 

 زیر

بار زورش نمی رفتم. مشنش رو باز کردم و هر دو تا دستش 

 رو

 .نگه داشتم

 .آی دستم رو شکوندی. آی آی آی شکسسست- -

 کولی رو ببین ها. اینجا چیکار داری اصال؟-

سکوت کرد و مظلوم شد. اون لبخند روی لبش رو روی 

 صورتش

نقاشی کرد و سرش رو همیکمکی کج نگه داشت. یکمی 

 شیطنت



 .توی نگاهش بود

 ...نمونه ام-
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 نمونه ی چی؟-

لمه ای که حرف می زد کال نمی فهمیدم می خواد چیتک ک  

 .بهم بگه

 !آزمایش-

 نمونه ی آزمایش تو توی خونه ی من چیکار می کنه؟-

با ابرو به تختم اشاره کرد. واقعا نمی فهمیدم چی می گه و 

 اول

 .صبحی داشتم حسابی از دستش عصبانی می شدم

 تینا درست حرف میزنی یا پاشم برم؟-

فت و هیچی نگفت. عصبی دستش رو پرت لبش روگاز گر

 کردم

 .و از جام بلند شدم

 .نمیخواد بیای دانشگاه اصال-

نه نه میام. دیرم شده! د یرم شده عجله دارم االغ خوب و -

 نازنین

 ...سم بر هوا سر بر زمین یالت بلند و پر مو

 :پاشد وسط اتاق قر داد و ادامه ی آهنگش رو خوند



890 

 جرزن  

 

 نبود

 ...دمت مثال جادو-

کله ی صبح داشت چسط اتاق بپر بپر می کرد و ادای االغ 

 سوار ی

 .درمیاورد

 یکمی به من سواری میدی؟ نه که نمیدم... البته تو میدی من-

 !که میدونم

بعد من رو زد کنار و با یه جیغ آروم ازکنارم رد شد و رفت 

 .بیرون

 من االغم دیگه؟-

- ؟ شما عقاب بی همتا یی جناب نامزدکی؟ تو؟ کی گفته  

 ...درو غی

 :همونطور که بی اهمیت بهش میرفتم سمت آشپزخونه گفتم

 .هیس یکی میشنوه-

رفتم و برای خودم مشغول حاضر کردن صبحانه شدم. یه 

 تخم

 مزغ زدم تا نیمرو بشه و تینا هم اون طرف ه ی برای خودش

 .صحبت می کرد

- هم خوابن کی قراره بشنون؟حاجی رفته بیمارستان بچه ها   
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استاد گرانبها... مرد دانشمند... اینامزد قالبی درو غی غیر 

 قابل

 .تحمل! نمونه ی من این بود آقا. نمونه ی قطعه ی آزمایشمه

دم در آشپزخونه وایساده بود و من ونگاه می کرد. سرم رو 

 براش

شده رو گذاشتم روی میز تکون دادم و نیمرو ی آماده ... 

 نشستم پشت میر و می خواستمیه دلی از عزا در بیارم. هنوز

 وقت داشتم و می تونستمیکم صبحانه بخورم ولی تینا اگر می

 خواست با اتوبوس بره قطعا ازمن دیرتر می رسید و بایدیکم

 .اذیتش میکردم

شما االن راه بیافتی از من دیرت ی میرسی و میدونی که -

 اگر

 دیرتر برسی سرکالس راهت نمیدم؟

زبونش رو گذاشت الی دوتا لبش و یه صداینابهنجاز از 

 دهنش

 خارج کرد و قبل از این که طبق معمول که دو سه تا حواب

 حاضر و آماده توی استینش داشت پشت هم دیگه برام ردیف

شد روی میز و ی ه تیکه ی بزرگ از نون کنه با پرش خم 

 جلوم

رو کند. با یه حرکت انتحاری قاشق روپر از نیمروکرد و 



 گذاشت
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 .الینون قشنگ بقچه پیچش کرد و با لذت توی دهنش جا داد

انقدر لقمه اش بزرگ بود که یک چهارم ظرف نیمرو خال ی 

 شد و

می تونست درست نفس بکشه. یک رفت توی دهنش. حتی ن

 ذره

یک ذره دهنش رو تکون می داد و یه تیکه رو قورت می 

 .داد

 ظرف رو از جلوی دستش دور کردم و مثل بچه هایی که می

خوان برگه اشون رو بپوشونن تا کسی نتونه از روشون تقلب 

 کنه

دستم رو گرفتم دور ماهیتابه روحی مخصوص نیمروم و با 

 غضب

 :گفتم

- ا تخم مرغ هست میتونی ماتحت مبارک رو تکون بدیاونج  

بری یکی دوتا برای خودت درست کنی تا یاد بگیری دست 

 به

 .غذای کسی نزنی

با اینکه هنوز لقمه اش رو کامل فرو نداده بود و به زور 



 دهنش

 :باز می زد همونطور با دهن پر گفت

 .اونوقت انقدر لذت نداره-

خم شد تا باز یه لقمه دیگه برداره که من هم نون رو از جلو 

 ی
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 ...دستش برداشتم و نیمرو رو

 اذیت نکن بذار بخورم خیلی گرسنه ام. در ضمن آقاینامزد-

 قالبی شما موظفید خانمتون رو برسونین دانشگاه. حق هم

 !ندارین براش تاخیر بزنین

گذاشتم زمین و س عی کردم کل محتوی دهنم  لیوان آب رو

 رو

یکجا قورت بدم. تمام سرتاسر گلوم درد می کرد و انگار 

 خراش

 :برداشته بود ولی سریع رو بهش کردم و گفتم

 حتی اگر همون حیوون دو گوش خاکستری رنگم باشم بهت-

 .سوا ری نمیدم تا ی اد بگیری چی روکجا بگ ی

رتش با صورتم کم شد. خم شد روی میز و فاصله ی صو

 لباش رو

 :غنچه کرد همونطوری ص حبت کرد



 آخی، گوگولی. گوشاتو ببینم مخملیه ؟-

دستش رو زدم کنار و از جام بلند شدم. خواستم برم بیرون 

 که

 .حس کردم صدای خوردن قاشق به ته ظرف میاد
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یز و داره نیمروچرخیدم دیدم با خیال راحت نشسته پشت م  

 .هارو می خوره و هیچ عجله ای هم برای راه افتادن نداره

 !تینا خانم-

دوتا لپ هاش هم قلمبه زده بود بیرون و با هر حرکت فکش 

 دو

بار باال و پایین می شد. لباش غنچه بود و فنکش هی ریز 

 ریز

 .تکون می خورد

 ...هوم-

 :به ساعتم اشاره کردم و با حرص گفتم

 دیرتون نشده شما؟-

حس کردم لقمه ی جویده نشده اش رو قورت داد و بخاطر 

 همین

 .هم دلش رو بعدش با دست فشار داد

 مگه نگفتی د یرتر از خودت راه نمیدی؟-



سرم رو برای تایید حرفش تکون دادم. تکیه اش رو داد به 

 صندلی

چوبی میز نهارخو ری کوچیک آشپزخونه و مشغول گرفتن 

 لقمه

یش شد و گفتی بعد : 
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خب نمیام دیگه. شما برو برام غیبت بزن درهر حالت که -

 برام

 .غیبت رد میکنی

رفتم جلو و بازوش رو گرفتم توی مشتم. بن زور از روی 

 صندلی

 .بلندش کردم

ماشاال گاو هم از تو سبک تره. خوبه راستی راستی قرار ن -

 یس ت

این ابعاد و این وزن رو چطوری میتونستم زنم بشی وگرنه 

 تحمل

 !کنم

 ساق پاش رو محکم کوبید به ساق پام.این رفتار دردناکش رو

چند بار دیگه هم انجام داده بود. بی دفاع که می شد تمام 

 زورش



رو می ریخت توی پاهاش و محکم میکوبید به ساق پام. منم 

 زیاد

دیدا که دردم نمی گرفت بخصوص اینطو ر وقت ها و ج

 دستش

 .رو خونده بودم دیگهزیاد احساس درد نمی کردم

بی شخصیت بینزاکت مثل تو خوبه انگار مامانت جای غذا -

 هر

شبانه روز کود داده بهت فقط قد دراز کردی دریغ از ذره ای 

 عقل

 !و درایت
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 .دیوونه ی بی جنبه. بپوش بریم دیرم شده-

دستاشو به زور هم که شده از ت وی دستم در آورد و عقب 

 تر

 .وایساد

 .شما برو من میخوام غیبت بخورم-

مثل خودش دستامو زدم توی بغلم و همونطور که شروع 

 کردم

 .به شمردن تعداد غیبت هاش سرم رو هم تکون می دادم

 دوتا سابقه ی اومدن بعد از استاد داری که اگر بهت خیلی-



یدونه غیبت حسابشون میکنم. یه روز کامل سر اینتخفیف بدم  

 ...کالس خوابیدی

 نذاشت حرفم رو کامل کنم جیغ جیغ کنان پرید وسط حرفم و

 :گفت

 !جزوه ام کامله-

 .جزوه ات رو میخوام چیکار. خودت سر کالس نبودی-

عین بچه ها یه پاشو کوبید زمین و صورتش رو کج کرد. 

 وقتی
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سعی می کرد منو قانع کنه کانالش میرفت روی شبکه ی 

 ترکی

 .و تمام تالشش براینداشتن لهجه خراب می شد

 .همهی درس اونروزیرو حفظم-

 :انگشتم رو گرفتم سمتش و گفتم

جسمی، روحی... چشم، گوش... همه ی حواست باید سر -

 کالس

 .باشه. با من بحث نکن من غیبتمو زدم

زیر لب داشت با خپدش حرف می زد ولی بازم مثل همیشه 

 بلند

بلند فکر می کرد. این بلند فکر کردنش خیلی خوب بود. 



 انگار

 این آدم همه چیزش رو بود هی چ چیزی برای پنهون کردن

نداشت. حتی شرم نداشت تو روب من بهم بد و بیراه بگه و 

 بعد

فت. احساس میاز این که می فهمید شنیدم تازه آروم می گر  

کردم اگر می خواستم عذرخواهی از زبونش بشنوم پیر می 

 .شدم

ایش بچه پرو. یکی نیست بهش بگه اصال به تو چه؟ مبصر -

 هم

 .میشه برو درستو بده شایدیکی دلش نخواد ریختتو تحمل کنه

 .مجبوری تحمل کنی. بپوش بریم-
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مع کرد و شونه هاشو با حرص لباشو با نارضایت ی ج

 .انداخت پایین

 نمونه ام کجاس؟-

 !توی آزمایشگاه-

 :نفسشو با حرص داد بیرون و گفت

 .نمونه ی آلومینیومم-

 .روی میز توی اتاقمه. بهم نریزی ها-

یه تنه هم زد بهم و از آشپزخونه رفت بیرون. رفتم سمت در 



 و

 .بلند حرف زدم تا صدامو بشنوه

 .سریع بیا واینمیستما. نیای هم درست حذفه-

 !اومدم-

 تا وقتی رسیدم پشت فرمون داشتم به روزای بعد از این فکر

میکردم. همین روزا ما انقدر سگ و گربه بودیم دیگهبعدش 

 قرار

بود چی بشه؟ ی ابا ید من کوتاه می اومدمیا اون که قطعا از 

 تینا

ه قطعا ترجیح میدادمبعید بود از موضعش کوتاه بی اد. منم ک  
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حرص تینا رو هر لحظه بیشتر دربیارم. تازه ی اد گرفته 

 بودم در

 !مقابلش سکوت کنم و از حرص خوردنش لذت ببرم

نشست توی ماشین و کی ف و وسایلش رو گرفت توی بغلش. 

 منم

 بدون حرف ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. مسیر خونه

 تا

 دانشگاه خیلی کوتاه بود ولی تینا انگار که کک افتاده باشه به

 تنبونش هی تکون میخورد. یه نیم نگاه بهش انداختم و وقتی



 .دیدم هنوز کمربندش رو نبسته گوشه ی خیابون نگه داشتم

 خم شدم و خواستم کمربندش رو ببندم که شونه ام خورد به

از بدن هردومون رد سینه اش و یه لحظه انگار برق سه فاز 

 .شد

 یه طوری شوکه شده بودم که

همونطور ر وی بدن تینا خشکم زده بود. اصال حرکتم از 

 روی عمد

 .نبود و ناخواسته این اتفاق افتاده بود

 یهو مشتش کوبیده شد بین دوتا کتفم و من مجبور شدم با

 .کمربندی که هنوز توی دستم بود از اون پوزیشن خارج بشم

 ...بیشعور-
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 !هوی چته بی ادب-

کمربندش رو بستم و شروع به رانندگی کردم. نه که اون 

 ذهن

منحرفم به راه راست هدایت شده باشه ها... نه اتفاقا هر 

 لحظه

 بیشتر و بیشتر داشتم تصوراتم رو گسترده می کردم. داشتم به

رنگ و پوست و نرمی و لطافتش فکر می کردم و اون بوی 

 پرتقالی



 .که هر بار با نزدیک شدن بهش بوش میپیچید توی بینیم

 یه ادم عجیبی بود، مثل هیچ دختری مه تا حاال دیده بودم هم

 نبود. نه مثل سیمین که همیشه مرتب و شیک بود و نه حتی

 ...شبیه به مونا

شت. انگار از وسط آسمون ظاهربه تمین که هیچ شباهتی ندا  

شده بود. شا ید از نظر اهالقی با خونوادش ش بیه بود ولی 

 در کل

 !انگار یه دونه مورد خاص خدا آفری ده بود که شده بود تینا

 .بیا بمال بماله دیگه! رودرواسی نکنیا-

 .بی ادب-

روش رو ازم گرفت و خواست خم بشه و وسایلش که با خم 

 شدن
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من ریخته بود زیر پاش رو جمع کنه ولی گیر کرد به کمربند 

 و

 :تا خواست با اعتراض بازش کنه گفتم

 .بذار باشه باال جمع میکنیم-

 هان چیه باز دنبال راه هیزی هستی؟-

 :بهش چشم غره رفتم و گفتم

 ...خیلی بی ادبی تینا-



جوابم رو نداد و تا رسیدن به دانشگاه صم و بکم نشست. 

 انقدرم

توی این موردا تیز بود که سریع رفتارم رو می فهمید. 

 هرچقدر

توی فهمیدن بق یه ی مسائل گیح و خنگ بود ت وی این 

 مورد

 .حسابینکته سنج بود

 :نزدیک میدون دانشگا ه خواست پیاده بشه که گفتم

- من دیرتر میرسی در نتیجه  پی اده بشی نیم ساعت از

 ...غیبت

 .انگار خودش خیلی بیشتر از من از دیده شدنمون می ترسید

 شاید هم نگران دوستش بود. به هرحال هرچی که بود سعی

 .داشت دیده نشه
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 .اوخی آقا حوصلش سر میره نیم ساعت بشینه تا من بیام-

- که بشینم منتظرت ؟مگه عاشق چشم و ابروتم   

سرم رو برگردوندم تا پشت سرم رو از آینه ی کناری ببینم 

 که

 ...یهو پشت بازوم چنان دردی گرفت که آخم رفت هوا

 چته وحشی؟-



پشت بازوم رو با تمام قوا بین انگشتاش گرفته بود و تا می 

 تونست

 .فشار داده بود

 .جوابهیزیه-

 :یکم گاز دادم و با تهدی د گفتم

- ر جواب این جوابت باشمنتظ . 

 زبونشو تا جایی که می تونست از تو دهنش کشید بیرون و

 چشماش رو چپ کرد. دوتا دستش رو گذاشت کنار گوشاش و

برام ادا درآورد. احمق میمون بامزه! حسم بهش دقیقا همین 

 بود

 شبیه به میمونای بانمک بود که همه اش آدم رو به خندن می

903 

 جرزن  

 

 نبود

 .انداخت

 شانس میدونین چیه؟ دقیقا اینه که همه ی دانشجو ها بایدد یر

کنن! ما یک ربع بعد از شروع کالس تازه رسیدیم دم 

 ساختمون

 دانشگده ولی یکی یکی بچه ها هم رسیدن. یه نگاه به من می

مردن و یه نگاه به تینا که اصال تو ی باغ نبود و بدون 

 خداحافظی

گرفته بود می رفت سمت پله ها. اصال انگار از من راهشو 



 من

وجود نداشتم. هی هم باد می زد مقنعه اش دور گردنش 

 میپیچید

 .و توی خودش گره می خورد

حواسم صد درصد منعطف تینا بود و فقط هر بار که یکی از 

 بچه

ها سالم می کرد من یه لحظه از تینا و زیر ذره بین قرار 

 دادنش

ین زاویه اصال چاق نبود ولی غافل می شدم. توی ا

 میدونستمیه

طورایی تپل بودنش براش نقطه ضعفه و ازش استفاده می 

 .کردم

دستم رو کشیدم پشت بازوم و جا ی نیشگونش رو لمس 

 .کردم

 هنوز هم درد می کرد و قطعا کبود می شد. یه نفس عمیق

 کشیدم و همین که تینا از دیدم دور شد و وارد ساختمون شد
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 .منم کتم رو تنم کردم و رفتم باال

 زیاد طولش ندادم، این اولین بار ی بود که بیست دقیقه تاخیر

 داشتم و وقتی رسیدم سر کالس تقریبا همه ی دانشجو ها



سرکالس بودن. چون یه درس تقریبا عمومی برای همه ی 

 بچه

ش دارن های ارشد بود گرایش های مختلف میتونستن بر

 مالس

تقریبا شلو غی بود و برعکس کالسای تخصصی که نها یتا 

 ده تا

 .شاگرد داشت این کالس حدودا س ی نفره بود

 ناخواسته چشمم دنبال تینا کل کالس رو چرخید و تا وقت اون

ته کالس پیداش نکرده بود نتونستم نگاهم رو به لیست 

 حضور و

 .غیابم بندازم

 اون ته نشسته بود و با دقت داشت یه چیزیرو میخوند. حتی

وقتی حضور و غیاب کردم فقط دستش رو آورد باال و یه 

 حاضر

آروم گفت. تنها نشسته بود، برعکس همیشه که با دوستش 

 مریم

 .بود. مریم هم جلوی کالس بود و حتی دنبال تینا نمی گشت

 .انگار که یه اتفاقی افتاده باشه
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 .قبل از شروع کالس براش پیام نوشتم و فرستادم



 »؟ حواست کجاس«

 گوشی رو گذاشتم توی جیبم تا اگر جواب داد متوجه بشم ولی

 .یک ساعت از کالسم گذشت باز هم جواب نداد

یه استراحت کوتاه دادم تا یه نفسی بگیرن و برگردن که باز 

 دیدم

ت. دستم رو زدم پشت کمرم و تینا حواسش سر جاش نیس

 رفتم

تا انتهای کالس... سرش توی برگه های جلوش بود و داشت 

 با

دقت یه چیزایی می خوند و با های الیتر و مداد خط می 

 .کشید

 گاه ی همیه چیزایی اضافه می کرد. بدون این که چیزی بهش

 بگم دست انداختم و برگه رو از جلوش برداشتم گرفتم باال. تا

به خودش عکس العمل نشون بده یه تکون خورد و دسته بیاد 

 ی

 ...صندلیش باز شد و بقیه ی برگه ها پخش زمین شد

 دهنشو باز کرد یه چیز بگه ولی انگار متوجه موقعیت خودش

 شد. بین چهار پنج نفری که توی کالس مونده بودن هم همهمه

 .شد و یه چیزایی درگوش همدیگه میگفتن
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 ...آ آقای بیگی-

یه ابروم رو دادم باال و چند خط از مقاله ای که داشت می 

 خوند

 رو خوندم. جزو مقاله ها یی بود که خودم ازش خواسته بودم

 .بخونه ولی اینجا جای این کار نبود

 اینجا کالس چیه؟-

سکوت کرد... من برای توبیخش آماده بودم. برگه رو کوبیدم 

 روی

گفتم پاش و : 

جمع میکنین وگرنه از کالس برین بیرون تا به کارای -

 متفرقه

 .تون برسین

 چند نفر دیگه هم اومده بودن توی کالس و مثل فیلم سینمایی

 .داشتن این صحنه رو نگاه می کردن

 میدونین که اگر برین بیرون حذفین؟ بعد از کالس اتاقم-

 .منتظرتونم تا تکلیفمون مشخص بشه

برگه های پخش شده و کالسی که همه ی حواسش تینا رو بین  

به اون سمت بود تنها گذاشتم و برگشتن سر کار خودم. 

 شروع
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 به درس دادن کردم ولی هر چند لحظه یک بار یه سمت تینا

 نگاه میکردم تا حواسش رو کامل بده به درس. اگر اون مقاله

 ها انجام نمیشد هم عیبینداشت ولی این درس مهم بود و باید

 !حواسش ر وجمع می کرد

تا اخر کالس هر دقیقه ازش سوال پرسیدم. قشنگ کلی د 

 کرده

بودم روش و دست بردار نبودم. بعد از مالس هم رفتم توی 

 دفترم

و سریع خودش رو با یه بغل برگه و کالسور رسوند توی 

 .اتاق

شمم برداشتم و بعد از این که در رو به هم عینکم رو از چ

 کوبید

اومد جلو و همه ی وسیله های توی دستش رو ریخت روی 

 می ز

من و تا اومد داد و بیداد کنه از پشت میز بلند شدم و حرفش 

 رو

 .نصفه گذاشتم

 خیلی بی ادب و بی شخصیت و بینزاکتی... بلد نیستی با یه-

می تونستی خانم درست صحبت کنی. مشکلی داشتی ... 

 دستم رو محکم گذاشتم روی دهنش و وقتی خواست با پاش

 عکس العمل نشون بده پام رو کشیدم عقب و نذاشتم هیچ
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 .برخوردی بکنه

 دستم رو از روی دهنش برداشتم و وقتی مطمئن شدم ساکته و

اش نمیخواد باز تند تند سخنان گوهر بارش رو روی لبه

 جاری

 .کنه رفتم سمت در و در رو قفل کردم که باز شروع کرد

 ...نه تو خجالت نمیکشی؟ در اتاقتم قفل میکنی؟ خوبه برم-

 باز فاصلمون رو کم کردم و سینه به س ینه اش وایسادم. البته

 !سینه به سینه که چه عرض کنم سینه اش به شکمم وایسادم

 :باز دستم رو گذاشتم روی دهنش و گفتم

 .هیش، اروم صدامون میره بیرون ابرو حیثیتمون میره-

صورتش از حرص قرمز شده بود و من اروم و با مالیمت 

 صحبت

 می کردم. قشنگ معلوم بود که توی سرش داشت نقشه می

کشید و می خواست یه بالیی به سرم بیاره چون پره های 

 دماغش

 .هی ب از و بسته می شد

اروم دستم رو از روی دهنش برداشتم که با حرص ولی این 

 بار

 :با صدای آروم تر گفت
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تو آبروی من رو جلوی همه ببری هیچی نیست؟ این همه -

 کار

 دادی بهم توی این هاگیر واگیر اگر این مقاله رو نخونم همین

ی اونطوری بهم حا وسط سالن دانشکده دارم میز نی بعد میا

 گیر

 میدی؟ خیلی بی جنبه ای اصال جنبه ی مقام و منصبت رو

 ...نداری

 هیش آروم برو بذار ما هم بیایم. من مگه گفتم االن این و-

 بخون ؟

 :دستش رو زد به کمرش و با قیافه ی کج و معوج گفت

 !بله پس چی-

 .درس امروز مهم تر بود-

لبهم گفتیه نیشخند زد و روش رو ازم گرفت زیر  : 

 .چقدر هم که تو برات مهمه-

 دستم رو زدم زیر چونه اش و صورتش رو به سمت خودم

 برگردوندم. جدی نکاهم کرد و من هم جدی زل زدم توی
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 .خاکستری چشماش که خستگی ازش میبارید



 مهمه تینا خانم مهمه. اگر مهم نبود بهت پیام نمیدادم. اگر به-

 پیامم توجه می کردی نمی اوم دم باال سرت. حواست به اون

 ماسماسکت نیست من مقصرم؟

چند تقه به در خورد و من مجبور شدم چشم از اون نگاه 

 خسته

بگیرم. شاید واجب بود چون نمیدونم اگر اون صدا نمی اومد 

 من

پوزیشن رو نگه می داشتم و تغییرش نمیدادم. شاید چقدر اون  

انگشتم می رفت و موهاش رو که اونطور وحشی از کنار 

 مقنعه

بیرون زده بود می کردمش توی مقنعه و شایت هم خط 

 دوخت

 مقنعه اش رو صاف میکردم. شا ید فقط پشت انگشتم رو می

کشیدم روی پوست بلوری صورتش و بهش می گفتم نگران 

 نباشه

و من کمکش می کنم. نمی دونم شاید هم هیچ کاری نمی 

 کردم

و سرش داد می کشیدم تا حرصم رو خالی کنم. حرص از 

 خودم

که نمیدونم چه مرگم شده بود و چرا انقدر رفتارم بی ثبات 

 .بود



حرص از مردی که معلوم نبود دنبال چی می گرده و چرا 

 داره
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د روز بعد و کمک به این دختر بی پناه ولی قوی برای چن

 لحظه

 .شماری می کنه

 بله؟-

 .استاد اگر کار داریم بعد مزاحمتون بشم-

 اصال نفهمیدم کیه فقط یه قدم عقب رفتم و بدون این که در رو

 :باز کنم گفتم

 .بله لطفا یک ربع دیگهبیاین-

 توجه نکردم پسر پشت در داره چی میگه رفتم پشت میزم

 .نشستم و برگه هایی که تینا ریخته بود مرتب کردن

برو آزمایشگاه مشغول شو کاری داشتی صدام کن. تایم -

 بعدی

 رو برات غیبت نمیزنم تمرین حل میکنم مشکلی داشتی خونه

برطرف میکنیم برو فعال این نمونه ات رو به یه نتیجه 

 برسون

 .ببینیم بقیه اش رو چیکار میکنیم

 خدایا من رو از دست این شل مغز بی عقل نجات بده. من-



 گناهم چی بود؟ اینو بگی دیگهدست از سرت برمیدارم خدا
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جون. اخه هیچ کسم نه انداختیم ور دل این دیوونه؟ حاال از 

 این

 به بعد هم بایدبیشتر تحملش کنم. نمی شد حداقل نرم خونه

؟اش زندگی کنم  

خنده ام گرفته بود ولی به روی خودمم نیاوردم که داره بلند 

 فکر

 می کنه. همین که داشت با ادبانه فکر می کرد و چهار پنج تا

 .فحش بار من نمی کرد خودش کل ی بود

 :دستاشو زد به کمرش و یه نفس عمیق کشید

 باورم نمیشه انقدر سخاوتمند شدی. معلوم نیست چی ازم می-

وری داری بهم باج میدیخوای که اینط ! 

 .از حق که نباید بگذریم ولی تینا که نبود کالس نمی گذشت

انگار یه عادت شده بود. وجودش اون ته کالس باعث می شد 

 هر

 بار که نگاهم میافتاد به اون قسمت کالس دنبال یه چیز غیر

متعارف باشم و بخوام بهش گیر بدم. دست خودم نبود که 

 براش

 :نوشتم



» پیش رفته ؟ کاری « 
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 :سریع جواب داد

 »تقریبا«.

 »؟ با من کاری نداری«

 نگاهم بین بچه ها بود که داشتن تمرینی که داده بودم رو حل

 :می کردن که جوابش برام اومد

 »نه«!

پشت گردنم رو ماساژ دادم و رفتم توی صفحه ای که ازش 

 خرید

 اینترنتی انجام داده بودم. قبل از جشن تمین عقد می کردیم و

 همه چیز روی دور تند بود. هیچ ادم عاقلی چنین کاری نمی

کرد ولی من کرده بودم. می تونستم تصور کنم اگر این 

 پیشنهاد

رو نداده بودم چه بالیی سر تینا می ا ومد و اصال از بابت 

 پیشنهادم

لی بیشتر از این ها بود. باید تویناراضی نبودم. تینا خقش خی  

 زمینه ی استعدادش پیشرفت می کرد و من تا جا یی که می

 .تونستم پشتوانه اش بودم
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بعد از کالس خودم رو رسوندن به آزمایشگاه و از دور 

 تماشاش

کردم. لیاس سفید آزمایشگاه توی تنش بود و با دقت سطح 

 نمونه

 .ای پولیش می کشید

 هیچکس توی ساختمون آزمایشگاه نبود و همین جدیتش برای

کار باعث می شد تا بیشتر برای هدف ی که داشتم مصمم 

 .بشم

بعد از چند دقیقه نگاه کردن در زدم و وارد شدم. ترسید و از 

 جا

 .پرید

 ...آخ-

پاهام رو تند کردم و خودم رو رسوندم بهش. انگشتش رو 

 کرده

وی دهنش و انگار که دردش اومده بود. سمباده ی بود ت

 ضخیم

 .جلوی دستش بود و فهمیدم دستش کشیده شده به سمباده

 دستش رو گرفتم و کشیدم سمت خودم. انگشتش خراش

 برداشته بود و پوست رویه اش کامل کنده شده بود. بند دوم



انگشتش داشت خون می اومد و ص ورتش از درد ناگهانیش 

 به هم

ه بودپیچید . 
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 حواست کجاس؟-

 پوستش انقدر لطیف بود که با ی ه کشیدگی ساده به اون روز

 .افتاده بود

 .مجبورش کردم بلند بشه و بیاد سمت شیر آب

 .از بس که مثل جن بو داده می مونی-

 تو حواست به کارت نیست من مثل جن بو داده ام؟-

ر آب که محکم دستش رو کشید ودستش رو گرفتم زیر شی  

 :گفت

 اقای دکتر براتون بد میشه با دانشجوی دهات ی تون توی-

دانشگاه دی ده بشین اونم انقدر نزدی ک. لطفا خودتون 

 فاصلتون رو

 .حفظ کنین تا حرف درنیارن برامون

 :آروم نزدیک گوشش گفتم

 .مهم نیست بذار هرچی می خوان بگن-

یه طوری صحبت می کرد انگار منظور خاصی داره ولی 

 من



 .متوجه نمی شدم
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 نه اقای دکتر شما استاد این دانشگاه هستید در ضمن دوست-

 .ندارم برای خودمم مشکل ساز بشه

چسب زخم رو از توی کشوی کمک های اولیه برداشتم و 

 بازش

 .کردم

- ورت نمی شمیعنی چی متوجه منظ . 

 منظور خاصی ندارم فقط دوست ندارم اینطوری بهم نزدیک-

 .باشین

خواستم چسب زخم رو بچسبونم روی دستش که اومدن 

 زاهدی

مسئول آزمایشگاه نگاهم رو به سمت خودش چرخوند و من 

 هم

 .چسب زخم رو گذاشتم کنار دست تینا

*** 

خودم  لباسی که روی چوب لباسی آویزون بود رو تنم کردم و

 رو

توی آینه دیدم. رنگ و روم پری ده بود و وقتی به عمل ی 

 شدن همه



 .ی حرف ها رسیدی دیم مرگ رو داشتم جلوی چشمام میدیدم

انقدر اضطراب داشتم که نمی تونستم هیچی بگم. فقط خودم 

 رو
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نگاه می کردم و باورم نمی شد که این لباسا واقعا برای 

 .عقدمه

 .اونم عقد با کسی که با هم درست مثل تام و جری بودیم

یه شومیز ساده ی شیری رنگ با شلوار هم رنگش و یه 

 مانتوی

همون رنگی که آستیناش گشاد بود. یه شال حریر که خیلی 

 نازم

کرده. هر ثانیه و ُسر بود روی سرم بود و صورتم آرایش 

 توی دلم

 تکرار می کردم که آروم باشم و این فقط یه نما یشه و هیچی

 واقعی نیست. اینا همه اش تموم میشه و یه روز میریم توی یه

 .محضر و این قراردادمون رو فسخ می کنیم

کف دستام عرق کرده بود و لبام زیر رژ لب کم رنگی که 

 زده

ادت به چنین آرایشیبودم خشک شده بود. صورتم اصال ع  

 .نداشت



 ...تینا-

 صدای آریو اون لحظه آخرین صدایی بود که دلم می خواست

بشنومش. اصال دلم می خواست همه چیز خواب باشه و من 

 فقط

از این اضطراب وحشتناک نجات پیدا کنم. دلم مثل سیر و 

 سرکه
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رچ آب بریزه روم و منو میجوشید و دوست داشتمیکی ی ه پا

 از

 .خواب بیدار کنه

 !بله-

 در باز شد و من با یه نیم نگاه قامتش رو توی چهارچوب در

دیدم. شاید اگر من آریو رو تمیشناختم و اون یه خواستگار 

 ساده

بود اون لحظه دلم براش غنج می رفت و توی اون لباس 

 خوش

عیتدوخت قربون صدقه اش هم میرفتم ولی هر لحظه واق  

ماجرا جلوی چشمم بود. یه نوشته ی بزرگ انگار روی 

 پیشون

آریو چسبیده بود و روش نوشته بود قرار داد. یه طور که من 



 با

هر بار د یدنش یادم می اومد یه قراردادی درکاره و من باید 

 طبق

اون قرارداد کمتر از یک ساعت بعد سر سفره ی عقد بهش 

 جواب

 .بله بدم

نگاهش رج به رج منو داشت رصد می کرد و چشماش از 

 باال تا

 .پایین و بعد ازپایین تا باال رو زیر نظر گرفته بود

 حاضری؟-
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فقط سرم رو تکون دادم و دستام رو مشت کردم. بهم نزدیک 

 تر

 .شد و من از اضطراب زیاد چشمام خیس اشک شد

م نشست و مجبورم کرد نگاهش کنمدستاش دو طرف صورت . 

چشمام توی آبی چشماش غرق شد و با خودم فکر کردم که 

 اگر

این ها واقع ی بود چقدر خوب می شد. اگر من جلوی کسی 

 که

دوستش دارم وایساده بودم و از قضا چشماش رنگ آسمون 



 بو د

 چقدر قشنگ و دوست داشتنی می شد. نگاهش مثل یه تیله ی

قطعا اون لحظه از خدا می خواستم رنگ براق بود و من 

 چشما ی

 .بچم هم شبیه چشمای باباش بشه

 :انگشتش رو کشید زیر چشمم و گفت

بعد امروز قرار نیست چیزی تغییر کنه. توی ذهنت تکرار -

 کن

 و به خودت یادآور شو که من برای پیشرفت دارم این کار رو

هم میکنم و صالح اینه. گریه هم نکن که اعصاب منم ب

 .میریزه

سرم رو کج کردم و یه وری شدم دستش رو از صورتم جدا 

 کرد

 :و گفت
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 .بریم همه منتظرن-

همه منظورش همون پنج نفر از خونواده ی من بودن. نه 

 مامانم

بود و نه بقیه ی دوست و آشنا. اصال کسی غیر از خونواده 

 ان



خبر نداشتن و قرار هم نبود خبر دار بشن. از طرف آریو هم 

 که

 ...هیچکس

 تا اومدم اولین قدم رو بردارم پام گیر کرد لبه ی میز و داشتم

 .کله پا می شدم که دست آریو زیر بازوم رو گرفت

 من ادم جا زدن نبودم. من به خودم ایمان داشتم ولی نمیدونم

بودنچرا انقدر دست و پاهام سست شده  . 

 هر ثانیه به خودمیادآور می شدم که من می تونم. من همیشه

 .تونستم پس از این به بعدم می تونم

آریو رو که نگاه می کردم می موندم که بایدتوی زندگی م 

 بهش

 چه نقشی بدم. یه طورایی حرص درار ترین ادم زندگیم تبدیل

عجیب  شده بود به تاثیر گذار ترین آدم. واقعا درمونده بودم و

 بود

که ریلکس بودنش تنها چیزی بود که یه مقدار آرومم می 

 .کرد
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آریو کمکم کرد و سر حام وایسادم. آخرین لحظه دستن رو 

 محکم

 .گرفته بودم به لبه ی کتش تا با مغز روی زمین فرود نیام



 .هنوز نتونستم بهت یاد بدم جلوی پات رو نگاه کنی-

بکارانه زل زدم توی چشماش و اصال همه ی نگرانیامو طل

 فراموش

کردم. بدم نبودا! وقتی با آریو کل کل می کردیم زمان مکان 

 یادم

 می رفت و تنها چیز مهم این بود که چجوری توی این بحث

 .پیروز بشم

 همونطور که من نتونستم بهت یاد بدم با یه خانم محترم-

 .چجوری برخورد کنی

کتش رو توی تنش مرتب کرد. ی ه کت و شلوار ذغالی 

 پوشیده

بود که با تمام ست هایی که توی دانشگاه می پوشید فرق 

 .داشت

 .انگار زیادی جدی گرفته بود و خیلی شبیه دومادا شده بود

موهاش رو حتی از روز جشن زری اینا هم قشنگ تر درست 

 کرده

ه بود؟بود. برای کی انقدر داستان رو جد ی گرفت  

 عیب نداره به هر حال با همی ن درب و داغونیت مجبورم-
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 .بپذیرمت



یه قدم عقب رفتم و دستش رو که سمتم دراز شده بود پس 

 .زدم

 کسی مجبورت نکرده اقای دکتر. به قول خودت چیزی که-

زیاده خاطر خواه برای شماس! می تونی همین االن این 

 مسخره

 .بازیرو تموم کنی

 .جدی شد. از قیافه اش می فهمیدم که تغییر مود داده

 .تینا شوخیشم قشنگ نیست. بردار بریم تای م نداریم-

 زیر چشمی نگاهش کردم و یه نفس عمیق کشیدم. این آدم

دیوونه بود. انگار داشت با آینده ی خودش بازی می کرد. 

 شایدم

د من بودماونی که داشت با زندگیش بازی می کر . 

 تو دید جامعه برای هیچ مردی دوبار زن گرفتن بد نبود ولی

 .برای یه زن قطعا اُفت محسوب می شد

 یعنی انقدر این جایگاه اجتما عی که بیشتر از پنج شش سال

براش تالش کرده بودم مهم بود که تن به یه ازدواج صوری 

 بدم؟
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 زندگی با یه قرارداد مسخره دور از چشم همه ی مردم و فقط

اسم زن و شوهر رومون باشه؟ نمی دونم ولی هرچی که بود 



 بهتر

 از برگشتن به روستا و یه ازدواج اجباری بود که دیگه هی چ

قراردادی هم نداشت و مجبور به تن دادن بهش می شدم. شای 

 د

ر راحت اجازه داد. بابا هم به همین فکر کرده بود که انقد

 همچین

 راحت هم نبود پای آبروی خانواده درمیون بود و شایدهم

 ...بیچارگی من! دوست داشتم اینطوری فکر کنم

انقدر توی فکر بودم که حتی روی پله ها هم نتونستم تعادلم 

 رو

 .حفظ کنم

 میخوای دیگه کفش پاشنه بلند نپوشی؟-

بیرون کشیدم و  با اعتماد به نفس خودم رو از توی دستاش

 صاف

وایسادم. پشت چشمم رو نازک کردم و یه قر و قمزه ی 

 خرکی

 :به سر و گردنم دادم و گفتم

 .خیلی هم شیکه-

 .اره بخصوص اگر باهاش کله پا بشی-
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 :از در ورودی رفتم روی ایوون و گفتم

 پس تو مصرفت چیه؟ نبایدمراقب باشی نیافتم؟-

ستش رو گرفت جلوی دهنش و ریز خندید. منم خنده ام د

 گرفته

 .بود. دیگه اوج پرویی بود که اینطوری ازش توقع می کردم

در ماشین رو برام باز کرد. ابروهام شیش کیلومتر رفت باال. 

 چه

 .جنتلمنی شده بودا! می دونستم زودتر زنش می شدم

کم زدههمین که نشست توی ماشین زدم به شونش و انقدر مح  

 :بودم که قشنگ یه تکون خورد و گفتم

 شیطون خوب بلدیا! در ماشین باز می کن ی و جنتلمن بازی-

 درمیاری. نمیترسی عاشق ماشقت بشم؟

فاطی راننده ی اون یکی ماشین آریو بود. بعد از کل ی 

 اصرار و

خواهش و تمنا و رضایت کتبی که آریو خان راض یه و حتی 

 اگر

ماشینو بزنه درب داغون کنه ع یب نداره فاط ی خانم راضی 

 شد

رانندگی کنه. انقدر ساکت و اروم بود که برای خودش رفته 

 بود

 !گواهینامه هم گرفته بود. حاال ماشینم نداشتیما
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 عاشق ماشق شو ببینم بلدی ی ا نه؟-

اشاره و وسطش و  اخم کردم که لپم رو گرفت بین انگشت

 محکم

 :کشید طوری که صدای آخم درومد

آی وحشی... دیگهازت تعریف میکنم انبر هاتو به کار -

 !ننداز

 !خیلی خلی تینا-

 .صاف نشستم و یه لبخند ملیح هم زدم

 .خلی از خودتونه برزن خان گوالخیان-

صدای خنده اش ماشین رو پر کرد. سرخوش شده بود! 

 دیوونه

 ...ی وحشی

و یه طور عجیب و باورنکردنی جنتلمن وار رفتار می آری

 .کرد

طوری که هر چند لحظه یه بار به یه حرکتش خ یره می شدم 

 و

 .نمیتونستم هیچ عکس العمل دیگهاینشون بدم

در ماشین رو باز می کرد، در محضر رو باز می کرد و با 

 احترام



می خواست که من جلوتر برم. کامال آب روغن قاطی کرده 

د وبو  

 !انگار من اصال نمی شناختمش
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اولین چیزی که حسابی شوکه ام کرد وقتی بود که در ماشین 

 رو

 باز کرد و یه دسته گل گرفت جلوم. یه دسته گل خاص که

شبیهش رو ند یده بودم. یه چیزی شبیه به لونه ی پرنده بود 

 که

روش ریسه ی مرواریدی ظریفی داشت و چند تا ارکیده ی 

 سفید

 روش خود نمایی میکرد. اولش اصال نفهمیدم چیه برای همین

 :شوکه گفتم

 این چیه؟-

 .آپولوعه بایدهواش کنیم-

جدی دستم رو دراز کردم و گرفتمش باال و از زیر وارسیش 

 .کردم

 ا چجوری باید هواش کنیم؟-

. من از اون آدما ام که توی اوج استرسنه که نفهمیده باشما..  

 باید بزنم به کوچه ی عل ی چپ. شنیدید آدمایی که همیش ه



میخندن و شادن غم های عمیق تر ی دارن؟ به نظر من ما 

 آدمای ی

که زیاد میخندیم و فکر می کنی م دنیا دوروزه بخاطر این، 

 این
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راحت تر بگذرونیم. اگر قرار بود  شکلی شدیم که بتونیم

 غصه ی

 .دنیا رو بخوریم دو سه روز بیشتر دووم نمیاوردی م

ببین این زیر ی ه دستگیره داره باید فشارش بدی اون بندش -

 رو

 ...هم بکشی

نذاشتم حرفش رو ادامه بده با حرص دندونامو فشار دادم 

 روی

 :همدیگه و گفتم

 منو مسخره کردی؟-

 .بابا تو میگی چجوری دارم راهشو نشونت میدم-

 زبونمو دراوردم که خندید و از اونور کبری هی کوبید توی

 .صورتش که مثال زشته عروس از این کارا نمیکنه

 .انگار خنگم نمی فهمم دسته گله-

 ...خنگ که هستی-



اومدم پشت بازوشو نشونه بگیرم و خودم رو برای یه نیشگو 

 ن

ده بودم که سریع یه قدم فاصله گرفت و دستمجانانه آماده کر  

 .روی هوا موند
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 روی پله ها کبری ِکل می کشید و من لبم رو گاز می گرفتم تا

شاید بفهمه نباید آبرو ریزی کنه ولی آریو شبیه دومادای 

 خرکی ف

بود. از اینا که چشماشون برق می زنه. همینم باعث می شد 

ره  

 .بار نگاهش می کردم خنده ام بگیره

 محضر توی پشم بومیه ساختمون بود، فضای سبز قشنگ ی

درست کرده بودن و به اصطالح بهش می گفتن روف 

 .گاردن

پشت جایگاه عروس و دوماد با چوب و برگ و گل تزئین 

 شده

 .بود و یه سفره ی عقد خیلی خوشگل چیده شده بود

د. حرصم گرفته بود که چرا دلم مثل سیر و سرکه می جوشی

 ی ه

 جای ساده و معمولی انتخاب نکرده بود. از همون لحظه ی



ورودمون هم عکاس و فیلمبردار روی صورتمون بودن. 

 حداقل

 .نکرده بود این چیزا رو حذف کنه

 من که دیگه از استرس داشتم می مردم نمی فهمیدم چی داره

ه سقلمه زد بهمی گذره فقط وقتی به خودم اومدم که آریو ی  

 پهلوم و با خفگی ای که توی گلوم ایجاد شده بود برگشتم
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 ...سمتش

 ...منتظر توان-

 :گیج و منگ گفتم

 برای چی؟-

 ...عروس بایدبله بگه-

 :همون لحظه ش نیدم

 عروس خانم وکیلم؟-

 :قدیما قبلش از پدر و مادر اجازه می گرفتن ولی من یهو گفتم

 !بله-

 همین که بله رو گفتمیادم اومد خرابکاری کردم سریع تکون

خوردم و پام خورد به ظرف عسل که جلومون بود و خم شدم 

 تا

 :برش دارم توی همون موقعیت گفتم



 .البته با اجازه ی پدرم-

ن همین حین که خداروشکر ظرف عسل نشکسته بود و م

 داشتم

930 

 جرزن  

 

 نبود

صاف و صوفش می کردم صدای خنده ی همه ی افراد اونجا 

 رو

 شنیدم. عیب نداره شاد شدن دل خودمم شاد شد ولی همین که

 دوباره سر جام نشستم و آریو هم بله رو گفت تازه فهمیدم چه

ه بودیم و من اتفاقی افتاده... ما رسما و شرعا زن و شوهر شد

 همه

 !چیز رو شبیه بازی گرفته بودم

 آریو دستم رو گرفت و من شبیه یه تیکه یخ شده بودم. یه خانم

 خوشگل خوش پوش خم شد توی سفره و یه جعبه از توش

 ...برداشت و گرفت جلوی آریو

 این چیه؟-

 یه نگاه به حلقه و یه نگاه به آریو انداختم. خانمه هم با خوش

 .رویی و لبخند نگاهمون می کرد

 .اینکه قابلمه اس برای جهازت خریدم-

محکم پامو کوبیدم روی کفشش که حلقه به دست صورتش 

 رفت



 :توی همدیگه

 .آی وحشی کفشم نو بود-
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 حلقه خریدی؟-

 :یه چشمش رو یه ذره تنگ تر کرد و گفت

 .نه میخوام واشر دستت کنم پس-

 .واشر خیلی هم رمانتیکه-

سرش رو تکون داد و دست چپم رو از روی پام برداشت. 

 دستا م

انقدر سرد بود که هیچ کدوم از وسایل گرمایشی ای که اونجا 

 بود

 نمی تونست گرمم کنه. انگشتر رو توی دستم کرد و من کف

دستم رو گرفتم جلو و به انگشترم نگاه کردم. یه رینگ ساده 

 ی

انگشت حلقه ام جا گرفته بود سفید توی . 

 ...انگشتر منو دستم کن بعد با حلقه ات ذوق کن-

 :حلقه ی آریو رو از توی جعبه برداشتم و گفتم

 شوهر کردن ذوق داره؟-

 :بعد آروم تر گفتم

 ...اونم قراردادیش-
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 :انگشتر رو کردم توی انگشت حلقه اش و گفتم

 ...به قول فروغ حلقه ی بردگیه-

 اوهوع شعرم میخونی؟-

 داشتیم وارد بحثای فلسفی می شدیم و شعر و شاعری می

کشیدیم وسط که عکاس کع یه دختر ریز نقش کوچولو 

 موچولو

 :بود گفت

 .پاشین بیاستین لطفا-

 .لباسم رو صاف کردم و پاشدم وای سادم

 .روبروی هم وایسین دست همدیگه رو بگیرین-

 به همه چیز به دید یه بازی نگاه می کردم. با اینکه تموم شده

بود و رسما زن و شوهر بودیم ولی هی به خودم تلقین می 

 کردم

 که این یه قرارداده و باید فعال آروم باشم. میدونستم وقتی بریم

 خونه همه چیز عوض میشه و مثل سابق میشیم. شاید حتی

یم و سر پروژه بیشتر توی سر و کله ی همدیگه بکوب

 دعوامون

 .بشه
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 رفته بودم

توی خلسه و زمان برام وایساده بود! نمیدونم مشکل از زمان 

 بود

 . ..و ساعت برنارد به کار گرفته بودن ی ا مشکل از من بود

آریو سرش چرخید سمت عکاس و بعد انگار یه چیزی گفت 

 که

 ...من نفهمیدم

نگاهش رو توی چشمام دوخت و دو تا تیله ی آبی آسمونی 

 براق

رو دیدم که مستقیم چشمام رو نگاه می کنه. هیچی نمی 

 تونستم

از اون چشما بخونم. کاش می فهمیدم چی توی سرش می 

 گذره

و قراره چی بشه ولی من گیج بودم و لمس... درست مثل یه 

 فلج

 .مادر زاد جلوش وایساده بودم

این باال و پا یین شدن نفس هام درست اندازه ی یه زمان بندی  

 .فیلم هندی طول کشید

 !اولین لرزش بدن... اولین... لعنت به هرچی اولینه

دیدین وقتی توی جاده شیشه ی ماشین رو میدی پا یین چجور 



 ی

گوشت هات میگیره؟ دید ین هیچی نمی شنوین و می خواین 

 هر

ز بین ببرین؟طور شده اون حس لعنتی نشنیدن رو ا  
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 من دقیقا همون طو ری شده بودم. درست وقتی که خیسی لب

 های آریو روی لبام مونده بود من داشتم از خدا می خواستم

نشنوم... برعکس همیشه که توی ا ین حالت میخواستم سریع 

 تر

 .گوش هام باز بشه و بتونم صداها رو عادی بشنوم

ومد باال که لبهامو پاک کنم... آریو عقب کشید ولیدستم نی  

 من هنوز توی همون حالت وایساده بودم. دستام که هیچ تمام

 .بدنم می لرزید

 هر ثانیه برام اون چند لحظه تکرار می شد. یه نوار ویدیویی

 گذاشته شده بود و از زوایای مختلف این اتفاق رو بهم نشون

یتونستم عکس العمل نشون میداد. انقدر شوکه بودم که نم

 ...بدم

 .انقدر که حتی نمیتونستم اون موقعیت رو باور کنم

ده تا امضا... بیست تا امضا... نمیدونم چند تا ولی مطمئنم 

 هیچ



 کدوم شبیه اون یکی نبود. انقدر دستم می لرزید و عرق شرم

 روی تیغه ی کمرم اذیتم می کرد که نمی فهمیدم دارم اصال

 .کجا رو امضا می کنم

 حتی تا وقتی که نشستیم توی ماشین هم آریو رو نه نگاه کردم
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 .و نه حرفی باهاش زدم

 .بعد از گذشتن زمان ه م باز من حس برق گرفتگی داشتم

وقتی فهمیدم اون لحظه بابام نبوده و خداروشکر دلپیچه یقه 

 اش

ازه ی تمام عمرم خدا رو شکر کردم. رو گرفته بوده به اند

 وای

خاک بر سرم فکر کنین بابام بود و می دید! دیگه از خجالت 

 می

 !مردم

تازه من خاک بر سر همراهیشم کرده بودم هیچ، از حس 

 عجیب

غریبی که تجربه کرده بودم لذتم برده بودم! خاک بر سرم 

 ...کنن

 کجا سیر میکنی؟-

گلم روی پام بود و داشتم از نمیدونستم کجا میریم ولی دسته  



شیشه ی سمت خودم بیرون رو نگاه می کردم. اصال صداش 

 هم

 تنم رو می لرزوند چه برسه می خواستم نگاهش کنم! خجالت

 ...می کشیدم حتی به خودمیاداور بشم

 ...بیرون-

- می اگر میدونستم پرتقال انقدر خوشمزه اس زودتر امتحانش  

 .کردم

936 

 جرزن  

 

 نبود

یه لحظه طول کشید تا برای خودم جمله اش رو باال و پایین 

 کنم

 .و منظورش رو بفهمم

سکوت کردم و قشنگ داغی رو زیر پوست گونه ام احساس 

 .کردم

دستش رو که روی دست چپم حس کردم مثل برق گرفته ها 

 از

 .جام پریدم و چرخیدم سمتش

 چیکار میکنی؟-

ود. خوردن دستش به دستم اولین عکس العمل ناخوداگاهم ب

 بار

 .نبود که اتفاق می افتادم ولی ترسوندتم



 :دستش روگرفت باال و گفت

 .کاریت ندارم فقط خواستم برگردی این سمتی-

 .سکوت کردم و دستم رو کرفتم دور دسته گلم

خجالتی هم بودی رو نمیکردی؟ با ید ناده و قانون قرارداد -

 رو

. بعضی تجربه ها نباید فقط یه بار یه تغییر ای کوچیکی بدم

 ...باشه

حرفش رو نادی ده گرفتم. شرم داشتم از صحبت کردن راجع 

 به

این مسئله. من که قرار نبود هیچ ماده ای رو توی قرارداد 

 اضافه

کنم اصال هم مهم نبود چی رو می خواد اضافه کنه مهم این 

 بود
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ی پذ یرفتمکه من با ید م . 

 شناسنامه هامونو کی می دن؟-

 فردا تماس میگیرم میپرسم. حاال کاریم ک باهاش نداری چه-

 عجله ایه؟

لب پا یینم رو گاز گرفتم، شونه ام رو انداختم باال و دوباره 

 خیره



شدم به بیرون. آریو... آریو... آریو... من واقعا چیکار کرده 

 بودم؟

 سر سفره ی عقد نشسته بودم! از چی خجالت می کشیدم؟ از

 شوهرم؟ بایدم خجالت می کشیدم چون همه چیز دروغ بود و

فقط ظاهرسازی بود. این ازدواج حتی قرار نبود جایی ثبت 

 بشه

 .پس نباید این اتفاق هم میافتاد

 چرا اون کارو کردی؟-

 سرمو برگردوندم سمتش. چشمام بی حال بود و مغزم یک

 لحظه

اون صحنه و اون اتفاق رو فراموش نمی کرد. نمیدونستم 

 بایدبا

خودم چیکار کنم! با این مغز لعنتی و این حافظه ی تصویری 

 که

امکان نداشت یه صحنه رو از یاد ببره. نمیدونستم با ید 

 چجور ی
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 !.فراموش کنم و توی زندگی م ازش تاثیر نگیرم

ج دست چپش روی در بود و با دست راست رانندگی می آرن

 .کرد



صاف و موقر نشسته بود و موهاش از لحظه ی اولی که دیده 

 بودم

حتی یک سانت ی مترم جابجا نشده بود. ریشش مرتب بود و 

 برق

 .آبی چشماش رو از همون زاویه ی نیم رخ می تونستم ببینم

شته بود خدا همه ی وقتش رو برای ساختن این بشر گذا

 وگرنه

 چجوری می تونست انقدر جذاب باشه؟

 چیکار؟-

یه طوری می پرسید چیکار انگار اونی که توی محضر بود 

 خودش

 نبود! یه طوری خودشو بی خبر نشون می داد که منم داشت

 ...باورم می شد که اون لحظه خواب بودم و همه اش توهمه

ش رو اصال ا نگار من داشتم ِگل لگد میکردم چون گوشی

 برداشت

و از توش یه موزیک پلی کرد و خودشم شروع کرد با 

 موزیک

 ...خوندن

 »امشب و تو عمرت نبر از یاد
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 آهای آقای داماد

 عجب عروسی رو خدا بهت داد

 آهای آقای داماد«

صدای موزیک رو زیاد کرد طوری که هرچی حرف می 

 زدم

 !خودمم صدای خودم رو نمی شنیدم چه برسه به آریو

کم کن اینو... دارم باهات صحبت می کنم آریو... هوی -

 برزن

 .گوالخ خاموش کن ببینم کر شدم

 خم شدم و با کف دستم کوبیدم روی همه ی دکمه های ضبط

تا خاموش بشن. حسابی حرصم رو دراورده بود وسط حرف 

 من

 .موزیک روشن کرده بود

سخنم با گل عروسهروی  « 

 که روش نمیشه داماد و ب*و*ه

 عروس خانوم نبرده باشی از یاد

 که صد ب*و*سه بدهکاری به داماد«

همین جای آهنگ بود که ضبط خاموش شد و فقط صدای 

 آریو
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 .توی فضای ماشین پخش شد

 .با توام پرو... دارم حرف می زنم-

 !روی سخنم با گل عروسه که روش نمیشه دامادو ب*و*ه-

اومدم دسته گل رو بلند کنم بکوبم توی سرش ولی تو هوا 

 نگهش

 داشتم. حیف بود دسته گل به اون خوشگلی توی مغزش فرود

بیاد و خراب بشه. می موند کوشه ی خونه می گندید بهتر از 

 این

 !بپد که بخوره توی سرش

 !...خیلی بیشعوری-

ت دود از سرم بلند می شد. د سته گل رو گذاشتم روی پامداش  

و خواستم پاهامو بیارم باال تا به آریو مسلط بشم که دسته گل 

 از

 رو پام افتاد پایین. انقدر عصبانی وحرصی بودم که خم نشدم

برش دارم. تازه دستم هم باز کرده بودم تا یه عروس دست 

 گچ

دم. آروم چرخیدم رویگرفته نباشم باید مراقب اونم می بو  

 صندلی ویه پامو کشیدن باال و با دست سالم ترم کوبیدم توی

 ...سرشونه و بازوی آریو

ضرر و زیان ضبط که هیچی، ضرر و زیاد کت و شلوار -

 و دیه ی
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شونه و بازومم بایدبدی ا! مراقب باش موقع پرداخت اینا گی 

 ر

 .نیافتی

- ریحق ندا ! 

ماشین رو کنار اتوبان پارک کرد و چرخید سمتم. همونطور 

 دستم

روی هوا موند و نیمه های راه که داشت به صورتش می 

 خورد

 متوقف شد. گناه داشت صورتش زیادی جذاب و خوشگل بود

 .دلم نمیومد و یترین جذابشو بیارم پایین

 .هرکار دلم بخواد با زنم میکنم-

مشت دستم باز شد و با تمام حرصم کوبیدمش روی گونه 

 ..اش

 :صدام رو انداختم توی سرم و فریاد کشیدم

تو بیجا میکنی... تو غلط میکنی! ما قرارداد داریم آریو -

 .قرار داد

دستش رو گذاشت روی گونه اش و یه نفس عمیق کشید. 

 انگار

و توی دلش داشت بهم جواب میداد چون صداش رو نمیشنیدم  



 من با قلبی که هزار برابر قبل داشت تند تر می کوبید برگشتم

 سر جام و دستم رو گذاشتم روی سینه ام تا یکم راحت بتونم

 .نفس بکشم ولی شدنی نبود
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 چشمام رو بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم. شیشه رو دادم

ا نفس بگیرم. هوا خفه پایین و سرم رو تا گردن کردم بیرون ت

 بود

 دستم رو مشت می کردم تا فراموش کنم اونطور محکم

 ...کوبیدمش روی گونه اش تا بلکه عذاب وجدانم کمتر بشه

*** 

تمام تصورم از ازدواج و زندگی مشترک توی یه صندوقچه 

 دفن

شده بود و معنای جدیدی گرفته بود. انگار زندگی از نو 

 شروع

 بشه

م فقط کمکش میکردمباید چشم می بست . 

قرارمون همین بود. اگر می خواستم یک ذره هم کج برم و 

 از

 قرارمون فاصله بگیرم همه چیز خراب می شد. من بهش قول

 .داده بودم



 .اولین بار بود که یه حس ناب و خاص رو تجربه می کردم

 وقتی مشت هاش روی بدنم فرود اومد و وقتی سیلی اش روی

س العملی نشون ندادم. حق داشت گونه ام نشست هیچ عک

 چون

قرار این نبود حق داشت و من به همین خاطر اصال به روش 

 هم
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 .نیاوردم

دستم رو گذاشتم روی گونه ام و تا رستورانی که با پدر تینا 

 قرار

داشتیم یک سره روندم. تمام مدت تماس های مونا و تمین 

 روی

 گوشیم نقش میبست ولی جوابهیچ کدومشون رو ندادم. اصال

 حتی دلم می خواست بالکشون کنم و به زندگیم برسم! به قول

 .و قرارایی که داده بودم رسیدگی کنم

 »بایددنبال کار خوب باشم. اینطورب نه میتونم شهریه ام رو

 بدم و نه می تونم زندگیکنم. بایدقید همه ی پوالیی که بابا

!» اد رو هم بزنم. پووووفمید  

 قطعا داشت توی دلش صحبت می کرد و من دلم نمی خواست

 .توی ذوقش بزنم و بهش بفهمونم که متوجه افکارش شدم



مطمئن بودم پیشنهاد قبلم رو که ازش خواسته بودم بابت 

 کمکی

که بهم میکنه پول بگیره و من خرج و مخارجشو بدم قبول 

 نمی

و مطمئن تر میخواستم بهش کرد بخاطر همین هدف دار تر  

 پبشنهاد بدم. البته معامله ی دو سر سود بود و به نفع من هم

 .میشد
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 :هنوز نرسیده بودیم که گفتم

 ...تینا-

 هوم؟-

نگاهم نکرد. توی فکر بود و لپ ها ی سرخ شده اش نشون 

 میداد

 .که از اتفاقی که پشت سر گذاشته بودیم احساس شرم می کرد

 یه پروژه ی تحقیقاتی بهم پیشنهاد شده با یه سری از اساتید-

 دانشگاه های مختلف. من تنهایی نمیرسم انجامش بدم میتونی

کمکم کنی؟ رایگان نیست... به ازای کاری که انجام میدی 

 بهت

 .حقوق هم می دن

بشه. میدونستم تینا انقدر عزت نفس  قرار نبود حقوقی داده



 داره

که حتی اگر من رو هم به عنوان شوهرش می پذ یرفت بازم 

 قبول

نمی کرد از جیب من خرج کنه و لی می تونستم اینطوری 

 بیشت ر

 کمکش کنم. قبل تر باهاش قذار گذاشته بودم که کمکم کنه

ولی این فرق داشت. میتونست بهش به دی د یه شغل نگاه 

 .کنه

945 

 جرزن  

 

 نبود

 ...ببخشید سیلی زدم توی صورتت-

 اصال جواب پیشنهادم رو هم نداد فقط خاکستری چشماش

 ملتمس شده بود. یه طوری مظلوم نگاهم می کرد و صورتش

 سرخ شده بود که دلم می خواست دست بکشم روی موهاش و

بودن وبهمشون بریزم. مثل بچه هایی که کار اشتباه کرده   

 .عذرخواهی می کردن

 انجام میدی؟-

انگشت اشاره اش رو آورد باال و بازوم رو فشار داد. یه 

 وری نگاهم

 :کرد و گفت

 .عذرخواهیمو قبول کن بعد میگم-



 .ولی من عذرخواهی نمیکنم-

جلوی رستوران جای پارک اختصاصی داشت و منم 

 همونجایی

که نگهبان اشاره کرد پارک کردم. چرخیدم سمتش و با یه 

 تای

 .ابروی باال رفته منتظر موندم

 از بس پرویی ... بی جنبه! ولی باید قول بدی دفعه ی آخرت-
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 .باشه

 :شونه ام رو انداختم باال و گفتم

 پیشنهاد کار رو قبول میکنی یا لگد به بختت میزنی؟-

میدونم که دیگه وقت سر خاروندن هم ندارم ولی قبول -

 .میکنم

 میتونه به رزومه ام هم کمک کنه؟

انقدر مشتاق از رزومه می گفت که چشماش برق می زد. 

 هدفی

 که داشت توی دستاش بود و من فقط یه تقویت کننده و نیرو

 .دهنده بودم تا زپدتر بهش برسه

 .به رزومه ات هم کمک میکنه-

شدم و قبل از این که در ماشین رو باز کنه به سمتش  پیاده



 رفتم

 .و در ماشین رو باز کردم

 :تشکر کرد و گفت

 .اینطوری حس میکنم وقت سر خاروندنم ندارم-

 .مطمئن باش نداری-

نفسش رو فوت کرد بیرون. انگار توی ذهنش برنامه ریزی 

 می
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کرد. این فشاری که داشتم بهش میاوردم چندین برابر اول 

 ترم

 بود ولی اونموقع نه تنها عصبی می شد بلکه گیج و منگ

نمیتونست از پس همه اش بربیاد ولی حاال مطمئن بودم 

 .میتونه

قصدم کمک کردن بهش بود. من برنامه ریخته بودم تا هم 

 خودم

نا بتونه به یه نتیجه از این موقعیت سود الزم رو ببرم و هم تی

 ی

 .معقولی برسه

برای همچین استعدادی برگشتن به روستا مساوی با مرگ بود 

 و



 این مسئله رو حتی پدرش هم به خوبی متوجه شده بود. تنها

ناراحتی ای که داشت و می شد از چشماش متوجه شد ترس 

 از

همسرش بود که ازش خواسته بودم تا بی اهمیت بهش پیش 

 .بره

ا تینا صحبت نمی کرد و من فکر می کردم فرصت هنوز ب

 زیادی

نیاز داره تا بتونه باهاش صاف بشه. نه فرهنگشون این نوع 

 ازدواج

رو میپسندید و نه غیرتش می پذ ی رفت که اینطوری دختر 

 شوهر

 .بده ولی من تونسته بودم با حرفان قانعش کنم

یکه برادر های تینا رستوران رو ر وی سرشون گذاشتن. کوچ

 ظرف
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سناق رو توی یقه ی بزرگه خالی کرد و بزرگه هم ظرف 

 دوغ رو

روی موهای کوچیکه! تینا زیر لب بهشون بد و بیراه می 

 گفت و

 !زِن پدرش قربون صدقه ی شیطنت های بچه هاش می رفت



 ارث بدی دارین ها! می ترسم این جذابیتاتون به بچه هامم-

ل بشهمنتق . 

پانه ی کفشش رو از ز یر میز قشنگ وسط استخونای رو ی 

 پام

 .احساس کردم. نکوبید بلکه گذاشت اونجا و فشارش داد

 !جرات داری یه بار دیگه بگو-

خم شدم سمتش و همونطور که چنگالم رو نگه داشته بودم 

 روی

 :هوا گفتم

راجع به کدوم حرفم؟ اینکه ژن جذابی دارین یا ا ینکه می -

 ترسم

 .بچه هامونم این شکلی بشن

انگار دیگه نمی تونست زور بیشت ری بزنه و پام رو به درد 

 بیاره

چون دید هیچ عکس العملی نه بابت درد و نه بابت خرابی 

 کفشم
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د توی پهلومنشون نمیدم آرنجش رو فرو کر . 

تُف بهت انقدر سفتی که دردت نمیگیره. جرات داری یکی -

 از



همینا که گفتی رو باز تکرار کن. انگار فراموش کردی برای 

 چی

اینجا نشستی ها... بعدم ما خیلی ژن خوبی داریم خیلی هم 

 دلت

 .بخواد

 :یه وری خندیدم و همونطور غرق توی نیشخندم گفتم

- ره آدمخوارا گیر کنم تو و ژن اوف مگه اینکه توی جزی

 جذابتو

 !دلم بخواد. چه برسه بچه ای با چنین ژن جذابی

 !کامال مشخص بود که چقدر بدت میاد-

با نیش و کنایه به چند ساعت قبل روش رو از م گرفت و با 

 اشتها

 .قاشق رو توی دهنش گذاشت و مشغول خوردن شد

ا جذاب تر بود. آزاد و اذیت تینا به مراتب از اکثر کارای دنی

 حرص

خوردنش و اونطوری چشم دزدی دنش جیگرم رو حال 

 .میاورد

همه چیز رو جدی می گرفت و با حرص سعی می کرد 

 تالفی

 کنه و قشنگ ترین جا اونجایی بود که تیرش خطا می رفت و
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 .جای آزار دادن من خود آزار میدید

صبح روز بعد خونواده ی تینا برگشتن شهرشون و پدر تینا 

 حتی

ازش خداحافظی هم نکرد. هنوز نتونسته بود دخترش رو 

 ببخشه

 و من به تینا قول داده بودم که چند وقت بعد این مشکل رو هم

 حل کنم. نمیدونستم روی چه حسابی این قول رو دادم ولی

یاز به بخشش نبوددیگه مجبور بودم عملیش کنم. به نظر من ن  

 و فقط باید زمان می گذشت چون تینا هیچ کار اشتباهی انجام

 .نداده بود و من این مسائل رو کامل توضیح داده بودم

روز مهمونی کامل آزاد بودم و روز تعطیلم محسوب می شد 

 ولی

روز قبل از مهمونی از صبح تا شب دانشگاه بودم. همونطور 

 که

دقت و ظرافت تک تک چیزایی که خواسته بودم هم تینا با 

 ازش

طلب می کردم رو اجرا می کرد. تینا و انجام دادن همه چیز 

 با

غر زدن همراه بود ولی این که درست تمومش می کرد 

 باعث می



شد تا آخر کار دیگه دست و پامون به هم گره نخوره و 

 دعوامون

 .نشه

951 

 جرزن  

 

 نبود

بود تا لحظه ی آخر ت وی آزمایشگاه آخ ر وقت بود و قرار 

 .بمونه

 منم همین که کارم تموم شد رفتم سمت آزمایشگاه ولی هرچی

 دنبال تینا گشتم خودش نبود ولی وسیله هاش روی یکی از

 .صندلی های گردون آزمایشگاه رها شده بود

 صدای یه نفر رو از توی انبار آزمایشگاه شنیدم که باعث شد

هام رو بیشتر تیز کنم نزدیک تر برم و گوش . 

خانم جهانشیر آبادی من اصال قصد بدی ندارم. خدا شاهده -

 که

 .من فقط قصدم خیره

 می تونستم توی همون فاصله هم بفهمم که صدای تینا موقع

جواب دادن داره می لرزه و چقدر ترس همه ی وجودش رو 

 فرا

 .گرفته

 میشه خواهش کنم برین کنار؟ من دیرم شده با ید برگردم-

 .خونه



 تینا خانم من زیر و بم زندگیشما رو میدونم هیچکس-

 منتظرتون نیست من رو دست به سر نکنین. وایسادم جلوتون
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 نبود

دارم از عالقه ام میگم درست نیست اینطوری غرور یه مرد 

 رو

 .بشکنید

- صمیمی من اصال توی این موقعیت راحت نیستم لطفا آقای  

 .برین کنار

 مشتم کنار بدنم گره خورده بود و داشتم با خودم مبارزه می

کردم تا تینا رو به حال خودش رها کنم تا خودش از پس 

 خودش

 بربیاد. داشتم خودم رو قانع می کردم که تینا یه دختر آزاده و

باشه و موقعیت ما نبایدممکنه هر مردی بهش گرایش داشته   

 مانع این مسئله بشه. من فقط کمک حال تینا بودم و اون لحظه

 .عقب وایسادنم هم می تونست به آ ینده ی تینا کمک کنه

 یه جواب درست به من بدید. من این همه وقت صبر کردم تا-

بتونم نظر شما رو جلب کنم. اینطور فرار کردن شما از من 

 چیز ی

 .رو درست نمیکنه

 .لطفا برین کنار هوای اینجا خیلی خفه اس من بایدبرم بیرون-



 چقدر لحن تینا برای من عجیب و غریب بود و چقدر من کم
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 نبود

طاقت شده بودم. انتظار نداشتم ت ینا با پاشنه ی پا بکوبه 

 روی

 پای محسن صمیمی ولی انتظار هم نداشتم اونطور پر استرس

 باهاش صحبت کنه. ترس توی تک تک حروفی که کنار هم

 .میچید قابل لمس بود

 دیگه نتونستم تحمل کنم. خون ام به جوش اومده بود. احساس

کردم اون لحظه تینا واقعا داره اذی ت میشه و بایدکمکش 

 ...کنم

 اتفاق ی افتاده؟-

در رو زدم ورفتم توی انبار. صمیمی از جا پرید و تینا رنگ 

 از

خساره اش رفتر . 

انکار کار خالفی کرده باشه که دهنش مهر و موم شد و فقط 

 زل

 .زد توی چشم های من

 سالم استاد خوبهستین؟ نه داشتم به خانم جهانشیر آبادی-

 .کمک میکردم این جا رو مرتب کنه

فکر نمی کنم مرتب کردن این جا وظیفه ی شماها باشه. بیا -



 ین

جام می دنبیرون آقای احدی اینکارو ان . 
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 نبود

تینا عین میگ میگ از کنارم رد شد و خودش رو جمع کرد 

 تا

بهم نخوره و صمیمی هم مستاصل از اتاق بیرون زد و چند 

 دقیق ه

 بعد هم کیفش رو از طبقه ی باال برداشت و از آزمایشگاه زد

 .بیرون

کردم بهش و گفتمجدی بدون این که به تینا نگاه کنم پشتم رو  : 

 .جمع کن بیرون منتظرتم-

و از آزمایشگاه خارج شدم. شا ید اگر اون لحظه وسط 

 صحبتشون

 نمی رفتم و خودی نشون نمیدادم تینا می تونست از خودش

 بربیاد ولی فقط حس انسان دوستانه بود که نمی خواستم تو ی

 موقعیت سختی باشه. با خودم قرار گذاشتم که حتی بعد از این

 .درباره ی این موضوع باهاش صحبتی نکنم

 زیاد منتظر نموندم و وقتی تینا توی ماشین نشست بدون هیچ

 حرفی راه افتادم.ساعت از هشت شبهم گذشته بود و کمتر

کسی اون وقت شب دانشگاه بود. نه من نگاهش می کردم و 



 حرف

م و نه تینا چیزی میگفت. فقط با زنگ خوردن تلفنشمی زد  
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 نبود

 .گوشم رو تیز کردم تا ببینم با کی صحبت میکنه

نه چیزیم نیست. خوبم... نه نمی لرزه. خسته ام از صبح -

 کالس

 بودم. اه نه زری توهم زدی. چیز ی پیدا کردی؟

- ز کجا پیدا کردی؟قدیمیه؟ آره سرخابی هم خوبه! وای ا  

 انگشتام رو بردم جلو و با انگشت اشاره و شصتم بین دوتا

انگشتش فاصله دادم. یه لحظه با اخم برگشت نگاهم کرد و 

 من

 :لب زدم

 !نکن-

خب زری اونا دم دسته بی ام ببرم؟ چادر؟ نه چادر نماز -

 .دارم

 .چادر هم خوب میشه ها

یگه پوست کنارفهمیدم دنبال لباس برای مهمونیه و چون د  

 ناخنش رو به بازی نگرفت بعد از چند دقیقه نگاه های گاه و

 .بیگاهم رو که روی دستش می نشست قطع کردم

 :تلفن رو قطع کرد و گفت
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 نبود

 میشه من اینجا پیاده بشم برم لباس مهمونی فردا رو بگیرم؟-

تینا و توضیح دادن! محال ممکن بود تینا چیزی بخواد و 

 اینطو ر

 .دقیق به من توضیح بده

 .می برمت-

نه ی عنی... چیزه نمیخواد. صبح میگیرم ازش. خسته ام -

 بریم

 .خونه

 مسیرم رو به سمت خونه ی کاوه تغییر دادم و بدون این مه

 :نگاهش کنم گفتم

 گواهینامه نداری؟-

 ...نه-

می لرزید. همینم بود که از مکالمه سرباز می  هنوز صداش

 .زد

 حرف هاش از چند کلمه بیشتر نمی شد و جمله رو با چند تا

 .کلمه ی ساده بست میداد

 ...فردا صبح میریم ثبت نام میکنی تا گواهینامه بگیری-

 .نه نیاز ندارم-
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 نبود

 !میریم ثبت نام میکنیم-

- خان اوال که من اصال رانندگی دوست ندارم. آقای آریو 

 دوما که

 من اصال دلم نمیخواد رانندگی کنم. سوما که پس شما چیکاره

 ...ای اون آیه مایه ها که خوندن و بله و نخیر گفتیم

 !نخیر نگفتی-

مقنعه ی مشکی اش رو کشید جل وو بعد یهو بردش عقب. 

 موهاش

 :روکامل کرد توی مقنعه و برگشت سمتم وگفتم

بله و نخیر و ایناش فرق نداره. می گم اون المصب باید یه -

 سودی

 داشته باشه دیگه. یعنی رسوندن منم میخوای ازم دریغ کنی؟

 دیگهچی امر دیگه؟-

صاف نشست. دستاش رو گذاشت روی پاهاش و روبرو رو 

 نگاه

د و گفتکرد. یه تای کمی به سر و گردنش دا : 

عرضی نیست ولی باز چیزی به ذهنم اومد بهتون میگم -

 .حتما

 !دیوونه ی احمق
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 نبود

 جدی میگم تینا من نمیتونم همه جا ببرمت باید خودت-

 .رانندگی کنی

از اون حالت لوسی که به خودش گرفته بود در اومد و به 

 خوش

ندوناشو تیز کرد و جیغوحشیگری اش متصل شد. چنگاال و د  

 :جیغ کنان گفت

انقدر بدم میاد وقتی میخوای بهم زور بگی ی ا وقتی میخوا -

 ی

بگی از من باالتری. باشه اقای زورگو خان زورگوییان واال 

 مقام

اولیاحضرت گوالخیان. شما خرمایه... شما تیلیاردر ولی من 

 تا

ار هیچوقتی خودم نتونمیه ژیان قارقار ی بخرم هیچ وقت سو  

 .ماشینی نمیشم

 :دستشو گرد توی جیبش و پاکت جیبشو کشید بیرون و گفت

میبینی اینو؟ خالیه! تازه اگر پر باشه هزار و یکی زخم -

 دارم که

 باید تیمارش کنم. ولمون کن جون جدت رانندگی و این

مزخرفات بمونه برا یه روزی که استاد شدم خواستم با فیس 

 و



 .افاده برم دانشگاه
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 نبود

توی کار خدا مونده بودم. این دختر یه ط ور عجیبی بود. تا 

 جایی

 که میدونستم دخترا تشنه ی این نوع محبت کردن بودن ولی

تینا برای یه شکالتی که از دست من میگرفت ی ا دنبال 

 جبران

 منافات بود و ی ا دنبال پس دادن هزینه. حاال هیچی به قول

دش توی جیبش نبودا ولی زور خودشو میزد که یا قبپل خو

 نکنه

 یا وقتی قبول میکنه از اونور طوری قضیه رو هدایت کنه که

 .مدیون نشه

 گوناگون، درهم برهم... اصال میذاری من صحبت کنم؟-

 دستاش رو گرفت باال و با هر جمله ای که می گفت دستاشم

 :توی هوا تکون میداد

- ی. اصال من حرفای تورو از برم. من نیاز نیست حرف بزن

 با خط

یازده میرم و میام نیازم نیست شوهر بازی دراری همه چیز 

 مثل

 .سابقه شما هم میتونی برای من غیبت بزنی



 !فکر کن نزنم-

زبونشو دراورد و کج نگاهم کرد. ق یافش چپ شده بود و به 

 زور
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 نبود

ه بودم که نترکمخنده ام رو نگه داشت . 

خب حاال توام انگار خواستم پورشه به نامش بزنم. همین -

 لگن

 .رو باید سوارشی

 هزار ماشاال چقدرم دست و دلبازی... اون یکی ماشینت اخ-

 میشه بدی من سوار بشم؟

بله باز شروع کرده بود. وقتی بحث رو شروع می کردیم 

 انقدر باید

 کلکل می کردی م تا تهش خسته بشیم چون ما دوتا به تفاهم

 نمی رسیدیم. ی ا من می خواستم تینا رو ضایع کنمیا تینا من

 !رو. یه طوری باید همدیگهرو میکوبیدیم دیگه

اونو که آخ کردی هنوز جان انگشتات روش مونده. حاال -

 بیخیال

 پیچیده جان. میخوای از زری لباس بگیری؟

ه روزی بود که جلوی بستنی فروشی نشست پشتاشاره ام ب  

 .ماشین و برای خودش سوپرمن بازی درآورد
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 نبود

نه می خوام برم دم خونشون شب بخیر بگیرم ازش بعد برم -

 خونه

 بخوابم. چجوری به تو مدرک دکتری دادن؟

فکر می کردم اون طومارا رو امضا بزنیم همه چیز حل بشه 

لیو  

 دیدم نهه مثل این که این دختر زبونش دراز تر شده اما کوتاه

 !نشده

 جلوی در خونه ی زری و کاوه نیم ساعتی معطل شدمو خانم

غیبتش گرفته بود و با دوست جونش جلوی در وایساده بودن. 

 اقا

 کاوه هم نمیدونم کجا بود که خونه نبود و منم از دور فقط به

مزری شالم دادم تا پیاده نش . 

تینا با یه ساک بزرگ پر از وسیله اومد و اونا رو روی 

 صندلی

 عقب گذاشت خودشم طبق معمول پرتاب کرد روی صندلی

 ...جلو

 .پرتاب سه امتیازی-

 :سرم رو تکون دادم و بعد از زیاد کردن صدای ضبط گفتم

با وزن تو تبد یل میشه به پرتاب صفر امتیازی چون به -



 وسیل ه
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 نبود

 .ی نقلیه ضرر میزنی

 .ادم چاق باشه ولی مرد باشه-

 :صدای تق تق راهنما توی ماشین پیچید که گفتم

 !خب تو فقط گزینه ی اولت قبوله مرد نیستی شکر خدا-

 ادم بایدمردونگ ی توی ذاتش باشه چه بسا مردایی که فقط-

ونگی نیستجنتالیتی مردن ولی تو ذاتشون یه جو مرد . 

 نه مثل این که این دختره عقلش پاره سنگ برنداشته بود بلکه

 خودشو می زد به حماقت. حرفای قلمبه سلمبه می زد ادم می

 !گفت اوهوع عجب مغز متفکری

 رسیدیم خونه که تینا همه ی ساکی که زری بهش داده بود رو

وسط خونه پخش کرد. هنوز وسیله های خودشو از باال 

 نیاورده

ودیم پایین ولی طبق چیزی که توی قرارداد نوشته بودیم ب

 خود

بخودی تینا اومده بود پا یین و هرچی از باال نیاز داشت 

 خودش

میرفت و میاورد. یه روز من روی مبل میخوابیدم و یه روز 

 ...تینا



 یه پیراهن بندی از روی زمین برداشت و گرفتش باال. رنگش
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دنبو  

بنفش بود وگل های بزرگ زرد داشت. اصال من این و که 

 دیدم

 ...ناخوداگاه زدم زیر خنده

 قورباغه چند تا پا داره؟-

 جلوی دهنم رو گرفتم و تینا پیراهن روگرفت جلوی بدنش و

همونطور با مقنعه ای که دو رگردنش بود و پالتوی شل و 

 وارفته

 .روی شونه هاش چرخید و وسط خونه قر داد

 ...آهای دختر چوپون آهای دختر چوپون-

 حواسم به بندای باالی لباس جمع شد. حلقه ای بود و یقه اش

هم کامال باز. اوف همینم مونده بود اینطوری بیاد وسط 

 مهمونی

 .و بدنشو به نمایش بذاره

 دختر چوپون اینو میخوای بپو شی؟-

یه دور کامل چرخید و همونطور هم برای خودش شلنگ 

 تخته

ی انداخت و می خوندم . 

چه صاف و بی ریاس ساده نگاهم... چه آها آها نجابت -



 ...کالمت

تو حتی توی خوابم نمیدیدی که چشمات وا بشه به روی 

 ...ماهم
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 نبود

 .شونه هاشو لرزوند و سرش رو به معنی تایی د تکون داد

 .همنم مونده-

جیغش مواجه شدم ولی توجه  لباس رو از دستش کشیدم که با

 ی

 به مقاومتش نکردم. اپن سعی داشت لباس رو از دستم بکشه

 بیرون ولی نمی تونست و زورش بهم نمی رسید. نشستم کنار

 .لباسا که د یدم بله تک به تکشون مشکل منکراتی داره

 .لباسمو بده-

 .تینا میدون ی که نمیذارم اینارو بپوشی-

عین بچه های کوچیک با لج پشت چشمش رو نازک کرد و 

 لباس

 :رو بیشتر کشید

 .میپوشم خوبم میپوشم به تو هم هیچ ربطی نداره-

یهو زورم رو از روی لباس برداشتم و تینا که روی دوتا پا 

 نشسته

 بود و سعی داشت لباسو از دستم بکشه بیرون با پشت محکم



 .افتاد روی زمین

- یخواد از این لباسا بپوشهببینم دیگه کی م . 
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 نبود

 .خیلی بدجنس و نامردی برزن خان... بده به من ببینم لباسمو-

 مثل یه ژله پهن زمین شده بود که منم بهش خندیدم و یه جرقه

توی سرم خورد. میدونستم مامان یه چمدون قد یمی باالی 

 کمد

های خودش بلکه لباس های دیواری اتاقش داره. نه تنها لباس

 بابا

 هم اونجا بود و میتونستیم برای این مهمونی مسخره که هیچ

 .چیزش ش بیه ما نبود ازشون استفاده کنیم

تینا لج بازی نکن چون اگر اینا رو تنت کنی از این خونه -

 بیرون

 .نمیریم. پاشو بریم پایین ببینم چی پیدا میشه. پاشو دختر جان

هش یه قصر طال بدم.یه طوری بلند شد و انگار قرار بود ب

 خودش

 .رو جمع و جور کرد که انگار اصال هیچ اتفاقی نیافتاده

 .اخ جون پس همینا رو میپوشم که نریم مهمونی-

تینا پاشو ببینم. با توجه به این که خیلی سبکی و باربی -

 هستی



و قراره توی مسابقه ی زیباترین باربی سال شرکت کنی 

 مطمئن

دنیا لباس در انتظارته باش یک . 
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 نبود

 موقع بلند شدن دستام رو یکمی کشیدم و خمیازه کشیدم. این

 .همه سرکالس بودن کلی خستگی به همراه داشت

 .لیاقت نداری بدبخت-

سر م رو تکون دادم و پشت بهش راه افتادم سمت پایینو 

 بعضی

وقتا دیگه کوتاه می اومدم میذاشتم حس پیروزی زیر دندون 

 تینا

 مزه مزه کنه تا بعد حسابی حالشو بگیرم و از این رفتاراش

 .پشیمونش کنم

 فکر نکنی میخوام حرفت ر وگوش بدما فقط مشتاقم ببینم-

 .سیمین جون چه لباسای جذابی داره

 خداروشکر کن که برات جذابه وگرنه دمار از روزگارت-

 .درمیاردم

 :باز با پرویی گفت

 .هرچی بپوشم به خودم ربط داره-

 .خانما با ید چشمشون به دهن شوهرشون باشه-



منو زد کنار و زودتر وارد خونه شد و برای روشن کردن 

 چراغ
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 نبود

 :پیش قدم شدم

روزی هزا رو پونصد وهفتاد و سه بار تکرا رکن، این -

 ازدواج

وریه... من و تینا زن وشوهر نیستیمص . 

دستم روبردم زیر ب ازوش و کشیدمش سمت خودم. سینه به 

 سین ه

 .ام چسبید و نگاهش توی چشمام سنجاق شد

*** 

حتی اگر ثانیه ای یک میلیون بار تکرار کنم باز هم من و -

 تینا

 زن و شوهریم و چند روز پیش عقدمون خونده شده. چه ثبت

بشه و چه نشه شرعا قانونا، عرفا زن و شوهریم. توی همین 

 فاصله

و توی همین اتاق میتونیم تمام مسائل زناشویی رو با هم باال 

 و

پایین کنیم چه برسه به دستور دادن و درخواستا یکوچیکی 

 مثل



 .نوع لباس پوشیدنت

 دلم می خواست می تونستم ازش فاصله بگیرم ولی ناخواسته

مون چشماش پر کشیده بود و داشت پرواز میچشمام توی آس  

کرد. عین یه آسمون بی کران که انتهایی نداره هرچی بهش 

 خیره
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 ...می شدم نمی تونستم تهشو پیدا کنم. همه اش آبی بود و آبی

 .بدنم بی حس شده بود و سینه به سینه ی آریو چس بیده بودم

تقال و حرکتم داشت جون می کند که یه زبون همیشه در حال  

 .کلوم روش بیاد و بتونه یه جواب محکم بهش بده

 :صورتش رو نزدیک کرد و گفت

 خانم بیگ ی متوجه شدید؟-

اوف خانم بیگی ! چقدر این فامیل ی از چسبیدن به خانمی که 

 من

 مخاظبش بودم برام دور بود و چقدر عجیب بود که من رو

 .اینطو ری صدا کنه

یکمی زمان برد تا تونستم خودم رو پیدا کنم و از اون بوی 

 خوش

 بدنش و اون چشمای عمیقش فاصله بگیرم. دستم رو گذاشتم

 .تخت سینه اش و هلش دادم



 دل خوش سیری چند؟ ولمون کن بابا حال داری. همون-

 .گوناگونی بهتر بود تا بیگی

 :لباسش رو تصنعی تکوند و گفت
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 !بیگی-

 .تینا گوگونانی جهانشیر آبادی-

با لجبازی و بدون اینکه بهم نگاه کنه به سمت اتاق خواب 

 رفت

 :و گفت

 .خانم بیگ ی از این سمت-

 دندونام رو به همدیگه فشار دادم و پای کوبان پشت سرش راه

 .افتادم

کسی طبقه ی پایین نیست ولی اَجنه ی ساکن توی زیر زمی -

 ن

م گناه دارنه . 

پاهام شل شد و از حرکت وایساد. آخه پدر صلواتی ا ین چه 

 حرفی

 ه

 .میزنی. جن و انس و این کوفت وزهرمارا چیه که میگی

 یهو بی اراده جیغ کشیدم و تنم لرزید. استخونام به لرز افتاده



 .بود
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 !سرسام گرفتم دختر چقدر جیغ میزنی-

 مطمئنی جن داره؟-

 بیخیال به راهش ادامه داد و من جلوی در اتاق وایسادم. آریو

 :رفت سراغ کمد دیوآریو درباالشرو باز کرد و گفت

 .مگه اطمینان میخواد؟ خونه قدی میه دیگه-

 :دوباره جیغ کشیدم که گفت

چیکار به تو دارن جیغ میکشی ؟ مگه جاتو تنگ کردن؟ -

 اتفاقا

یغو هم خوششون میاداز دختر ای جیغ ج . 

 .وای آریو ساکت شو صداتو نشنوم-

 :با بدجنسی در کمد دیواری رو کوبید و گفت

 .صدای منو نشنوی صداشون بهتر به گوشت می رسه-

 با تصور حرفش دستام روگذاشتم جلوی چشمم و باز هم جیغ

 .کشیدم

 خدا از روی زمین محوت کنه نامرد. سکته کنم خوبه؟-

دم وگفتمچشمام رو باز کر : 

971 

 جرزن  

 



 نبود

خوبه به جرم قتل زنت بگیرنت بندازنت زندان؟ یه وصیت -

 نامه

مینویسم توشم قید میکنم بهم آزار میرسوندی و میگم اگر 

 مردم

 .مقصر این آقاعه

 .یه چمدون خیلی قدیمی رو گذاشت روی دوشش و آورد پایین

رنگ درش رو بسته چرم قهوه ای بود و دو تا قفل طالیی 

 بود. یه

 .دسته هم از باالش داشت که اونم چرم قهوه ای بود

تو پنجاه تا جون داری دختر. بیا اینجا ببینم این سایزت -

 میشه ؟

هزارماشاهللا به دلیل باربی بودن تمامی لباس های پشت 

 ویترین

 .مغازه ها به تنت گشاده

 دو زانو نشست زمین و منم قبل ار این که بشینم کنارش با پا

 .کوبیدم به زانوش که از دردی که پیچید توی پام خم شدم

 .جای عقل توی کله اش پوشال پر شده-

 .بهتر از کله ی توعه که همون پوشال هم توش نیست-

 :یه نایلون گرفت سمتم و گفت
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 نبود

- ین سر بی مغز االن دکتر مملکتم دختر جون. بگیرمن با هم  

 .اینو بپوش ببینیم سایزته یا نه

 نایلون کدری بود که توش دیده نمی شد. همونطور که نشسته

بودم بازش کردم و لباس رو آروم از توش دراوردم. 

 راستیتش

 انقدر بوی ادکلن ش یرینی که روش بود توی بینیم پی چید که

پوشیده شده بود و یه لیتر ادکلن روشاحساس مردم شب قبل   

 !خالی شده بود. نکنه کار جن ها باشه

 چشمام رو بستم و یه نفس عمیق کشیدم. این پسر دیوونه فقط

 .می خواست من رو اذیت کنه

لباس روبازش کردم. یه پیراهن کله غازی براق بود که آستینا 

 ش

ر پفی بود و روی سرشونه اش یه پاپیون بزرگ داشت. انقد

 بزرگ

که از سر منم بزرگ تر بود. بلند ی پیراهن باید تا زیر زانو 

 می

 رسید و همین که گرفتمش باال د یدمیه پا پیون دیگه هم ازش

 .افتاد

برش داشتم و دیدم بهش یه گلسر چسبیده. یهپا پیون بزرگ 

 روی
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شونه و یه پا پیون هم روی سر! چقدر جذاب و تو دل برو!! 

 اینو

 میپوشیدم ت وچه خیابون عاشقم میشدن که. بخصوص با اون

 .پا پیوناش که شبیه برنامه کودک بود

خب البته قرارم بود همینطو ری باشه. قرار نبود لباسای 

 خوشگل

 مشگل بپوشیم باید شبیه به دهه ی پنجاه و شصت می شد یم

الحق خیلی هم لباس خوبی بود برای این مهمونی که . 

تا خواستم از جام بلند بشم که آریو یه نایلون دیگه گرفت 

 سمتم

 :و گفت

 .اینم هست-

خودش لباس رو دراورد که دیدمی ه بلوز گشاد با گل های 

 قرمز

 و برگ های بزرگ سبزه. زمینه ی لباس سفید بود و یه دامن

ش مشخص بود که تنم نمیشهمشکی هم داشت. از دامن تنگ  

برای همین سرم رو به معنی نه تکون دادم و رفتم اون یکی 

 اتاق

تا لباسم رو بپوشم. انقدر لباس نو ب ود که انگار اصال 



 پوشیده نشده

بود و انقدر تمیز و مرتب نگه داری شده بود که حظ می 

 .کردی
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با این که خودم رو نمیدیدم ولی اون اتاق آینه نداشت ولی  

شلوارمم دراوردم تا وقتی خواستم خودمچ توی آینه ب بینم 

 قشنگ

مشخص باشه. خداروشکر در وضعی ت بی مو به سر می 

 بردم و از

گوریل پشمالو خبری نبود. دامنم تا زیر زانو بود و همین که 

 زیپ

 .پشتش بسته شد یه نفس عمیق کشیدم

 بیام زیپشو ببندم؟-

ا هزار زور بسته بودم که از نگاهای آریو به دور باشهب . 

 .نه بستم-

طبق معمول آهنگ مورد عالقه ام رو زمزمه کردم و با قر 

 رفتم

سمت اون یکی اتاق. چین های پایین دامن یه طو ری دلبری 

 می

 .کرد که دوست داشتم قر بدم و ه ی تکونشون بدم



 همین که وارد اتاق شدم دیدم چشمای آریو مستقیم روی مچ

 پاهامه که خم شدم اولین چیزی که جلوی دستم اومد رو

 :برداشتم و گرفتم باالی سرم و گفتم

- به درد الی جرز دیوارم  دکتر باشی ولی نگات بد باشه

 .نمیخوری
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 .درویش کن چشماتو ببینم

- نگاه نکنم؟حاللمه   

 :از جا بلند شد و مقابلم وایساد . یه سری تکون داد و گفت

 .بدک نیست-

دسته ی جارو برقی رو آروم زدم به بازوش که سرش رو 

 گرفت و

 .از دستم کشید بیرون

 :چشمامو لوچ کردم و با ادا و اطوار گفتم

 .بدک نیست! چشماتو درویش کن اصال به تو چه خوبه یا بده-

- نشونم بدی خودت اومدی . 

 من غلط کردم خوبه؟-

چشماشو تنگ کرد و دسته ی جارو رو گذاشت کنارش و 

 لباشو

 :جمع کرد



-  . شکر هم بخوری خوب میشه

با حرص دوییدم سمتش که با لبخند ژکوند نگاهم کرد و قبل 

 از

 .اینکه با جاخالی دادنش بخورم به دیوار بازوم رو نگه داشت
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 !حاال فکر میکنم ترجیح بدی بخوری-

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 چیو؟-

چشماش شیطون شد.فاصله مون خیلی کم بود. زیادی توی 

 اون

 لباس دلبر شده بودم. آنجلینا جولی ای بودم واسه خودم البته با

 !هیکل رابعه اسکویی

 .خوردنیا رو باید خورد. هر آن چه از نظر تو خوردنیه-

ه بهش نگاه کردم که گفتشوک : 

 .فقط خواهشا درست بخور-

 .خیلی بی حیایی آریو-

شونه اش رو انداخت باال و دست منو که به زور داشتم از 

 دستش

 .می کشیدم بیرون ول کرد

ا هللا و اکبر مگه چی گفتم؟ این که ذهنت منحرفه تق صیر -



 منه؟

پوکت گفتم اون چیز قهوه ای که گفته بودمو بخو ری تو مغز 

 به

 !نا کجا آباد رفت

دستام رو مشت کردم و یه ضربه زدم به سینه اش و داشتم 

 فحش
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ها رو ردیف پشت هم میچیدم که دستم رو توی هوا نگه 

 .داشت

آروم آروم وحشی نشو. نمیخواد بخو ری حاال. برو لباستو -

 عوض

 .کن

*** 

باید تینا توی اون لباس ها و اون فوکول روی سرش خنده دار 

 و

 مسخره می شد ولی من به این می خندیدم که انقدر با نمک

 .شده بود

لپ هاش رو سرخ کرده بود و موهاشو باالی سرش پف داده 

 .بود

منمیه شلوار پیلی دار از یادگارای بابام پیدا کردم که آبی 



 آسمانی

براق هم باهاش ست کردم. خداروشکر  بود و یه پیراهن گشاد

 که

این مهمونی دوستانه بود و افرادی که توش بودن همه آشنا 

 .بودن

 .تمام پرستیژ وشخصیتم رو زیر سوال برده بودم

 .کامال پتانسیل اینو داشتی که دهه ی پنجاه به دنیا بیای-

روسریش روکشید جلوتر و همونطوری که النگوهای توی 

 دستش

اد و جیرینگ جیرینگ صدا می کرد یه تاببهمروتکون می د  
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 :به سر و گردنش داد و گفت

 منم داشتم فکر می کردم چقدر پتانسیل خز بودن داری. فقط-

 دلم می خواست ببینم شاگردات اگر این شکلی ببیننت چیکار

 .می کنن

 ...به خصوص دوستت-

 نمیدونم درست دیدمی ا نه ولی حس کردم اخماش رفت توی

 همدیگه. انگار با یاداوری عالقه ی دوستش به خودمیه حس

بدی توی دلش می انداختم. هنوز هم بعد از این همه مدت 

 آزار



 .دادن تینا از هر لحاظی روحم رو جال می داد

 آره اتفاقا خوبه می فهمه ندیده نشناخته عاشق نشه ذات-

یت رو میبینهواقع . 

 ذات واقع ی من خزه؟-

انگشتش رو گذاشت کتار لبش و متفکرانه چشماش رو 

 باریک

 .کرد

 !خز، تو مخ، عصبی ... دیوونه-
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همینطور تند تند صفت های خوب چ زیبا بهم نصبت می داد 

 که

 :گفتم

 ...خانم شما هنوز پیش من نمره گرو داری ها-

کردم و تینا هم کمربندش رو باز کرد ن رو خاموشماشی . 

 .ا راست میگیا کم هم ُرس من رو نکشیدی جناب بیگی-

سرویسم کردی سر یه پا یان ن امه. حاال چگوری پاچه 

 خواری کنم؟

 !همون بزنیم توی سر هم قشنک تره

از ماشین پیاده شد. این روزها بیشتر از این که با رفتارش 

 غضب



 آلود بشم می خندیدم. لبخند روی لبم موندگار شده بود. چیز ی

که سال ها بود تجربه اش نکرده بودم. تمام سال ها تنها یه 

 دختر

به طور قطع توی زندگیم بود و کنار بقیه هم شاد نبودم ولی 

 این

دختر اومده بود که کمکم کنه. چه بهتر که توی این روزها 

 بیشتر

توی کیسه بوکس و کالسای درسم هم می خندیدم و زندگیم  

 خالصه نمی شد

 وقتی رسیدیم باال هیچکس رو نمی شد بشناسیم. با همه احوال
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 پرسی کردیم و انقدر به همدیگه و تیپ و قیافه هامون خندیده

 .بودیم که دل درد گرفتیم

آریو خانمت چه شانسی آورده، اگر بیست سال پیش هم -

 باهات

 ...آشنا می شد خوب چیزی بودی

 :تینا سریع اومد وسط بحثمون و با ا عتماد به نفس گفت

 اتفاقا بعد از این که این لباسا رو پوشید داشتم بهش می گفتم-

 باید توی تصمیمم تجدید نظر کنم. خیلی پتانسیل داغون بودنو

 .داره



ای تمین ریز و با عشوه خندید. چی شده بود که من دیگه بر

 این

 خنده ها دلم نمی لرزید و چی شده بود که تمین انقدر برام

 سطحی و پیش پا افتاده به نظر می رسید؟

 .اگر این شکلی هم بره توی خیابون همه عاشقش می شن-

 تمین از هر فرصتی استفاده می کرد تا بحث رو باهام باز کنه

ه ولی تینا در تمام موقعیت ها می پر ید وسط بحث. اصال دیگ

 کار
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من رو راحت کرده بود و باید بابت این خوش موقع حرف 

 زدناش

 .کله اش رو ماچ می کردم

توی فنجون های کوچیک قدیمی برامون نوشیدنی آوردن و 

 برای

راحت تر بودن خانم ها هم نوشیدنی کنار ظرف ها چیده 

 .بودن

 :تینا دست برد تا یکی از اونا برداره که با تعجب گفتم

 ...چیز داره ها-

ابروهایی که با مداد پهن تر و سیاه تر از حالت اصلیشون 

 شده



بود رو باال انداخت چیکی از لیوان هایی که محتوی سبز 

 رنگ

 .داشت و با نعنا هم دیزاین شده بود رو برداشت

 .خب داشته باشه-

ر مبهوت لب زدمکنار گوشش همونطو : 

 می خواینوشیدنی بخوری ؟-

 .دوست دارم امتحانش کنم-

هنوز حتی یک ذره هم نخورده بودم و هم برام عجیب بود که 

 بار

 اولشه و هم نمی خواستم اولین تجربه اش بد باشه. ناخواسته
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 .اضطراب گرفتم ولی فقط سرم رو براش تکون دادم

اولی رو خورد و من هم همراهیش کردم. چهارمین تینا 

 نوشیدنی

 رو که خوردیم تینا دستم رو کشید وسط پیست رقص و با هم

 .مشغول شدیم

ساده ترین و راحت ترین مهمونی ای بود که به عمرم دیده 

 .بودم

نه از معذب بودن های بقیه ی مهمونیا خبری بود و نه از 

 سور و



 سات آنچنانی. همه برای رقصید ن های خنده دار تمرین کرده

 .بودن و هرکس هم توی حال خودش بود

 تینا هم انگار خوشش اومده بود که هر چند دقیقه یکمی

 .نوشیدنی می خورد و وسط پیست رقص می رقصید

 :دستم رو گرفت کشید و پاهاش رو بلند کرد در گوشم گفت

 ...خیلی باحاله-

ا از گیجی روی زمین نیافته که زدکمکش کردم ت  

 زیر خنده. قهقهه زد و من هم باهاش همراه شدم. بیشتر از

ظرفیت خورده بودیم. هم من هم تینا توی حال خودمون 

 .نبودیم

 تینا که یه آدم دیگه شده بود و من هم سعی میکردم کنترلش
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 .کنم

 ...دیگه نخور-

- ه. بذار امشب کیف کنمنه حال مید . 

 تینا همونطور با یکی از دخترا

 .مشغول شد و جدی جدی به طرز خنده داری رقصید

 از بوش می تونستم بشناسمش. خواسته یا ناخواسته از حفظ

بودم ولی دیگه تشنه ی این بو نبودم...سرم رو که چرخوندم 

 د یدم



 تمین

شتم من ناگهان ی عکس العمل نشون دادم و دستم رو گذا

 روی

 .دستش

 ...نکن دختر-

 تک تک کلماتش که توی اون شلو غی و صدای موزیک توی

 .گوشم میپیچید پر از ادا و ناز بود

دوری نکن ازم آریو... خودنو داری میگیری؟ مگه نگفتی -

 تا قیام

 قیامت منو دوست داری؟

 دیگه حتی دلم نمی خواد ببینمت. از گذشته ام پشیمون نیستم -
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ولی تو الیق اون آدمی که عاشقت بود نبودی. حاال هم بهت 

 تذکر

می دم و خوب این رو توی سرت فرو کن. زنم چیزی از 

 گذشته

 .ی ما بفهمه همه چیز رو از چشم تو میبینم

تو یه ایراد بزرگ داری. انقدر ساده ای که میشه با یک -

 اشاره

ت هم این رو فهمیده که وقتی کنارشتورو خام کرد. حتی زن  



 .نیستی بین دستای یکی دیگه نفس نفس میزنه

 .با چشم و ابرو به سمت چپم اشاره زد که نگاهم به تینا افتاد

 .دامنش رو گرفته بود باال و با کیارش مشغول رقصیدن بود

خونم به جوش اومد و مغزم داشت از شدت درد منفجر می 

 .شد

ه بود و طوری تمین روپس زدم کهچشمام کاسه ی خون شد  

 .احساس کردم به سمت دیگه ای پرت شد

 جلو رفتم و دست تینا رو کشیدم. کنار گوشش خم شدم و داد

 :زدم

 ...دامن المصبت رو ول کن-

 آریو اینجایی؟-

زد زیر خنده و من عصبان ی هنوز دستش رو محکم گرفته 

 .بودم
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 !نرقص یه دقیقه-

 :باز هم خندید و گفت

 .آهنگ گذاشتن برقصیم دیگه-

 جلوی مرد غریبه! اینطوری دامنت رو گرفتی باال؟-

سرخوشانه قهقهه زد و با یه قری که به کمرش داد دستم از 

 دور



بازوش شل شد و همراهش به سمت میز کشیده شدم. یه لیوا 

 ن

ی خوردن رو  دیگه برداشت و قبل از این که بخوام اجازه

 ازش

 .بگیرم الجرعه سر کشید

 پس برای تو برقصم؟-

 .کنار گوشش خم شدم تا بهتر صدام رو بشنوه

 برای من می رقصی؟-

 :کشیدمش سمت اتاق و گفتم

تینای همیشه مخالف... تینای همیشه حاضر جواب اطاعت 

 کرد

 .و در کسری از ثانیه لباس هاش رو پوشید

ی کنیم از جمع خارج شدیم وبدون این که از کسی خداحافظ  

 به سمت ماشین رفتیم. تمام سعیام رو می کردم که حواسم سر
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 جاش باشه و بتونم رانندگی کنم ولی فقط خدا همراهمون بود

 .که تونستیم سالم برسیم خونه

 نمی تونستم درست تمرکز کنم برای همین ماشین رو بیرو ن

رفتیم باال. موزیک رو پلی کردم و تینا که  پارک کردم و

 بیحال



 .روی مبل افتاده بود رو بلند کردم

 ...می خواستی برام برقصی-

 رقص دوست داری؟-

 :سرتاپاشو زیر نظر گرفتم و گفتم

 .تو برقصی دوست دارم-

 دستش رو کشیدم و اومد وسط سالن.موهاش رو باز کرد و با

 همون لباسای قدیمی خنده دار وایساد وسط خونه. دستاش

روگرفت باال و کمرش رو به این سمت و اون سمت حرکت 

 .داد

روی دسته ی مبل نشسته بودم و دکمه های باالی یقه ام رو 

 باز

 .کردم تا از شدت گرما خفه نشم

نه لوند می رقصید و نه عشوه های زنانه داشت. نه شبیه به 

 تمی ن
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ناز می کرد و نه برای جلب توجه حرکات موزون انگام 

 .میداد

فقط تمام انرژی اش رو تخلیه می کرد و انگار براش مهم 

 نبود

 .که این رقصیدنش جذابیت داشته باشه



 :اومد جلو و دستش رو روی شونه ام گذاشت

 ...بد اخالق ترین استاد دنیا ... رقص دوست داره-

سکه کرد و من همراهش زدم زیر خنده. نمی شد بگم سک

 رقص

 .دوست دارم ولی از حرکات تینا خوشم می اومد

 .از جان بلند شدم و تینا هم دو سه قدم عقب رفت

 .دلبری بلد نیستی ولی داری دل می بری-

 :قهقهه زد و بلند گفت

 من؟-

سرم رو تکون دادم و از الی چشمایی که به زور باز بود 

 نگاهش

 .کردم

 .وقتی من شوهرتم... وقتی با من ی، نباید با کسی برقصی-

 .نرقصیدم-
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یه دور کامل دور خودش چرخید که من بهش نزدیک شدم. 

 از

 .حرکت وایساد و به هم خیره شد ی م

 .استادای بد اخالق وقتی غیرتی و حساس میشن جذاب میشن-

 همه ی استادا ی ا فقط من؟-



 :شونهداش رو داد باال که گفتم

 شاگردای دست و پا چلفتی وقتی اینطوری دلبری می کنن-

 .جذاب میشن

 .نخندید و خیره شد توی چشمام. منم نخندیدم و نگاهش کردم

از چشمهای خاکستری اش تا ابروهایی که به واسطه ی 

 آرایش

ی واقعی ب دون پر پشت شده بودن ولی می تونستم چهره  

 .آرایشش رو تصور کنم

 .چقدر بامزه شدی. غیرتی ات ورژن جذاب تری ازته-

 چونه اش رو بین انگشتام گرفتم و رو به باال گرفتم که دستش

 :از روی صورتم جدا شد

 غیرتی دوست داری؟-
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 ...غیرتی تنگ نظر نه-

 غیرتی روشن فکر؟-

 خندید و سرش رو تکون داد. کنار لبش چین می خورد و

 چشماش هم میخندید. تعادلش از دستش خارج بود و به عقب

 .هم می شد

 .نه تکونی می خورد و نه حرفی می زد

 .به سمت اتاق هدایتش کردم



طعمی شبیه یه کیک پرتقالی. نه از اون ها که شیرینی اش 

 دل

شمت رو ببندی و مزه رو بزنه! از اونا که دلت می خواد چ

 اش رو

قشنگ تر بچشی. همون مزه ای که می خوای تا قیام قیامت 

 زیر

 .دندونات بمونه و هیچ چیزی جاشو نگیره

 :عقب کشیدم نگاه به چشمای براقش کردم وگفتم

 ...کیک پرتقالی من-

 مستانه خندید و چشم بست. وزنش روی دستم افتاده بود و من

 .سعی در نگه داشتنش داشتم

 کیک پرتقالی خوبه یا بد؟-
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 .دوست دارم، خوشمزه اس-

 .خودش رو بهم نزدیک کرد

هنوز دستش بسته بود و من توی اون بی هوشی میون 

 هوشیاری به

 .فکر دستش هم بودم

 یه دستمال کاغذی از روی میز برداشتم و وقتی از

دیوار کنار اتاق و باهمدیگه فاصله گرفتیم تکیه دادمش به   



 .دستمال کشیدم به ابروها و لپ هاش که قرمز کرده بود

 .دوست داشتم صورت بدون آرایشش رو ببینم

چراغ خاموش بود و من تمام مجرای تنفسیام پر شده بود از 

 بوی

 .پرتقالی که دلم نمی خواست از بینیم بره بیرون

 خوبی؟-

 اوهوم-

دستم رو توی دستش قالب کردم و انگشتاش بین انگشتام رو 

 پر

 کرد. حرف نمی زد و من همونطور هر لحظه بیشتر پیش می

 .رفتم

این که اعتراض نمی کرد بهم جرات می داد تا مرزهایی که 

 تعیین
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می کردم فراتر بره و دست خودم هم نبود که انقدر پیشروی 

مکرد . 

من غرق توی بوی پرتقالی بودم که حالم رو هر لحظه بیشتر 

 دگرگون

 .می کرد

*** 



آریو دمر روی تخت خوابیده بود و دست هاشم گذاشته بود 

 زیر

 .بالشت

 با دیدنش توی اون موقعیت انگار یه فیلم کامل از اتفاقات شب

 قبل جلوی چشمم نقش بست. تپش قلبم تند و تند تر شد و سر

به لحظه بیشتر. قلبم دیگه وسط گلوم می کوبید و دردم لحظه  

 نگاهم از باال تنه ی ورزیده ی آریو گذر نمی کرد. خیره شده

 بودم به خط های عضله ای پشت کمرش و نفسم به سختی باال

 .و پایین می شد

 »؟ بدبخت شدم، بیچاره شدم! حاال باید چیکار کنم«

 یه لحظه مثل بید لرزیدم. دستام که هیچ، تمام بدنم داشت می

لرزید. حتی یه چیزی ته گلوم هم داشن می لرزید و نمی 

 تونستم

 .کنترلش کنم
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 »؟ وای خدا چیکار کردم«

 .پتو رو بیشتر کشیدم توی بغلم

ه امقلبم به قدری تند می زد که حس می کردم داره از سین  

 .میپره بیرون و دیگه نمی تونه اون تو دووم بیاره

 .با ترس از جام بلند شدم و روی تخت رو نگاه کردم



 .انگار دنیا روی سرم خراب شد

نمی تونستم بین بدبختی و چیزی که تجربه کرده بودم به 

 یکیش

 دل ببندم. تا یادم می اومد که چقدر شب قبل برام خوب بود

و وقتی اشتباه بودن کارم رو یادم می اومدقلبم تند تند می زد   

 .می خواستم بمیرم

 » ...دختر آروم باش. آروم«.

 پاهام رو به هم چسبوندم. بدنم تیر می کشید و بدنم همیخ

 کرده بود. اصال امکان نداشت اشتباه کنم، همه ی اتفاقا واضح

جلوی چشمم بود. صداش توی سرم بود. اون تنها کس و 

 اولین

ه بهم می گفت کیک پرتقالی...چقدر این صفتکسی بود ک  

 .دلنشین بود
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خاک تو گور گور به گورت ت ینا! ذلیل بمیری بدبخت. »

 خاک بر

سرت بیچاره شدی. جلوی این برزن دیوونه وا دادی؟ خاک 

 بر سرت

کنم چقدر فانتزی داشتی برای این لحظه های زندگیت! 

 چجوری؟



 «تونستی؟ چجو ری جلوش مقاومت نکردی

خودم رو سرزنش می کردم و بعد خودم می تونستم جواب 

 تمام

سرزنش هام رو بدم و خودم رو قانع کنم که هیچ چیز قابل 

 کنترل

 .نبود

 .بالشتی که زیر سرم بود رو برداشتم

 مرتیکه خرس قطبی انقدر خوابش سنگین بود که بمب هم می

 .ترکید تکون نمی خورد

انگار توی خواب زمستونی فرو رفته بود. با بالشت باالی 

 سرش

 وایسادم و یهو جیغ جیغ کنان همونطور که می کوبیدم توی

 :سرش و سعی می کردم به بدترین شکل بیدارش کنم گفتم

خیلی بیشعوری استاد عوضی. خیلی نامردی شوهر -

 قالبی... پاشو

گی کنم بچه گندت رو جمع کن... من می خوام شوهر کنم زند

 دار

 .بشم. میرم ازت شکایت می کنم
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بعد از کلی ضربه دستش رو سپر کرد تا ضربه ها به سرش 



 نخوره

 :که من باز جیغ زدم

بیشعور خر... پاشو گندت رو جمع کن. آخه این انصافه یه -

 دختر

نبهت اعتماد کرده از اعتمادش سو استفاده کنی؟ آخه ای  

درسته؟ الهی تو زندگی بعدیت فقط بوی بد بدی. الهی کنارت 

 یه

راسو زندگی کنه و همه جا دنبالت بیاد تا خفه بشی. الهی از 

 همون جا

 !که نبایددارت بزنن

 پا شد نشست و با کشیدن بالشت منم افتادم

 .بالشت رو از دستم گرفت و پرت کرد اونور

 همین که نگاهم به نگاهش گیر کرد یادم رفت داشتم چی می

 ...گفتم. دهنم خشک شد

 !چته آروم باش... وحشی-

 هین بی اخالق بی شعور خر... اینطوری نشستی جلوی من؟-

 .چشماش رو با دستش مالید و یه خمیازه ی محکم کشید

 .نه-

دندون ام رو فشار دادم روی همدیگه. می تونستم بکشمش. 

 در
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 .لحظه باید می مرد و هیچی جز این آرومم نمی کرد

 .آریو میکشمت. آریو بیچاره ات می کنم-

 خواستم بگم میرم ازت شکایت می کنم که خیره توی آسمون

 آبی چشماش یاد احساسات بی انتهای شب قبل افتادم. احساس

یه چیزی ته دلم متفاوتی که نمی تونستم روش اسم بذارم. فقط  

بود. یه کاش... یه اگر... کاش با عشق این لذت رو تجربه 

 میکردم

 .و اگر این لذت با عشق بود چقدر قشنگ تر می شد

 .نمی دونم چرا انقدر حال عجیبی داشتم

 چته دختر چته ؟-

 :آروم گفتم

 ...آریو-

 جانم؟-

چی شد؟ نمیدونم ... چی بود که تو ی شکمم یهو افتاد پایین و 

 از

درد به خودم پیچیدم. جانم؟ اینطوری باید صدا کردنم رو 

 جواب

 میداد؟ اینطوری باید دهنم رو با یه چسب بزرگ می بست؟

 چرا می گفت جانم؟
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لی وقتی دستش اومد باال. خواستم سرم رو بکشم عقب و

 موهام

 .رو فرستاد پشت گوشم توی دلم خالی شد

 شایدکار اشتباهی کردم ولی ازت عذرخواهی نمیکنم. اذیتت-

 .نمیکنم خواس تیم جدا بشیم مشکل رو حل می کنم

 مشکل! مشکل این احساس عجیبو خاصی بود که من شب قبل

 داشتم. مشکلی که آریو داشت بهش فکر می کرد فقط چند

توی ذهنم شکل گرفته بود و بعد زیرو رو شدن دقیقه ی اول  

 .همه ی احساساتم بود که برام مهم بود

 !میگفت مشکل ومن بغض میکردم

 چرا این کارو کردی؟-

صدام می لرزید. کاش یه پُتک پیدا می کردم و باهاش مغزش 

 رو

 متالشی میکردم. کاش می تونستم از روی زمین محوش کنم

ر دلم نیوفتهتا با نگاه کردن بهش هر با . 

جواب نداد و انگار اونم توی شوک بود. خم شدم و بالشتش 

 رو

برداشتم کوبیدم توی سرش و سر یع از دستش فرار کردم. نه 

 که

بخوام از آریو فرار کنم، از خودم داشتم فرار می کردم. 



 دویدم
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زدم تا همه  رفتم باال و برای خودم الکی توی خونه قدم رو

 چیز

یادم بره ولی یادم نمی رفت. این که قرار بود چی بشه مثل 

 خوره

 .مغزم رو می خورد و حالت تهوع تمام وجودم رو گرفته بود

 تیناااااا! کجایی؟-

 انقدر دل آشوبه داشتم که اصال دل دردمیادم رفته بود. انقدر

 کالفه بودم که می خواستم جوراب بردارم بکنم توی دهنش تا

 خفه بشه و من بتونم درست فکر کنم. کاش اصال می تونستم

 .پرتش کنم از خونه بیرون

جای جای بدنم حافظه داشتن... ذره ذره ی پوستم همه چیز 

 رو

 .توی مموری شون ذخیره کرده بودن

ای قایم بشم تاداشتم فکر میکردم برم تو کدوم سوراخ سمبه   

 چشماشو نبینم. آخه وقتی نگاهش می کردم هم از خجالت آب

 می شدم و همیادم میافتاد که چه اتفاقایی افتاده بود. لعنتی

 .انقدر هم ریلکس بود که انگار آب از آب تکون نخورده

دورو اطرافمو نگاه کردم، پشت پرده که جا نمی شدم پاهام 



 می

پیدام می کردو اگر میرفتم زیر زد بیرون... زیر پتو هم که 

 تخت

998 

 جرزن  

 

 نبود

 !خودم خفه می شدم. توی دستشویی هم که بو خفه ام می کرد

برای فرار از دستش تنها راهی که داشتم پریدن پایین توی 

 حیاط

 ...بود

همونطور وسط خونه وایساده بودم و به اطرافم نگاه میکردم 

 تا

که در باز شد و من زل زدم توی چشماشیه راهی پیدا کنم  ... 

 نگاهم افتاد به دستش که دیدمیه جعبه رو دو دستی نگه داشته

 .و با پا در رو میبنده

 چرا مثل اسبی که به نعل بندش نگاه میکنه زل زدی به من؟-

 با حرص کنترل تلویزیون رو از روی میز کوچیک کنار مبل

نه گیری دقیقم بدونبرداشتم و پرت کردم سمتش و لی با نشو  

 این که حتی آریو یه ذره تکون بخوره کنترل با یه متر فاصله

 .ازش پرت شد و خورد به در

 ...بیشعور اسب خودتی-

 هوی چرا کنترل رو داغون میکنی؟-



 :نگاهشو از کنترل گرفت و دوباره گفت

 .خب چرا فراری ای؟ دو ساعته دارم دنبالت می گردم-

999 

 جرزن  

 

 نبود

 دلم تیر کشید ولی از ترس ا ین که بفهمه درد دارم نفسم ر و

 حبس کردم. نمیتونستم جوابش رو بدم چون نفسم رو حبس

 .کرده بودم ولی آریو هم پیگیرانه اومد جلو

 خوبی؟-

انگار منتظر یه تلنگر بودم که خم بشم و دلم رو بگیرم. آریو 

 جعبه

و گرفترو گذاشت رومیز و زیر بازوم ر . 

 ...چی شدی-

 .چیزی نیست خوبمیه لحظه دلم درد گرفت-

دستم رو کشید سمت مبل و مجبورم کرد بشینم. انگار یه 

 موجود

 .آزار دهنده زیر شکمم رو چنگ می زد

 می خوای بریم دکتر؟-

سریع پاشدم سر جام وایسادم. می خواستم ازش فرار کنم 

 وگرنه

تا آشپزخونه ای که دلیل دیگه اینداشت که اونطور دوییدم  

چند روز بود پامم توش نذاشته بودم چه برسه بخوام توش 



 آشپز ی

 .کنم

1000 

 جرزن  

 

 نبود

 .نه خوبم-

 کجا میری؟ آشپزخونه مگه حلوا خیرات میکنن ؟-

موهام رو دادم پشت گوشم. اوف موهام رو داده بود پشت 

 گوشم

 .و من دلم با ی اداوریش هری می ریخت پایین

 »لعنت بهت، لعنت بهت که دارم خفه میشم«...

نه که خفه بشما نه... از هیجان داشتم خفه می شدم. کل 

 زندگیم

 یه طرف بود وشب گذشته و تک تک لحظه هاینابی که تجربه

 .کرده بودمیه طرف

 به من لعنت می فرستی؟-

دم درست پشت سر من جیغ زدم و برگشتم عقب که دی

 .وایساده

 .ای خدا لعنتت کنه آریو-

مشت هام جای جد یدی برای فرود اومدن پیدا کرده بودن و 

 این

تنها چیزی بود که باهاش می تونستم استرسم رو کم کنم. 



 مشت

هام رو روی سینه ی سفت و محکم آریو فرود میاوردم و با 

 همه

1001 

 جرزن  

 

 نبود

م سعس میکردم حرصم رو خالی کنمی توان . 

 !ازت بدم میاد آریو برزن بیگی... ازت بدم میاد-

 هیچی نمی گفت و این هیچی نگفتنش کالفه ام می کرد. این

که اجازه می داد اونطوری کتکش بزنم و منم قشنگ حرصم 

 رو

خالی میکردم. لگد زدم به ساق پاش که صداش در اومد و 

 :گفت

 .هوی چته وحشی... آروم! شکست-

 بذار بشکنه قلم بشه. مگه ما با هم توافق نکرده بودیم که این-

 ازدواج صور یه هان؟ خجالت نمی کشی؟ نه خجالت نمیکشی

 .حواستو جمع نمیکنی؟ من دیگهپایین نمیام

 یه دستی می زدم توی سینه اش ولی دست ناقصممیه کمک

ا همدیگهگرفت توی هایی می کرد. آریو دوتا دستم رو ب

 دستش

 :و گفت

 کجای قرارداد اومده که با هم بودن ممنوعه؟-



 چشمام اندازه ی یه هلوی پوست کنده ی دلبر خوشمزه اومد

 .بیرون و خیره شدم به چشمای آریو

1002 

 جرزن  

 

 نبود

چرا ازش متنفر نبودم؟ چرا حتی ازش بدم هم نمی اومد؟ 

 حتی

ر می زد و دستام هم می لرزید. اصال چم شدهقلبم داشت تند ت  

 بود؟

 ن..ن..یومده؟-

ابروهاش رو داد باال و همونطور نزدیک بهم یه طوری که با 

 گفتن

 :هر کلمه اش دا غی نفس هاش می شست روی صورتم گفت

 نیومده . ناراضی بودی؟ بهت خوش نگذشت؟-

دستام رو از توی دستاش کشیدم بیرون و پشتم رو کردم 

 .بهش

اصال نمی تونستم بهش اعتراض کنم و از نارضایتی بگم. 

 چرا اصال

 ناراضی نبودم و خیلی هم بهم خوش گذشته بود؟ حتی داشتم

به این فکر می کردم که چه کسی جز آریو میتونست اونقدر 

 بهم

 آرامش بده و اون قدر حواسش بهم باشه؟ حتی شب قبل برای



 من شبیه هیچ کدوم از لحظه هایی نبود که از اطرافیان شنیده

 .بودم

 آریو برعکس تمام آزار و اذیت هاش یه جنتلمن واقعی

 .بود

1003 

 جرزن  

 

 نبود

 چیکار میکنی تینا؟-

 .میخوام غذا درست کنم-

 .آخه غذا درست نکنی از گشنگی میمیریم-

دم. پشت گوشم که ازوای که من داشتم بین دستاش می مر  

 !خجالت داغ می شد داشت منو می کشت

 وای که چقدر من خر بودم

 که داشتم لحظه لحظه ی این حرکات و نزدیک بودنش رو

 میچشیدم و باهاشون کیف میکردم! چقدر احمق بودم که

داشتم از کنارش بودن لذت می بردم. اگر وابسته می شدم 

 چی؟

 ...اگر دو روز دیگه جدا می شدیم و

 دیگه به بقیه ی ذهنیاتم اجازه ندادم تا بیان و جمله های توی

 .مغزم رو کامل کنن

 .آره اون خندق بالی تو پر نمیشه-

 .میریم بیرون میخوریم-



 :جیغ کشیدم و گفتم

 .آی دلممممم ولم کن. دلم درد میکنه-

1004 

 جرزن  

 

 نبود

من رو از آشپزخونه برد بیرون. نشوندتم رو ی مبل و جعبه 

 ای که

 :آورده بود رو گذاشت روی پام و گفت

 ...بخور-

 بیشعور بی تربیت چی رو بخورم؟-

جعبه رو برداشت خودشم نشست کنارم و در جعبه رو باز 

 .کرد

 .پر از آجیل بود که ردیفی خیلی شیک کنار هم چیده شده بود

دی برداشت که دیزاین جعبه رو ریخت به یه مشت بادوم هن

 .هم

 .جیغ کشیپم و جعبه رو از دستش کشیدم بیرون

هوی بی سلیقه درست بردار زد ی همه ی خوشگلیاشو -

 خراب

 .کردی

 ...بخور-

 داشتم صافش می کردم که دست کرد وسط جعبه و همه رو با

 .همدیگه قاطی کرد



 .فکر قشنگیشی؟ بخور تقویت بشی دیوانه-

تقویت من آورده بود؟ انصاف نبود که توی یکی دو  برای

 ساعت

1005 

 جرزن  

 

 نبود

اینطو ری هر لحظه و هر ثانیه دلم هری بریزه و نفسم بند 

 !بیاد

 این کارا چی بود که با من می کرد؟

 !تقویت-

 استخاره میکنی؟-

بادوم هندی ارو گرفت جلوی دهنم وفشار داد تا به زور دهنم 

 رو

 باز کنم. منم همونطور شوک زده دهنم رو باز کردم و

 .خوردمشون

 .استراحت کن فردا هم نمیخواد بیای دانشگاه-

 دهنم پر بود که با تعجب برگشتم سمتش و خیره شدم تو

 .چشماش

 !الحمدهلل جن دی دی-

 :همونطور با دهن پر شروع کردم به حرف زدن

 !نه فقط فهمیدم که خودت جنی-

م سمت سرش و با کف دستم بین موهاش رو دستم رو برد



 لمس

1006 

 جرزن  

 

 نبود

 .کردم وکامل موهای لختش رو بهم ریختم

 چیکار میکنی؟ با موهام چیکار داری ؟-

 دارم دنبال جای زخم می گردم حس میکنم سرت به جایی-

 .خورده

دوباره سه مشت مغز از توی جعبه برداشت و کرد توی 

 :دهنم

- ور کم حرف بزنیبخ . 

 با دهن پر سعی کردم حرف بزنم ولی انقدر چپونده بود توی

 دهنم که نمی تونستم بازش کنم. اگرم بازش می کردم همه ی

 .محتوی دهنم میپاشید بیرون

این تغییرات آریو بر ای من یه حسنی داشت و اونم این بود 

 که

دو روز تمام استراحت کردم. اون هم بعد از اون همه فشاری 

 که

بابت پروژه های دانشگاه روم میذاشت و بعد از اتفاقاتی که 

 جلو ی

 .بابام افتاده بود

ازش ممنون بودم که کمک کرد تا یکمی استراحت کنم و 



 فشار

فشار وارد نکرد بلکه  بیشتری بهم وارد نکرد. نه تنها بهم

 حس

1007 

 جرزن  

 

 نبود

می کردم خیلی بیشتر هوام و داره و از موضع اذیت و آزار 

 پایین

 .اومده

اون هفته فقط ت وی خونه بودم و کارای تحقیقاتی انجام 

 .میدادم

قراردادی که بر ای تحق یقات رو ی پروژه ی مورد نظرش 

 نوشته

بودن رو بهم داد تا امضا کنم و قرار بود همه ی کارا از 

 خونه انجام

 بشه. حقوقش اونقدر نبود که بگم همه ی زندگی بدون مشکل

می گذره ولی حداقل من رو از این وضعیت اسف بار نجات 

 می

 .داد

* 

 بدو بدو خودم رو رسوندم به اتاقش. قرار بود نیم ساعت بعد

دانشجوهاش بیان و برای تایید پروژه و یکی یکی بیان توی 



 .اتاق

تموم بشه رفتم و منتظرش نشستم تا قبل از این که کالسش  

بیاد و کارم رو تایید کنه تا من بتونم برگردم آزمایشگاه و بقی 

 ه

 .ی کارهام رو انجام بدم

 .همین که اومد توی اتاق من رو دی د شوکه شد

1008 

 جرزن  

 

 نبود

 اینجا چیکار میکنی؟-

 اومدم از جام بلند بشم که حس کردم دلم درد گرفت. این یک

 هفته ای که از اون اتفاق می گذشت هیچ چیزی بینمون شکل

 نگرفته بود ولی من هنوز داشتم بین احساساتم دست و پا می

زدم و حس هام رو باال و پایین میکردم. به روال سابق 

 برگشته

جیب غریبهواموبودیم و جدا از هم میخوابیدیم ولی آریو ع  

 داشت. نه ازم ایراد می گرفت و نه اذیتم می کرد فقط همه ی

تمرکزش رو گذاشته بود روی برنامه ای که برای آینده ام 

 .داشت

 .اومدم اینو تایید کنی برگردم آزمایشگاه-

 اصال کی اومدی دانشگاه؟-

 !از صبح دانشگاهم-



بکشه احساس کردم زیرم خیس شد... وا ی که الهی خدا منو 

 که

یادم رفته بود اون بسته رو بردارم و این دل درد عجیب و 

 غریب

 !کالفم میکرد

 .بیار اینجا ببینمش-

1009 

 جرزن  

 

 نبود

رفت پشت میزش و کتش رو از تنش دراورد منم نه جوابش 

 رو

دادم و نه از جام تکون خوردم. همون لحظه در اتاق زده شد 

 و

ی اتاق. بغض کرده بودم از ترس اینکه چند نفری اومدن تو

 لباس

 .هام کثیف بشه و همه بفهمن داشتم سکته میکردم

 از طرفی هم نمی تونستم بلند بشم. خود آریو می فهمید چه

 .بالیی سرم اومده

 .خوش اومدید وایسین کار خانم گوگونانی انجام بشه بعد-

 :با بغض برگشتم سمت بچه ها گفتم

 میشه برین بیرون؟-

 بچه ها بدون این که چیزی بگن رفتن و در رو پشت سرشون



 بستم. حاال چطور بایدبه آریو میگفتم چی شده! پاهام بی حس

 .شده بود

این چه کاریه میکنی؟ هزار تا حرف پشت سرمون -

 .درمیارن

 ...بغضم شدی د تر شد

 !نمیتونم پاشم-

1010 

 جرزن  

 

 نبود

ش رو از چشمش در آوردکمرش رو صاف کرد و عینک : 

 چرا گریه میکنی؟ چرا نمیتونی؟-

 !چیز، یعنی... اه آریو-

 دستش رو گرفت جلوی بینیش تا کسی نفهمه ما چقدر به

 .همدیگه نزدیکیم که همدیگه رو به اسم صدا میزنیم

 هیس آروم! چی شده چرا بلند نمیشی؟-

 :دستم روگرفتم به شکمم و گفتم

 !چیز، دلم... خدا-

و انداختم پا یین و بدون صدا اشک ریختم. جلوی پام سرم ر

 زانو

 :زد و دستشو گذاشت زیر چونه ام

 دیوونه! گریه چرا؟-

 : اشکام رو پاک کرد که با خجالت گفتم



 !میترسم صندلی کثیف شده باشه-

 چرا از اول نمیگی دختر، بشین همین جا. نداری؟-

 :با سر گفتم نه که خودش گفت

1011 

 جرزن  

 

 نبود

 بوفه داره؟-

 .باز هم سرم رو به عالمت اره تکون دادم

 نبینم بغض کنی! بشین همین جا گور بابایدرس و کالس و-

 ...هرچیزی غیر از تو

 !لباسام-

 ...میرم برات لباس هم می ارم-

 پاهام رو به همدیگهفشار دادم که آریو بلند شد وایساد . رفت

لحظه حس کردم تعادلم به هم خورد و با سمت کتش که یه  

 پهلو روی زمین فرود اومدم. یه صدای وحشتناکی از زمین

خوردنم توی فضا پیچید که انگار بمب ترکیده و آریو شوک 

 زده

 .خیره شد به من که وسط اتاقش پخش زمین شده بودم

 چیکار میکنی؟-

نگاه کردم و د یدمیکی از پایه ها ی صندلی از جاش کنده 

 شده

و منم بد شانس ترین دختر دنیا! باید توی این وضعیت چپه 



 می

 !شدم

1012 

 جرزن  

 

 نبود

 نمیدونم اسم این حسم رو چی بذارم! اصال یه چیز

ماورای طبیعی بود و نمیتونستم کنترلش کنم. زل می زدم تو 

 ی

 چشماش و باید بیل مکانیکی می آوردی تا بتونی نگاهم رو از

 ...توی نگاهش بکنی

 چرا مراقب نیستی؟-

 :با این حرفش چرخیدم سمت صندلی وگفتم

 .آخه ببین بیشعور بی شخصیت رو-

 : مشتم رو بردم باال و کوبیدم روی سرشونه اش و ادامه دادم

 خجالت نمیکشی صندلی اتاقت خرابه؟-

 اومدم بلند شم که صندلی کشیده شد به زمین و یه صدای خنده

ددار بدی دا . 

 .خجالتو کسی باید بکشه که باد معدشو نمیتونه کنترل کنه-

بودم بایدخال این برزن خان رو می گرفتم اینطوری نمی شد. 

 الکی

 .به من تهمت می زد

وقتی رفتم فیلمت با لباسای جذاب خونگیتو پخش کردم ت و -



 ی

 دانشگاه عکسای خوابیدن با دهن بازتم گذاشتم توی سایت

1013 

 جرزن  

 

 نبود

دانشگاه ی اد میگیری به من تهمت نزنی و صدای صندلیای 

 زپرتی

 .ات روگردن ماتحت من نندازی

 دستمو گرفت و کمک کرد بلند بشم. یه نیمچه لبخند روی لبش

 .بود. انگار واقعا حرفم روجدی نگرفته بود

 حاال بیخیال لباس چی بیارم برات؟-

 .چی چی رو بیخیال؟ مراقب خودت باش اینجا رسوا نشی-

بیشتر خندید و من به نقشه ی شومی که توی سرم بود فکر 

 می

 .کردم. فردا حتما باید عملیش می کردم

 :صدای در زدن بچه ها رو که شنیدم گفتم

 ...من میرم دستشویی-

 :نذاشت حرفم رو تموم کنم. جدی گفت

- رو روی صندلی من بشینبشین همین جا من برمیگردم. ب  

 .راحت باشی

 ...آخه-

 :اومدم بگم کثیف میشه که خودش جدی شد و گفت



 .به جهنم که کثیف بشه. برو بشین میرم خونه برمیگردم-
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توی ماشین لباسای زری هست. او نکوله پشتی رو برام -

 بیار ی

 .کافیه

 باشه ای گفت و از

فت بیرون. خودمو جمع میکردم تا راه هایتوی اتاقش ر  

 احتمالی گند کاری بسته بشه چ خدا خدا می کردم آریو زودتر

 .برگرده

وقتایی که فهمیده می شد و اینطوری مسائل رو درک می 

 کرد

 .انقدر عجیب و غریب می شد که حس می کردم نمیشناسمش

آریو برای من فقط اون استادی تعر یف می شد که لحظه به 

 لحظه

 .سر کالس ضایعم می کرد

تا برگشتنش من تمام حواسم رو داده بودم به وسایل آریو... 

 جزوه

ها و برگه هایی که تا چشم کار می کرد توی کو ها وکمد 

 میزش

بود. تمام کمد ها وکشو ها پربود از فلش و برگه های 



 .مختلف

پش روی میز بود و چند تا از یادگاریای شاگرداش هم لپ تا

 روی

 میز به چشم می خورد. تازه یه بسته هم پیدا کردم که توش

عکس از تمام سنینش جا ساز شده بود. از آریوی چهار ساله 

 بگیر
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 تا آریوی سی وچهار ساله.فقط از ترس اینکه ممکنه برسه

دم گذاشتمش ته جیبم تا سر فرصت بررسیش بررسیش نکر

 .کنم

آدم عجیبی بود. یا من عجیب بودم که درک نمی کردم چرا 

 انقدر

 .بچه ها عاشق این مرد دیوونه ی خل و چل هستن

در یهو باز شد و آریو با کوله پشتی وارد شد. از فکر و خیال 

 اومدم

و بیرون و سریع از جام بلند شدم. سرم رو انداختم پایین 

 همین

که داشتم می رفتم سمت در تا کوله رو ازش بگیرم پام گیر 

 کرد

 .به همون صندلی ای که زیرم شکسته بود و سکندری خوردم



 :بازم آریو بود که دستم رو توی هوا گرفت و گفت

 سرت گیج میره؟-

نه سرم گیج نمی رفت ولی پرت بودم! از حضور این مرد تو 

 ی

 .زندگیم کال پرت بودم

- بم خوبمنه خو . 

 ...مراقب باش-

سرسری جوابش رو دادم که دستم رو ول کرد. تا خواستم 

 کیف
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 :رو ازش بگیرم و برم بیرون کیف رو داد بهم و گفت

دم در با بچه ها صحبت می کنم تا کارت رو بکنی . بسته -

 هم

 .هم توی کوله اس

 پشت گردنم خیس عرق شد. هی من میخواستم چیزی نگم این

 .باز به روم می اورد و دیگه تهش اسمش رو هم گفت

 بعد از اون شب رسوابی خیلی استرس داشتم. هیچ روزی هم

پیش نمی اومد تنها باشم برای همین صبح اول وقت رفته 

 بودم

 بیبی چک گرفته بودم. دیگه نهایت چیزایی که توی کالسای



ظیم خونواده بهمون یاد میدادن رو اجرا می کردمتن  

 انقدر این چند وقت به آریو و اتفاقات بینمون فکر .

 .کرده بودم که از تمام زندگیعادی م فاصله گرفته بودم

 از همون هفته ی قبلم که توی دانشگاه اونطوری شده بودم

نتونسته بودم نقشه هام برای آریو رو عملی کنم. هر بار می 

ماومد  

 .نقشه ام ر و عملی کنم یه اتفاقی میافتاد
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 وقتی تست دادم و مطمئن شدم انگار یه آرامش خاصی گرفتم

ولی تا صدای آریو رو شنیدم تنم به لرزه افتاد. بی بی چک 

 رو

 بی توجه گذاشتم روی روشویی حمام و دستامو خشک کردم

 .رفتم بیرون

 چی شده؟-

- ا بشین فیلم ببینیمبی . 

 :چشمام رو چپ کردم و دستم رو زدم به کمرم

 استاد بد اخالق کچل زشتمیه پروژه ی فوق حساس داده بهم-

 که هنوز تکمیل نشده اگر تمومش نکنم فردا سر کالس بیچاره

 .ام میکنه

 :به کنارش اشاره کرد و گفت



 بی ا بشین پروژه ات ربطی به کالس فردات نداره. بیا فیلم-

 .گذاشتم

چشمام چهارتا شده بود. آریو و این همه از خود گذشتگی ؟ 

 مگه

 داریم؟
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 سریع دوییدم کنارش جاگیر شدم تا یه وقت پشیمون نشه و

 .نذاره فیلم ببینم

 ترسناکه؟-

 به خودی خود نشون "احظار " ت اسمواال پرسیدن نمیخواس

 .میداد که چقدر ممکنه ترسنام باشه

 آریو یه ظرف پفیال هم گرفته بود توی دستش و تند تند

مینداخت توی دهنش. خم شدم و خواستم ازش بردارم که 

 ظرف

رو کشید کنار و همون طور که تو جواب حرفم سرش رو 

 باال و

 :پایین می کرد گفت

 !چاق میشی-

 ...به تو چه دلم میخواد بخورم-

یه مشت دیگه از پفیالها کرد توی دهنش و ظرف رو یه 



 طوری

 :نگه داشت که من دستم بهش نرسه

 .دختر بایدالغر و خوش هیکل باشه-

 :با حرص بیشتر اومدم خم بشم که آریو با حرفش مانع شد
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 !واقعیه-

ون و نوشته ی وسط تصویر رو بلند نگاهم رفت سمت تلویزی

 بلند

 .خوندم

 »این فیلم شامل اتفاقات واقعی بوده و در سال«...

 :سال رو گفتم و صدام لرزید

 ...برای این خانواده اتفاق افتاده است-

 دستامیخ بست. پاهام رو جمع کردم و چهارزانو روی مبل

 .نشستم و زل زدم به تلویزیون

ی تاریک خونه هم برام دلهره یکمی که از فیلم گذشت فضا

 آور

 .شده بود. به سختی نفس می کش یدم

با دیدن یه جسد که از درختی تو ی حیاط اون خونه آویزون 

 بود

 .یهو تمام توانمو به کار گرفتم و از ته دل جیغ کشیدم



 :دستام روگذاشته بودم روی چشمام که آریو گفت

 هه خیلی سوسولی ها مگه آدم از فیلم هم میترسه؟-
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ظرف پفیال رو همونطور با آرامش گرفته بود توی بغلش و 

 یه

طوری نگه داشت که من نتونم بردارم. باورم نمیشد که اصال 

 نمی

 !ترسه

 !واقع ی... واقعیه-

 .قلبم داشت تند تند میکوبید

- ه توی چشمت تینا خانمبپا شصت پات نر ! 

 :به سختی خودم روجمع و جور کردم و صاف نشستم

 .اونی ک ترسوعه تویی من که نمیترسم-

حاال داشتم می مردما! واقع ی هم نبود می ترسیدم چه برسه 

 به

 !این فیلم که اولش فهمیدم واقعیه

 تیشرتش رو کشیدم تا یکمی به سمتم بچرخه و بتونم از پفیال

ید یادم بره چی د یدم ولی مثل یه تیکه سنگ بردارم تا شا

 بزرگ

 .و سفت بود و تکون نمیخورد



 !فیلمتو ببین بچه جون-

-  . آی آریو پفیال میخوام
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قد بشکه شدی بسه انقدر میخوری فردا از این در ت و -

 !نمیای

 .میترسم سقف خونه بخاطر وزنت بیاد پایین

 .نقطه ضعفم! وزنم رومسخره میکرد

اشکم داشت می اومد که نگاهش به تلویزیون بود وصورتم 

 رو

 .نمیدید

 .نمیذاری ببینم فیلم چی میشه ها-

سرم رو چرخوندم سمت تلویزیو ن که یه دختر با موهای 

 ژولیده

و یه چاقوی خونی اومد سمت روبرو. سکته کردم و صدام 

 رو

که ت یشرت آریو رو به سمت  انداختم توی سرم. همونطور

 خودم

میکشیدم و تلویزیون رو نگاه می کردم ظرف پفیال از دستش 

 ول

 شد و ریخت روم. دستش روگذاشت روی دهنم و به سمتم خم



 .شد

 .آروم بابا فیلمه-

 .خاموشش کن -

 !هیش آروم، چیزی نشده که-

 .قلبم انقدر محکم میکوبید که سینه ام درد گرفته بود
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 آب دهنم رو به سختی قورت دادم که با بویی که توی بینیم

پچید یادم اومد مواد پیتزا روگذاشته بودم توی ماکروفر تا 

 یکمی

 .باز بشه و غذا درست کنم

 !غذام-

هلش دادم که باعث شد نصف پفی الها بریزه زمین و بقیه 

 اش رو

روی زمین و هوا نگه داره. به پشتی مبل تکیه داد و نفسش 

 رو

 : فوت کرد بیرون

 !بدو که گشنمه ها-

کارد بخوره به اون خرابه ات که هرچی میخوری انگار -

 هیچی

 ...نخوردی



 :برای فرار از موقعیتمون دوییدم توی آشپزخونه که شنیدم

این موهبت الهییه که هرچی بخوری سیر نشی! پس زود -

اموش  

 !حاضر کن

 راستم می گفت واقعا موهبت الهی بود و من چقدر بهش

 .حسودیم میشد

با حرص مشغول شدم. حاال نمی دونم چرا حرص می 

 !خوردم
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حرص می خوردم که یادم بره چجوری نفسم میگیره و 

 چجور ی

 .جلوش دست و پامو گم میکنم

وره اون خندق بال همین االن سهمرتیکه ی شکمو، کارد بخ « 

 چهارکیلو چس فیل ریختی توش تازه اون چیز فیل خودش یه

 حجمی اش ر وباد تشکیل میده نبا ید گشنت بشه مردک«!

سس قرمز رو با حرص روی نون پ یتزام خالی کردم و لب 

 .گزیدم

 با این پیشنهادش کل زندگیمو مختل کرده بودم. خواب شبم

 شده بود چهار ساعت و بقیه ی وقتیا داشتم به دستوراتش

 !عمل می کردم و مشغول تحقیقات بودمیا غذا میپختم



 خوشش میاد، اذیتم کنه. بهم دستور بده، بهم بخنده، مسخره-

ام کنه دارم برات آریو. استادمی که استادمی، شوهر درو 

 غیمی

 ...که شوهرمی! به من که اصال

... م مهم نیست. یک پیتزایی تو حلقتصاحب خونهمی برا  

کنم آتیش بگیری همش بری دستشویی. این تازه اولشه فردا 

 هم

 . دمار از روزگارت درمیاد
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 بدبخت بایدتقاص اون شبم بدی! حاال درسته به منم کلی خوش

 .... گذشتا ولی

اره ی پسرمیخواستم انتقام باال پا یین شدن دل بدبخت بیچ  

ندیده ام رو سر اون دربیارم. البته حقش بودا... خیلیم حقش 

 .بود

 یکم از سس قرمز روی پیشخو ن آشپزخونه و زمین و لباسام

ریخت. صداینابهنجاری که سس چیلی ایجاد کرد روحنواز 

 بود

منم با عشق همونطور که غر میزدم زیرسازی پیتزا ر وپر 

 از سس

تند کردم. یکمی نشستم روی صندلی استراحت کردم تا فر 



 داغ

 .بشه

 ...چه بوهای خوبی میاد-

 ...اولین ظرف پیتزا روگذاشتم توی فر که اومد تو

 فیلمت تموم شد؟-

 .نه تنهایی کیف نمیده-

ابرومو انداختم باال وخواستم برم سراغ اون یکی ظرف که 

 :گفت
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 کمک نمیخوای ؟-

 .از تعجب کم مونده بود شاخ دربیارم. آریو و این پیشهنادات

نه تو برو اون چیزایی که دادم بهت بررسی کن فردا جلوی -

 همه

نزنی توی ذوقم که آخ این چه کوفتیه این چه زهرماریه... 

 منم

یه پیتزا میپزم انگشتات که هیچی دستت رو تا آرنج بکنی 

 توی

 .دهنت

ست بگه ننت خوب بابات خو ب چرا میپری توی آخه یکی نی

 بغل



پسر مردم تا بعد برای فرار از دستش به هر ریسمونی چنگ 

 !بزنی

 فعال که بایدبه بساطی که راه انداختی برسی... مگه هفته ی-

 پیش پریود نشدی؟

شوکه شدم و زل زدم توی چشمش. دستم رو بردم پشت سرم 

 و

که دستم رو آوردم جلو دیدم وای خدا بدبخت شدم که. همین  

 دیدم که بله! سس ها ریخته بوده روی صندلی و منم قشنگ

 ...نشسته بودم روشون

سس کچاپ فشاری رو گرفتم دستم ودو ییدم دنبالش... آریو 

 بدو
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 من بدو. تا نزدیکش شدم سس روریختم روی سرش و لباس

 ...هاش

 ...خیلی بی حیایی آریو-

سس همونطور روی هوا توی دستم بود و صورت پر از 

 سس آر ی

 و

جلوی چشمام. الی ریش ها و موهاشم سس نفوذ کرده بود و 

 یه



 .آریوی خونی جلوی روم بود

پشت دستش رو کشید روی صورتش و بهش نگاه کرد. سس 

 ها

 که بیشتر روی صورتش پخش شد خنده دار تر شد و من به

ام رو می گرفتم سختی داشتم جلوی خنده . 

 .دعا کن تالفی نکنم-

 زبونم رو تا انتها از دهنم کشیدم بیرون و تکونش دادم. پشتمم

اینور اونور کردمیه قر ریز اومدم. حس فتح اورست داشتم 

 انقدر

 .که پیروز شدن به آریو حس خوبی میداد

 ...خونریزی مغزی شدی-

بسته میدیگه ترکیدم و زدم زیر خندهو بین خنده که چشمام   
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 شد دیدم به سمتم هجوم آورد و تا خواست منو بگیره سس

 .روپرت کردم توی شکمش و دو ییدم از دستش در رفتم

 تا آشپزخونه خودمو رسوندم و تا خواستم در رو روش ببندم

 .خودشو جا داد بین در و من جیغ جیغ کنان دور میز دوییدم

 ..برو بیرون، االن غذاهام خراب میشن-

 .برو بیرون

اومد جلو تر و من رو بین خودش و کابینت حبس کرد. هیچ 



 راه

 .فراری نداشتمیه کله ی سسی جلوم بود

 ...آی آریو ولم کن ولم کن-

نمیدونم کی ظرف سس رو از روی زمین برداشته بود که 

 توی

ظرف دستش بود. یقه ام رو کشید جلو و هرچی سس ته 

 مونده

 بود خالی کرد روی من تا شکمم هم سر

 خوردن. من چشمام رو بسته بودم و فقط با تمام وجود جیغ

 .میزدم

 بی تینا بشی ذلیل مرده... خدا لعنتت کنه. یخ زدم مرد... آی-

 .آریو خیلی خری
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- جیغعین مامانا که بچه شون رو نفرین میکنن غر می زنی   

جیغو. حداقل نه سال ازت بزرگ ترم ها. شان و منزلت 

 استادی

 .سرت نمیشه حداقل به شوهرت احترام بذار

آخه المصب نقطه ضعف دست گرفته بود. فهمیده بود وقتی 

 اینطور

 بهم نزدیکه چقدر بی



 .دفاع میشم

 ...ای یازیخ تینا ی ازیخ-

 سرمو کش یدم عقب و بینیم رو گرفتم و تو دماغی حرف

 :زدم

 حالم از بوی سس کچاپ بهم خورد مردک خرس گنده برو-

 .حموم کن تا باال نی اوردم

 !ولی تو خوب جاییت سسیه-

 .طبق عادت پامو آوردم باال ولی دلم نیومد زانومو بکوبم

 .یه روز آخر این پای منو میشکنی-

 .هر چه از دوست رسد نیکوست-

 !تو از صد تا دشمن بدتری که خانم بیگ ی-
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از حق نگذریم بیگی که از گوناگونی بهتر بود. حداقل کوتاه 

 و با

 .مسما بود

 .برو اونور بوی گند میدی-

دستاش رو باز کرد و گرفت باالی سرش. منم سریع ازش 

 جدا

 .شدم و رفتم سراغ فر

 .میرم حموم تا غذات حاضر بشه برمیگردم-



بهش نشون ندادم و ن گاه کردم ببینمپشتم بهش بود توجهی   

وضعیت سس ها روی بدنم در چه حاله. هنوز فرصت بود تا 

 پیتز ا

 ها پخته بشن. سریع خودم رو با دستمال پاک کردم ولی باید

 .دوش می گرفتم اینطوری شدنی نبود

توی لحظه یه جرقه توی ذهنم زده شد و با ید سریع عملیش 

 می

باشی من رو سسی نکنی پرو بازی  کردم. آره آریو خان تا تو

 هم

 ...درنیاری چشما تم درویش کنی

روغن مایع رو برداشتم و یکمی عقب تر از ماکروفر خم 

 شدم و

 ریختم روی زمین. قشنگ پخشش کردم و برای خودم نشونی
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گذاشتم که نرم روش. یکی از ظرفای پیتزا رو درآوردم و 

 بعدی

 رو گذاشتم. قطعا آریو وقتی می اومد بایداز اون سمت خودش

رو می رسوند به کنار فر و پاش می رفت روی روغن ها و 

 لیز می

 .خورد



صدای در حموم رو که شنیدم دستگیره رو برداشتم و در فر 

 رو

 .باز کردم

 ....آی ی سوختم! آریو-

 این چیه؟-

ود باال. از آریو جلوی در وا یساده بود و دستش روگرفته ب

 اونجا

 نمیدیدم چیه حتی وقتی چشمام رو هم تنگ کردم نتونستم

درست ببینم بر ای همین راه افتادم تا برم نزدیک تر که پام 

 رفت

روی روغن هایی که ریخته بومدم کف زمین و طوری با 

 پشت

خوردم زمین که حس کردم کل خونه داره می لرزه و چند 

 لحظه

یین فرو بریزهبعد قراره سقف طبقه ی پا . 

 .آریو اومد جلوتر که من داشتم آروم با خودم حرف می زدم
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ای یازیخ تینا... میگن چاه مکن بهر کسی همینه... آخه 

 »برزن

دیال ق چرا نیومدی جلو. اینو ریخته بودم توکله پا بشی نه 



 خود

 فلک زده ی بیچاره ام«!

 :دستش رو کشید کف زمین و گفت

 روغن ریختی؟-

با یه حالت مظلوم مموش طور نگاهش کردم. چشمام رو 

 تنگ

 .کردم و دستام رو آوردم جلوی بدنم تا بیشتر لوس بشم

 ...نه-

 .دروغگو نبودی که اونم شدی-

 :لبخندم عمیق تر شد و گفتم

 .دروغ نمیگم . انقدر سوال نپرس-

 ...اینچیه-

لی کوچیک آورد باال و من خیره شدم بهشیه جسم مستطی . 

وای خاک به گورم... وای این چرا اینو دی د. این چرا با 

 »همه چیز
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 ؟ کار داره«

 سریع بیبی چک رو از دستش کشیدم بیرون و خواستم پاشم

بندازمش دور که حس کردم لگنم نصف شده و از درد نمی 

 تونم



رمتکون بخو . 

 چرا نباید میدیدمش؟-

 جوابینداشتم بهش بدم. من از روی خجالت اصال نمیخواستم

بفهمه. یه اتفاقی افتاده و تموم شده بود دیگه نیاز نبود توی 

 همه

 .ی مسائل آریو رو دخالتش بدم

 صدای زنگ فر که اومد کف دستم رو زدم زمین و کل دستم

آغشته به روغن شد. به دردم غلبه کردم و لنگ لنگون رفتم 

 کنار

 .فر و درشو که بسته بودم دوباره باز کردم

 .غذام میسوزه-

 تینا جوابمو نمی خوای بدی؟ ترسیدی حامله باشی؟ چرا به-

 خودم نگفتی؟

 :جوابش رو ندادم که صداش رفت باال ترو گفت
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- ام تینا چرا به خودم نگفتی؟با تو  

 .دستامو زدم به کمرم و زل زدم تو ی چشماش

چون می خواستم ازت آت و بگی رم آزمایش بدم ببرم بدم -

 به

 .پزشکی قانونی بگم این یارو برا من مشکل درست کرده



 !اصال نمیدونم این حرفا رو ازکجام درمیاوردم

 :یهمزد زیر خنده و گفت

 !بدبخت زنمی-

 ....قرار-

 :نذاشت بگم قراردادی که گفت

قرارداد بین من و توعه نه بین ما و دادگاه. برای همه من و -

 تو

زن و شوهریم. از این به بعدم از این قبیل مسائل رو زودتر 

 به

 .خودم اطالع بده

آبرو و حیثیت برام نمونده بود. حاال درباره ام چه فکری می 

 کرد؟

هوف خدایا این مرد رو از زندگی من پرت کن بیرون تا این 

 دلهره
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 .ی جدیدی که گرفته بودم هم از بین بره

 نمیخوای یه غذا بدی بخوریم؟ با بوش دلمون رو آب کردی-

 .حاال یه چیکا بذار دهنمون

 !اون المصب رو هم گرفته بود توی دستش و نمینداختش دور

برای فرار از دستش از سمت دیگه ی میز خودم رو رسوندم 



 جلوی

 :در و گفتم

 .تا دوش میگیرم بیارش بیرون داغه نتونستم بیارم-

 با نگاه کردن به ظرف دیگه ی پیتزا بهمفهموند که فهمیده من

 .خودم ظرف قبلی رو از توی فر درآوردم

 دوش گرفتم و سریع برگشتم سر می ز قشنگ یه میز کامل

 چیده

 .بود و کدبانو طور عمل کرده بود

 .به به کدبانو برزن-

توی انگار اتفاقا خیلی خوب بودم. ی ه طور برخورد می 

 کردم انگار

 .هیچ اتفاقی نیافتاده

یکی از تیکه های سه گوش رو برداشتم و توی دولقمه همه 

 رو
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بود نگاهم می کرد. با فرو کردن توی دهنم. آریو زل زده 

 چشم و

ابرو و آواهاینامفهوم ازش پرسیدم چرا نمیخوری که یهو 

 :گفت

 حامله بودی چیکار میکردی؟-



هیچی می رفتم دخیل می بستم به یه امامی امامزاده ای -

 جایی

 .که یا خودم بمیرمیا اگر زنده موندم بچم شبیه تو نشه

مشغول دومین تیکه شدم. انگار از قحطی برگشته بودم. 

 استخون

لگنمم که به کرام الکاتبین پیوست ه بود و حسابی داغون شده 

 .بود

 دیگه فوالد آبد یده شده بود. انقدر ضربه می خوردم که بدنم

 واکنش زیادی به درد نشون نمیداد و دردام زودگذر بود

- بره! اونوقت تحمل دوتا فکر کن شبیه تو بشه، هیکلشم به تو  

 .تینا توی خونه واقعا اسف باره

نه که تحمل دوتا برج زهرمار تو ی خونه از آرزوهای -

 ...منه

 .از خداتم باشه با امامزاده ی خوشگلیا وصلت کردی-

نوشابه ای که روی لقمه ام خورده بودم و به زور داشتم 

 قورتش
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با این حرفش وسط راه گیر انداختم. نمی دونستم میدادم رو 

 باید

 قورت بدمیا بپاشمش بیرون. نمیدونستم اگر نفس نکشم زنده



 میمونمیا نفس بکشم آریو تمام سر و هیکلش میشه نوشابه ی

 !خالی

 انقدر تحمل کردم که نوشابه از مجرای بینیم باال رفت و نفسم

ق کشیدم و گفتمرو بند اورد. وقتی قورتش دادمیه نفس عمی : 

 !از اعتماد به نفست خفه شدم.نچایی-

شما نگران وزنت باش که با اینا که میخوری دو سه برابر -

 .میشه

زبونم رو براش درآوردم و تیکه ی بعدی رو توی دهنم فرو 

 .کردم

 حاال اگر آریو میگفت تینا تپل قشنگی الغر نشو من قول میدم

ه الکی که نیست. دو روزه الغر میشدم. بحث بحِث کلکل

 همین

 .مونده به حرفای این دلی دیوونه گوش بدم

 رفتم اتاق تا تخت رو برای خودم آماده کنم ولی مگه توهماتم

 میذاشت؟ همین که نگاهم به تخت افتاد یاد فیلمی که دی ده

بودیم ا فتادم. یه موجود زشت چندش از زیر تخت می اومد 

 بیرون
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 .و پای دختره رو می گرفت

پتو و همه چیز رو پرت کردم توی اتاق و درس رو بستم 



 اومدم

 .بیرون

 مگه نرفتی بخوابی؟-

 هان؟-

صحنه ی فیلم ا ز جلوی چشمم کنار نمی رفت. قلبم داشت 

 هزار

 .بار در ثانیه می کوبید. نفسم بند اومده بود

 میگم مگه نرفتی بخوابی؟-

ی چشمای آریو که سرش ر و تکون بدون حرف زل زدم تو

 داد و

 :گفت

 !خل شدی-

 .میترسم توی اتاق بخوابم-

 :ابروشو انداخت باال و خوشحال گفت

 .چه بهتر بیا برو جای من روی مبل بخواب-

نه با این حرفش هم ترسم برطرف نمی شد. اگر اون موجوده 

 از
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زیر مبل می اومد چی ؟ چه فرقی داشت مبلم زیر داشت 

 !دیگه



 .نمیخوام-

اومد جلو و دستش رو گذاشت روی گونه ام و بعد گذاشتش 

 روی

 .پیشونیم

 !تبهم که نداری-

 به زبون آوردن خواسته ام سخت بود اونم بعد اون شبی که

داشتیم. از یه طرف می ترسیدم و از طرف دیگه مطمئن 

 بودم

میتونم بخوابمتنهایی ن . 

 ...میگم-

 .سرش ر و تکون داد تا بفهمه چی میخوام بگم

 ...میگما-

 چی میگی؟-

 ...میگم چیز-

 :نفسش رو فوت کرد و کالفه پرسید
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 چی میخوای بگی؟-

 !چیزه یعنی چجوری بگم-

 دستش رو زد به کمرش منتظر موند. چشمام رو بستم و تند

 :گفتم



 میشه پتو بیاری اینجا بندازی دوتایی بخوابیم؟-

 :چشمام رو باز کردم و با دی دن تعجبش گفتم

نه یعنی چیزه... نه اونطور با هم. ی عنی میخوام بگم تو -

 هم همین

 .جا بخوابی که من میخوابم

 خیلی حالت خرابه تینا. میخو ای کنار من بخوابی این همه-

 .مقدمه چینی نداره که

با حرص دستمو بردم جلو و یه ن یشگون جانانه از بازوش 

 .گرفتم

 انقدرم سفت بود که نمی اومد زیر دستم ولی تالشمم بی ثمر

 .نبود

 ...وحشی-
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بی حیا! فیلم ترسناک گذاشتی بعد توقع داری تنها تو اون -

 اتاق

 ارواح بخوابم؟

 :خندید و گفت

- ؟اتاق ارواح  

 بله معلوم نیس کی زیر تخته کی پشت پرده کی توی کمد-

 ...دیواری



 :بلند بلند خندید و گفت

 .بشین همین جا میام-

رفت توی اتاق و چند دقیقه بعد با یه پتوی بزرگ برگشت. 

 پت ورو

پهن کرد روی زمین و بعد دوتا بالشت هم آورد. یکمی آروم 

 تر

ر جایی بیاد و منوشده بودم اینطوری کسی نمی تونست از زی  

 .بترسونه

 حاال خوبه؟-

سرم رو تکون دادم و قبل از خوابیدن رفتم سراغ کمد 

 دیوآریو

 چند تا بالشت دیگه آوردم گذاشتم وسط پتو و با خوشحالی

 .نگاهش کردم

1041 

 جرزن  

 

 نبود

 .حاال شد. بخوابیم-

 من یه طرف خوابیدم و آریو همیه طرف دیگه ولی همچنان

 صحنه های فیلم جلوی چشمم بود. صورت مامان بچه ها و

 دختراش همه واضح جلوی چشمم بود

هنوز نمیتونستم راحت بخوابم که صدای آروم آریو رو شنیدم 

 و



 .بعد حس کردم بالشت ها از پشتم برداشته شد

 !این چه کنار هم خوابیدنیه-

غ نیست ا گر بگم فقط چند دقیقه تا وقتی تونستم آروم درو

 بخوابم

زمان برد. چشمام روی هم افتاد و یه خواب آروم رو تجربه 

 .کردم

 .نه خواب دیدم و نه دیگه صحنه های فیلم جلوی چشمم بودن

*** 

 آریو فقط سازش ناکوک بود. نه میذاشت برم واحد خودم و نه

ش رو قفل کرده بود و کلیدش واحد باال رو اجاره می داد. در

 هم

دست خودش بود. راستش فکر میکردم این کاراش برای اینه 

 که

 .حرص من رو بیشتر دربیاره
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 من از خوابیدن کنارش آرامش می گرفتمدولی نبایدبه این

بودناش عادت می کردم. این قرارداد یه روزی تموم می شد 

 و

 .من می موندم و یه عادت ی که فراموش شدنی نبود

 البته نباید از حق بگذریم این کنار هم بودنمون خیلی برام سود



داشت و مهم ترینش این بود که اصال غیبت نمی خوردم و 

 سر

 .تمام کالس هام به موقع می رسیدم

 از ترس این که کسی ما رو با هم ببینه ازش میخواستم پایین

ه ام کنه. از این که بقیه برام حرف دربیارن متنفردانشگاه پیاد  

 بودم برای همین دوست نداشتم کسی مارو با هم ببینه ولی این

فقط شروع ماجرا بود. مگه چقدر می شد این باهم رفتن و 

 اومدنا

 رو پنهون کنیم؟

 تینا؟-

 لیوان آب جوشم رو گرفتم دستم و سریع چرخیدم تا بذارمش

و سرم رو که گرفتم باال مریم با اونروی میز و کمتر بسوزم  

 .چشمایناز و موهای بلوندش داشت نگاهم می کرد
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 ...سالم-

آریو راست می گفت؟ اصال اگرم راست گفته بود برای من 

 چه

 اهمیتی داشت؟ همین مهم بود که این ازدواج صوری بود و

ست داره حتی اگر اهمیتی نداشت که چه کسی آریو رو دو

 اون



آدم مریم نزدیک ترین دوستم تو ی دانشگاه باشه! البته نزدی 

 ک

 ...ترین بود

این روزهام عجیب به برزن گره خورده بود. از همون 

 روزی که

این مرد رو دیدم تمام زندگیم بهش گره خورد و حاال هم که 

 باید

ردو هفته ی کامل رو بخاطر تعط یالت باهاش میگذروندم. اگ  

 !همدیگه رو نمیکشتیم

لبخند زدم و قبل از نشستن پشت میز به ساعت مچیم ن گاه 

 .کردم

 وقت نشستن نداشتم بایدسریع خودم رو به کالش می رسوندم

 .و آشی که برای آریو پخته بودم رو میخوردم

 بریم توی راه کالس حرف بزنیم؟-

نه من دارم میرم خونه. میخواستم بهت بگم فکر نمیکردم -

 انقدر
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 .نامرد باشی

 با چشمایی که اندازه ی توپ تن یس شده بود زل زدم توی

 چشمای قهوه ایش. خل شده بود؟



 :کف دستم رو گذاشتم روی پیشونیش و گفتم

- هذیون میگ  تب داری دختر برو خونه استراحت کن داری

 !ی

 :دستم رو پس زد و گفت

 چجوری میتونی با دکتر بیگ ی بپری؟ هر بار میبینمت از-

 .ماشینش پیاده میشی

ای خدا بدبخت بودم بدبخت تر شدم. این که دیده بود یعنی 

 همه

 :دیده بودن... اومدمیه چیز بگم که با انزجار گفت

 ...مریم وایسا-

یرون رفت. لیوان آب ولی مریم حرفش رو زد و از بوفه ب

 جوش

رو برداشتم. هنوز ازش بخار بلند می شد و یک ذره هم 

 خنک

 نشده بود. دوییدم تا بهش برسم ولی جلوی در با یکی از بچه

 هایی که نمی شناختم برخورد کردم و تمام لیمان اب جوش
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 .روی لباسم ریخت

 چند قطره ای که روی دستم ریخته بود نفسم رو بند آورد ولی

 .فقط با بستن چشمام تونستم خودم رو کنترل کنم



 خدارو شکر وقتی توی نمازخونه لخت شدم دیدم هیچیم نشده

 .فقط دو تا تاول کوچیک روی دستم زده بود

 یکمی دیر شده بود و پاهامو تند کردم تا به کالس برسم ولی

رو باز کردم چشمام توی چشمای آر یو قفل شدهمین که در  . 

مچ دستش رو آورد باال و به ساعتش نگاه کرد. خودم باید در 

 رو

میبستم و می رفتم بیرون ولی برعکس رفتم داخل و در رو 

 پشت

 :سرم بستم. راه افتادم سمت انتها ی کالس که آریو گفت

 .خانم ده دقیقه از شروع کالس میگذره-

د. تازه یادم افتاد که چه بالیی قرار بود صداش عصبانی بو

 سرش

 :بیاد. یکی از بچه ها کنار گوشم به اون یکی گفت

 .بازم داره حرصش رو سر این بدبخت خالی میکنه-

1046 

 جرزن  

 

 نبود

 منم بودمیکی باد معده ی مصنو عی میذاشت زیرم همه ی-

ر بلکه حرصم کالسم می رفت رو هوا نه تنها سر این یه نف

 رو سر

 .همه خالی میکردم

ریز ریز خندیدم و برگشتم سمت آریو. بله کارم رو درست 



 انجام

 .داده بودم و آریو هم مطمئن بود که کار منه

خانم با شما هستم. بیرون کالس منتظر باشی ، به عالوه -

 کسر

 .دو نمره از نمره ی نهاییتون

- یاستاد این یه بار رو شما درست میگین ول ... 

 .کف دستم رو سمت خودم گرفتم و دستم رو بردم باال

آب جوش ریخته روی دستم بر ای همین دیر شد. اگر این -

 مورد

باید جوابش اخراج از کالس باشه و دو نمره کسری بنده 

 حرفی

 ...ندارم شما استاد بنده این

این مدل حرف زدن هم از من بعی د بود و هم تغییر رنگ 

 نگاه از

 :آریو بعید بود. دستش رو دراز کرد و گفت

 ...بفرمایین بشینین این بار استثنائا-

1047 

 جرزن  

 

 نبود

 .رفتم ته کالس نشستم که چند لحظه بعد گوشیم لرزید

 »؟ چیکار کردی«

 هنوز کالس شروع نشده بود و یکی از بچه ها رفته بود دنبال



یتونستیم پیام بدی مکنترل پروژکتور به همین خاطرم م . 

اگر از کالس نمیندازیم بیرون و دو نمره کسر نمیکنی و 

 »هزاران

 تنبیه دیگه، بگم که اب جوش ریخته روم«...

 »یعنی چی؟ خوبی؟ تنبیهت سر جاش هست« .

 نه مثل این که فهمیده بود آتیشا از گور من بلند میشه. خب

سوزونهحقم داشت هیچ کس دیگه نمیتونست تینطوری آتیش ب  

 .و استاد محبوبش رو جلوی همه ضایع کنه

 »حواست به کالست باشه«!

 .فاتحانه گوشی رو گذاشتم توی کیفم و ابروم رو انداختم باال

 دستم میسوخت ولی اونقدری نبود که بخوام بهش توجه نشون

 .بدم برای همین هم با دقت به درس گوش دادم
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 تو پشتم عروسی به پا بود. هر قدمی که برمیداشتمیه قر ریز

میدادم. تونسته بودم حال آریو رو به بدترین شکل بگیرم. 

 طور ی

که همه از باد معده ی مصنو عی صحبت می کردن. قرار 

 بود دمار

 .از روزگارم دربیادا ولی خدا این خوشی ها رو از ما نگیره

اه کار داشتم مجبور شدم از اونجایی که خیلی توی آزمایشگ



 دیرتر

 .از آریو برم خونه و بایدخودم با خط یازده سیر میکردم

 وقتی رسیدم دم خونه دیگهانرژیم حسابی تحلیل رفته بود فقط

می خواستم بیوفتم توی تخت... البته اگر برزن خان تختو 

 اشغال

نکرده بود چون طبق شرایط هرکس زودتر به تخت میرسید 

 ازش

ی کرداستفاده م . 

 کلید انداختم و در خونه رو باز کردم. پام رو که گذاشتم داخل

احساس کردمیهویی تا نوک سرم رفتم زیر آب. انگار اندازه 

 ی

 .یه استخر آب روی سرم خالی شد

 چند دقیقه بی حرکت جلوی در وایساده بودم. گیج بودم و

ابینمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده. سرم رو که گرفتم باال دیدم حس  

 .برای خودش س یستم تعبیه کرده
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یه میله پشت در بود که اگر در باز می شد سطل آب خالی 

 می

 ...شد

 ...یک، یک مساوی-



موهام رو از جلوی چشمم کنار زدم و جزوه های خیس شدم 

 رو

از بدنم فاصله دادم. کله ام خیس آب بود و آریو از تراس 

 طبقه

 .ی دوم خندان بهم خیره شده بود

کارد میزدی خونم درنمیومد. حاال سر و وضعم هیچی این 

 همه

 .برگه کپی کرده بودم همه اش به باد فنا رفته بود

 :در رو محکم با پام بستم و داد زدم

 ...خودت شروع کردی آقای بی گی-

 رفتم سمت ماشینش و اونم از باال داشت میدی د. از توی کیفم

رم رو دراوردم و محکم فرو کردم توی چرخ دویست خودکا

 و

 .شش

 .دیوونه شدی تینا... نکن-
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 دویید توی خونه و تا اون برسه پایین من دو تا از چرخ های

 .ماشین رو به باد فنا داده بودم

 از پشت هر دو دستم رو گرفت و کشید. خودکار رو از دستم

تدرآورد و گف : 



 .احمق من فقط خیست کردم-

 !هر تق ی یه توق ی داره دیگه-

 :کف دستش رو کوبید به پیشونیم و هل داد عقب

 .آبرومو بردی-

 :رومو ازش گرفتم که گفت

 تو دانشگاه آخه؟-

برو خداروشکر کن نرفتم گزارش تجاوز بگیرم توی -

 دانشگاه

 .پخش کنم

 .جلوم وایساد و موهام رو از دو طرف فرستاد پشت گوشم

من به این راحتیا اونجا کار نمیکنم که بخاطر بچه بازی و -

 کل
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 کل هامون بخوام توی خطر بندازمش. میدونم میخوای سر به

تنم نباشه ولی لطفا خواهش میکنم مسائل رو توی خونه نگه 

 دار

دانشگاه کشیده بشه نذار به . 

 با حالت قهر نگاهم رو ازش گرفتم. همچین بی جنبه بازی

درمیاوردم که انگار چی شده. ده برابر بهش خسارت زده 

 بودما



 .ولی باز نگران چهارتا برگه ی خی س شدم بودم

 اینا دنبال بهونه ان منو بندازن بیرون. تو این بهونه رو نده-

 .دستشون بذار بتونم کمکت کنم

 :ناخواسته بغض کردم و گفتم

 .برگه هام خیس شد-

فدای سرت. بیا بریم باال. ببین توروخدا چیکار کردی چرخ -

 های

 .ماشین پنجر شد

 :محق گفتم

 ...حقته-

 .سرش رو تکون داد و جلوتر از من راه افتاد
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*** 

 شبیه موش آب کشیده شده بود

دقیقا عین بچه های خرابکار که بغض میکنن و مامانشون 

 یادشون

 میره چه گندی به زندگیشون زدن تینا هم که نادمانه نگاهم می

 .کرد همین حس رو پیدا میکردم

 البته تینا هیچ وقت پشیمون نبود ولی همون یه نیم نگاه

 .کجکیش رو هم میذاشتم پای پشیمونی



- ین جزوه ها توش هست رو برو دوش بگیر فلشی که فا یل ا

 هم

 .بده به من

 .فلش رو از جیبش در آورد و رفت سمت اتاق تا لباس برداره

 .آریو مدیونی اگر یدونه از محتوی اون فلش کم بشه-

 .روانی که نیستم-

 .میدونم که هستی-

 فلش رو زدم به سیستم و امل از همه فایل هاش رو کپی کردم

 .تا یه وقت بالیی سرشون نیاد
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 برای تنبیهت شام هم درست نمیکنم میخوام از تنبیه کردنت-

 .لذت ببرم پامو بندازم رو پام استراحت کنم

 سرم رو تکوم دادم و تا تینا رفت توی حموم نشستم پای برگه

 هایی مه خیس شده بود. همه ی فایل هاش رو با پرینتر خودم

کپی گرفتم. مطمئنا دیر از حموم می ا ومد بیرون. شیطنتم 

 گرفت

و وقتی مارم تموم شد رفتم پشت در حموم و چراغ رو 

 خاموش

 .کردم

 !آریو... آریو-



هنوز ترس فیلم ترسناک توی وجودش بود و منم از این 

 موقعیت

 .سو استفاده کردم

-  آریو نیستی؟ وای خدا من میترسم چرا من ر و گرفتار این

 خونه

 ...کردی؟ آریو که نیست اینا رو ننداز به جونم... آریو

 .اگر می فهمید کار خودمه دمار از روزگارم در میاورد

 خواستم برم به کارهای شخصیم برسم که دستاش رو کوبید به

 .در حموم
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 .آریو کجایی؟ دارمیخ میزنم..چ بیا چراغ رو روشن کن-

رو روشن کردم و در حموم رو باز کردم که یهو جیغ  چراغ

 کشید

 .برو بیرون-

 من با باز کردن در دیدم رو زده بودم. تنش غرق کف بود و

 موهاش خیس دور صورتش چسبیده بود. عین یه بچه ی

کوچول وی سفید و با نمک بود. چشمای براقش آماده بود تا 

 من

 .رو کتک بزنه

 چی شده؟-



دندوناش داشت به هم می خورد ولی به زور از الی دندونا 

 :گفت

 .برو بیرون. هیچی نشدن-

به پاهام نگاه کردم و دوباره بهش خیره شدم. یه دا غی خوبی 

 زیر

 .پوستم می اومد

-  . بیرونم

 دویید سمت در و اونو هل داد تا بسته بشه منمبا خنده مقاومت

به سر و صورتم زدم. نکردم. رفتم توی آشپزخونه و یه آبی 

 همین که

 برگشتم صدای
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 پیامک گوشیش رو که با وسیله هاش روی میز رها کرده بود

 .شنیدم

 ناخواسته کنجکاو شدم. با اینکه گوشی قفل بود ولی نیمی از

 .پیامک روی صفحه ی نمایش قفل نشون داده می شد

. میدونم شما دختر متین و باتینا خانم، من قصد بدی ندارم « 

 وقاری هستین ولی این روزا حرف های«...

 بقیه ی پیامش مشخص نبود و اسم صمیمی هم توی گوشیش

 .سیو بود



 رگ پیشونیم برجسته شد و تا قبل از اومدن پیام دوم داشتم

 نفس عمیق می کشیدم و خودم رو متقاعد می کردم که به من

 .هیچ ربطی نداره

 »من میدونم شما دختر پاک و با اصالتی هستین. قصدم اصال

 مزاحمت نیست من با خانواده«...

دوست داشتم جلوی دستم بود و می تونستم جواب این پی ام 

 ها

رو با یه مشت که زیر چشمش پیاده می شد بدم. ب ای د از 

 همون
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ا متوجه مسئله می شدم. نهروزهای اول و نگاه هاش روی تین  

 فقط صمیمی بلکه مطمئن بودم دو سه نفر دیگه هم روی تینا

 چشم دارن و من هم مثل سیب زمینی نشسته بودم نگاهشون

 .می کردم

اگر اون روز توی آزما یشگاه د یر تر می رسیدم چه اتفاقی 

 می

 افتاد؟

حضور این پسر توی زندگی تینا اصال به مزاقم خوش نمی 

 .اومد

 فکر به این که ممکنه پسر دیگه ای هم جز اون توی زندگیش



 .باشه بیشتر عذابم میداد

زنگ تلفن خونه و قطع شدن صدای آب حموم با همدیگه 

 همراه

 .شد و مامان اون طرف تلفن منتظر جواب دادنم بود

 ...دردت به سرم خوشگل من-

 صداش یکمی دیر تر بهم می رسید ولی یک هفته ای می شد

 .که صداشو نشنیده بودم و دلتنگش بودم

 سالم مامان قربون چشمات بشه. خوبی عزیزم؟-
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 !آریو!!! آریو-

ای تینا خدا نکشتت که در تمامی مواقع موجب بدبختی و آزار 

 و

 .اذیتی

 درست شنیدم؟ خط رو خط نشده؟-

 .یه لحظه گوشی-

تلفن. چند دقیقه صحبت کردن دستم رو گذاشتم جلوی دهن ی  

با امریکا چندین و چند هزار تومان قبض به همراه داشت 

 برای

 :همین گفتم

 .دارم بامادرم صحبت میکنم صبر کن-



معدود دفعات ی بود که تینا بدون سوال اضافی قانع می شد و 

 باهام

 .همکاری می کرد

 .جونم مامان جون-

- ؟باور کنم صدای یه زن از خونه ات میاد  

 توی دلم خندیدم ولی لحن صدام همیکمی عوض شد. سیمین
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از جریان تمین با خبر بود و انگار اون هم کامال مطمئن بود 

 من

 .بعد از تمین هیچ دختر دیگه ای رو توی زندگیم نمیارم

 صدای ماکروفر هم نشون می داد که تینا با همون حوله رفته

 توی آشپزخونه تا بساط شام رو فراهم کنه. هر بار هم با شام

نپختن من رو تهدید می کرد ولی موقعش که می شد غدا 

 حاضر

 .و آماده روی میز بود

 ...باور کن-

 .خدارو صد هزار مرتبه شکر-

 مکثش نشون میداد که دو دله تا راجع به تمین بپرسه ولی من

گ می زد هیچ سوالیخوب میشناختمش. این مدتی که بهم زن  

 نپرسیده بود و حقم داشت چون صدای هیچ دختری رو نشنیده



 .بود. هر بار هم چند دقیقه بیشتر صحبت نمی کردیم

 .سیمین، من برم بعد بهت زنگ میزنم-

 بویی که توی خونه پی چیده بود مطمئنم کرد که تینا یه

خرابکاری بزرگ کرده. تلفن رو قطع کردم و هرچی به 

ه آشپزخون  
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 .نزدیک تر شدم شدت بو بیشتر شد

سرم رو زودتر بردم توی آشپزخونه که دیدم سمت ماکروفر 

 غرق

 دوده و تینا با حوله ی تنپوش قرمز رنگش وایساده وسط

 .آشپزخونه

 دوست دارم فقط بدونم باز چیکار کردی؟-

فتاز البالی دود نگاهم کرد و لبش رو گاز گر . 

 .هیچی بخدا-

 مظلوم که می شد یعنی از قصد نبوده. وقتی محق بود و داد و

 .بیداد می کرد می فهمیدم خرابکاریش از قصد بوده

رفتم سمتش و در ماکروفر رو که باز کردم دیگه از بوی 

 پالستی ک

 .سوخته می تونستم باال بی ارم

 چی گذاشتی این تو؟-



 :لبش رو بیشتر گاز گرفت و گفت

 !لیوان-
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 چی توش بود؟-

لیوان رو در آوردم که حس کردم چسبیده به کف ماکروفر. 

 زیر

 لیوان آب شده بود و روی سینی کف چسبیده بود و وقتی می

 .کشیدمش یه مایع داغ سیاه میومد سمتم

 !لیوانم-

هبا حسرت به لیوان سفید خوشگلش نگاه می کرد که حاال دیگ  

 پالستیک زیرش آب شده بود و کل فضای آشپزخونه رو دود

 .گرفته بود

لیوان داغ رو گرفتم باال و زیرش رو نگاه کردم. انقدر بوی 

 سوختن

پالستیک و فلز مخلوط توی هم دیگه زیاد بود که بوی 

 نسکافه

 .ی داخلش اصال غیرقابل تشخیص بود

باطریاین لیوانه زیرش چراغ داشت و روشن می شد. دوتا   

ساعتی هم زیرش می خورد. موقع شستن هم بایدحواستو 

 بهش



جمع می کردی چه برسه بذاریش توی ماکروفر! قشنگ یه 

 بمت

 !پالستیکی ترکیده بود توی آشپزخونه
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 تینا هم انقدر مظلوم شده بود که من قلبم داشت تند و تند تر

 .می کوبید

 تینا باطری داشت؟-

 شونه اش رو انداخت باال و لبهاشو جمع کرد. موهای خیسش

 .از کنار کاله حوله اومده بود بیرون و نگاهش خیس بود

 دستم رو مشت کردم که هیچ عکس العملی نشون ندم که

دستاش رو دراز کرد سمت من و لیوان رو از توش در آورد. 

 تا

خ آروم گفتگرفتش انگار دستش رو سوزوند که یه آ . 

سریع لیوان رو از دستش گرفتم و گذاشتم روی میز. دستش 

 رو

 توی دستم گرفتم و دنبال سوختگی روی دستش گشتم. گفته

 .بود آب جوش ریخته روش

 .ببینم دستت رو-

روی دستش دوتا تاول قلمبه زده بود و دوتا از انگشتاش 

 سرخ



 .شده بود

 پاچید روی دستت؟-
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زنجر    

 

 نبود

سرش ر و تکون داد. وای که تینا وقتی شیطنت نمی کرد 

 احساس

می کردم مریضه! چطور دلم می اومد اونطور اذیتش 

 میکردم؟

 البته همون روز هم جلوی کل بچه های کالس ضایعش کرده

بودم که باز هم به خودم حق میدادم. اون بسته ی سیاه رنگ 

 رو

ه بودم فقط تینا میتونستکه اصال از وجودش با خبر هم نشد  

گذاشته باشه روی صندلیم تا صدا ی باد معده کالس رو ببره 

 روی

 .هوا

 دستش رو کشیدم دنبال خودم و توی کشوی داروها دنبال پماد

 سوختگی گشتم. تینای سر به هوا! همیشه درحال آسیب زدن

 .به خودش بود

 ناراحت میشم به خودت آسیب میزنی. وقتی راه میری جلوی-

پات رو نگاه نمیکنی. دختر که نبا ید انقدر بدنش زخم و زیلی 

 و



 .آسیب دیده باشه

جوابم رو نداد که یه نیم نگاه بهش انداختم و پماد بد بو رو 

 روی

 .دستش پخش کردم
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 جرزن  

 

 نبود

پماد از بین برنده ی لک سوختگی و زخم بگیر بزن روی -

 زخم

 .های بدنت

- م زخم داره که بزنم؟مگه کجا  

 :یه باند سفید برداشتم پیچیدم دور دستش و گفتم

 !روی ساق دستت جای روغن هست و روی پات هم خط اتو-

 در ضمن موقع آشپزی آستین بلند تنت میکنی تا نسوزی و به

ازای هر سوختگی و زخم روی بدنت از این به بعد تنبیه 

 .میشی

ره ای زنگش تغییر حیف اون پوست س فید و براق بود که ذ

 .کنه

 برام عجیب بود که این پوست روشن پنبه ای انقدر به نظرم

 جذاب بود. منی که دختر سبزه رو دوست داشتم حاال از تغییر

 .رنگ پوست تینا ایراد می گرفتم

 :خودم رو قانع کردم و توی دلم گفتم



 »تغییر رنگ نه از آسیب دیدنش«!

به هر حال اصل قضیه و توجه ها ی من به تینا تغییری نمی 

 .کرد
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 جرزن  

 

 نبود

اینکه حضور این دختر دیگه برای من آزار دهنده نبود، 

 درسته

عجیب بود ولی کامال مشهود بود. اگر باهاش بحث و کلکل 

 داشتم

 .بخاطر تنفرم ازش نبود

ی اون روز رو خراب کنه قرار بود صدای تلفن تمام لحظه ها

 و

همه چیز رو نصفه و نیمه بذاره. همه قصد داشتن توی اون 

 روز

 .دخالت داشته باشن و کم مونده بود که کفرم دربیاد

 دستش رو کشید بیرون و ادامه ی باند رو خودش پیچید دور

دستش. از دستم فرار کرد تا گوشیش رو جواب بده و منم در 

 و

م تا هوای آشپزخونه عوض بشهپنجره ها رو باز گذاشت . 

 جناب صمیمی من چند بار نیازه که جواب این درخواستتون-

 رو بدم؟



 صمیمی قرار نبود بیخیال بشه! دستمالی که داشتم باهاش

ماکروفر رو تمیز می کردم همون جا رها کردم و خودم رو 

 به تینا

 .نزدیک تر کردم تا بفهمم چی شده

ع کرددیگه صحبت نکرد و تلفن رو قط . 
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 جرزن  

 

 نبود

 چی شده؟-

 .هیچی-

گوشی رو توی دستاش قایم کرد و رفت سمت اتاق تا لباسش 

 رو

 .عوض کنه

 .بگو چی شده شایدبتونم کاری کنم-

 :همون تینای همیشگی شد و جیغ جیغ کنان گفت

 .برو بیرون لباسمو می خوام عوض کنم-

 :جلوی در تکیه دادم به چهارچوب و گفتم

 .نگاهت نمی کنم ولی تا نگ ی چی شده نمیرم بیرون-

بی توجه به من لباسش رو پوشید و بی توجه تر بعد از 

 پوشیدن

لباس رفت بیرون. اصرار نکردم خودم بایدته و توی ماجرا 

 رو



 .درمیاوردم

 .شام روبین دود و بوی گند پالستیک ذوب شده می خوردیم

 املت تنها چیزی بود که اون شب به ما میماسید . از حق هم

 .نگذریم خوب چیزی بود
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 جرزن  

 

 نبود

 !تینا-

 هوم؟-

 :جدی نگاهش کردم و گفتم

توی دانشگاه جاهای خلوت تنها نمون. هروقت احساس -

 کردی

 فقط خودت هستی یا تعداد کسا یی که اونجا هستن کمه سریع

و ترک کناونجا ر . 

 .منظورتو نمی فهمم-

 نمی خواستم مستقیم به جریان آزمایشگاه اشاره کنم. از مدل

نشستنش هم می فهمیدم که داره پاهاشو از زیر میز تکون مید 

 ه

 .و هر دو ثانیه یه بار خودم باال و پایین میشه

 :پام رو انداختم روی اون یکی که پاهاش محکم خورد به پام

 .صاف نشینی ها-

 پاهای تو درازن جواب اونم با ید من بدم؟-



وسط بحث مهم دقیقا کاری می کرد که حرصم رو دربیاره . 

 من
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 جرزن  

 

 نبود

 هم تذکرم رو داده بودم اگر بهش عمل نمی کرد خودش ضرر

 !می کرد دیگه روی خوبی بهش نمی گفتم

- اسبی پای دراز بدی اینداره. خداروشکر ظاهر خوب و من

 .دارم

 .دختر کشم که هست

 دستش روگرفت جلوی دهنش و خنده اش رو بدون این که

 .کنترل کنه انداخت توی سرش

دلیل این اعتماد به نفس کاذبت رو هر وقت بفهمم خیلی -

 خوب

 .میشه

 دروغ میگم؟-

 .جدی نگاهم کرد و من با ارامش لقمه ام رو جویدم

- که حق داری. میگم هرچی نگاهت می کنم میبینم نه مثل این  

 چرا تو اصال دوست دختر نداشتی؟

 :ابروهام رو دادم باال و جدی گفتم

 از کجا میدون ی ندارم؟-
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 جرزن  



 

 نبود

 اخماش رو سفت و محکم کشید توی همدیگه و کف دستش رو

 :به نشونه خاک بر سرت از باال به پا یین برد و گفت

خاک بر سرت کنم دوست دختر داری اونوقت شب رو با -

 من

صبح میکنی و من رو دی د میزنی؟ ای خاک بر سرت کنم 

 .بیچاره

 ...بدبخت اون دختره

 :بیخیال گفتم

 .هر گل یه بویی داره-

 انتظار داشتم حرص بخوره ولی جدی جدی داشت برام تاسف

 .می خورد

- ون کاری نمییعنی خاک بر سرت ها. حتی ی ه ذره هم پنه  

 .کنی. البته حق داری با این برو رو بایدمیکی رو داشته باشی

 :خوب نبود انقدر راجع بهم منفی فکر کنه برای همین گفتم

 .نه اینطوری نیست. کسی توی زندگیم نیست-

 .فکرکن یه درصد باور کنم-

 باور کردنت اهمیت نداره ولی من آدمی نیستم که با خیانت-
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 جرزن  

 

 نبود



 .کارم رو پیش ببرم

 یکمی متفکر شد و منم بسته ی سیگارم رو از توی جیبم در

 .آوردم

 بدت نمیاد؟-

سرش رو به نشوهه ی نه تکون داد. چقدر عجیب! مگه می 

 شد

 دختری از سیگار کشیدن بدش نیاد؟ شایدهم اهمیتی نداشت

 !که بدش نمی اومد

اوف انقدر که عکس العمل و رفتارای تینا اهمیت پیدا مرده 

 بود

 .داشتم عصبی میشدم

 سیگارم رو گذاشتم گوشه ی لبم و با یه پک محکم روشنش

کردم. یه مدتی می شد که دیگه نه زیاد غرق سیگارم بودم و 

 نه

 به کیسه بوکسم متوسل می شدم. نمیدونم دقیقا از کی ولی

جیده تر عمل می کردمآروم تر شده بودم و سن . 

 عین این سلبریتیا میمونی. یه عالم کشته مرده دارن ولی-

 ازدواج نمیکنن. خوشت میاد همه عاشقت باشن؟ واال اگر
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 جرزن  

 

 نبود

 !اینطو ری باشی کمبود داری



انقدر رک و راست حرف دلش رو می زد که آدم شوکه می 

 .شد

ود و قلبش به زاللی چشمه ی تازهدلش به پاکی یه نوزاد ب  

جوشیده. همینم بود که جدی دا اصال از دستش ناراحت نمی 

 شدم

 .و با صبوری بیشتری باهاش رفتار میکردم

 .فعال که زن دارم-

 :انگشت حلقه ام رو گرفتم باال و نشونش دادم که سریع گفت

 آره برای همینم توی دانشگاه دستت نمیکنی. عقده ای بازیا-

مثال هیچ کس ندونه زن داری بیشتر ازت دلبری کنن چیه؟ . 

لبخندم از حسودی کردنش بود. صورتش رو کج و معوج می 

 کرد

 !و واسه من حسود شده بود. دیوونه ی کوچولو

 مگه تو دستت میکنی؟-

 :با پرویی زل زد توی چشمام و گفت

 مگه خلم؟ من اومدم تهران شاهزاده ی سوار بر اسب سفید م-
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 جرزن  

 

 نبود

 رو پیدا کنم حلقه دستم کنم که تمام آرزوهام رو به باد بدم؟

 مگه شوهر نداری؟-

تربچه ای که توی دستش بود رو بیرون کشیدم که اول از 



 جاش

 :بلند شد و خم شد تا تربچه رو ازم پس بگیره و بعد گفت

شوهر صوری قراردادی بر ای من شاهزاده ی روی اهام -

یشه؟م  

 یاد محسن صمیمی که افتادم میخواستم برم پیداش کنم و

فکش رو بیارم پایین! اصال برای چی باید شماره ی تینا رو 

 داشته

 باشه که بهش پیام بده؟

 :تربچه رو با آرامش بردم توی دهنم و گفتم

تا زمانی که من شوهرتم دوست ندارم فکر هیچ مرد دیگه -

 ای

ش دیم شما رو به خیر و ما رو حتی توی سرت باشه. جدا که 

 به

 سالمت شد میتونی بری دنبال کیف و حالت. ده تا ده تا یه جا

 ...هندل کن

 تینا همچین آدمی نبود. دقیقا وقتی این رو فهمیده بودم دیدم

بهش عوض شده بود. اوال فکر می کردم مثل اکثر دخترایی 

 که
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 جرزن  

 

 نبود

ه تهران تا آزاد باشه ولی وقتی د یدم تنها دیده بودم، اومد



 هدف ی

 که از این تهران اومدن نداره، همین و خوش گذرونیه

 اون دید منفیم از روش برداشته شد. همینم شد که دوست

 .داشتم بیشتر برای ر سیدن به هدفش کمکش کنم

 :شونه اش رو انداخت باال و لباشم جمع کرد

 مگه خلم که لگد به بخت خودم بزنم؟ من و تو زن و شوهر-

 .نیستیم که بخوام بخاطرش چیز ی رو رعایت کنم

جدی شدم. دوست نداشتم این مسئله رو به یادش بیارمی ا 

 توی

 سرش بزنم ولی تنها راهی بود که اون لحظه میتونستم باهاش

 :ساکتش کنم

 .حد خودت رو بدون -

عذاب وجدان خفه می شدم ولی نمی بابت اون اتفاق داشتم از  

تونستم کاری بکنم. فقط هر بار نمک روی زخم هردومون 

 می

 .پاچیدم

سکوت کرد و منم سعی کردم بحث رو از این حرف ها دور 

 .کنم
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 نبود

 اون بخش پشتی باغچه هست، یه الین برا یکاشت سبزی و-



اونجا سبزی میکاشت اینطور چیزا هست. سیمین هر سال . 

فصلش نزدیکه میخوام بذرو نشا بگ یرم بکاریم. اوکی ای 

 دیگه؟

سرش رو انداخته بود پایین و به ظرف املت که دیگه تموم 

 شده

بود نگاه می کرد. اصال عادت نداشتم انقدر آروم باشه و 

 عذاب

 .وجدانم چند برابر می شد

 .فردا هم کالس داری-

 ...اوهوم-

نفسم روبا حرص فوت کردم بیرون و یکمی صدام رو بردم 

 :باال تر

 اوهوم شد جواب ؟-

نگاهم کرد و هیچی نگفت. با ید هم فازش رو عوض می 

 کردم و

 .هم خودم رو از این عذاب و جدان مسخره دور می کردم

 عجیب توی زندگیم نقش گرفته بود و عجیب تر که من داشتم

آوردنش از اون حال مسخره  بی هوا برای شاد کردنش و در

 که
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 نبود



 .خودم باعثش بودم تالش میکردم

 .یادم نبود بعد از تمین برای کسی اهمیت قائل شده بودمیا نه

اصال برام مهم نبود کسی از دستم ناراحت بشه. تنها چیزی 

 که

اهمیت داشت پیشرفت بود و توی همین وادی از باال نگاه 

نکرد  

به تمام دختر ها. طوری که دوست داشتم براشون دست 

 نیافتنی

 !بشم نه اونا برای من

دروغ چرا تنها دلیلم همین بود که کسی توی زندگیم نبود. 

 تمین

 خیلی وقت بود که حضور فیزیکی نداشت ولی هیچ کس دیگه

 .ای هم نبود

 :خم شدم روی میز و انگشت اشاره ام رو زدم به بینیش وگفتم

- شو ببینم. اینطور فس شدن ندارین. بریمیه دست بازی پا

 .کنیم

تا خواست بگه حال ندارم دستش رو کشیدم و بلندش کردم. 

 اون

 .بوی خوشش توی بینیم پیچید

 توی موهاتم پرتقال میریزی؟-

 .نه فضول سنج میریزم-
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 جرزن  

 

 نبود

 :زدم زیر خنده و گفتم

 !آهان این شد. تینا باش-

زبونش رو تا جا یی که می تونست کشید بیرون و چشماش 

 رو

 .قیج کرد

*** 

 موقع جمع کردن میز لباسم کثی ف شده بود و یه رد نارنجی

خیلی زیبا روش نمای ان شده بود! آریو هم که عادت داشت 

 منو

 :دست بگیره همون اول گفت

- وری میریز ی خانم کوچیک، بزرگ نشدی هنوز غذا میخ

 روی

 خودت؟

داشت گوشیش روبه اسپیکر وصل می کرد که موزیک بذاره 

 منم

 :باز براش زبون درآوردم و گفتم

 .اگه راست میگی خودت بیا ظرفا روجمع کن-

گفتم که بذار باشه میشورم. برو لباس عوض کن بیا بازی -

 کنیم



 .امشب اصال حوصله ی کار و درس رو ندارم
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 نبود

 ا زخدا خواسته دستم رو شستم و کشیدم کنار. این اتفاقا مثل

 عجایبهفت گانه بود. اصال پیش نمی اومد همین یه بارشم باید

 سریع دست به کار می شدم و می انداختم گردنش. یعنی که

 !چی

رفتم توی اتاق و یه پیراهن جدی د که اصال استفاده اش 

 نکرده

د در آوردم. آستینش کوتاه بود و قدش تا بودم رو از توی کم

 مچ

 پام می رسید. البته بگم که از قد کوتاه من بود که انقدری می

 .شد وگرنه باید تا ساق پا می رسید

رنگش یه نارنجی خیلی خوش رنگی بود که توش گل های 

 ریز

مشکی داشت. نمی دونم چرا اصال نمیپوشیدمش. کال سعی 

 می

 کردم لباس هاینویی که برام گرفته بود رو نپوشمیه طورای ی

 احساس دین می کردم. اگرچه االن به قول خودش شوهرم بود

 .و وظایفی داشت ولی هنوز هم نمیتونستم بپذیرم

 بودنت هنوز مثل بارونه،"



 .تازه و خنک و ناز و آرومه
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 نبود

ار که ساختند تا دوستت نداشتهحتی االن از پشت این دیو  

 ."باشم

خیلی عجیب بود که صدای بارون ی که به پنجره می خورد 

 درست

 با شروع شدن این موسیقی آروم توی گوشم پیچید. انقدر

موسیقیش آرامش داشت که نمی تونستم باور کنم این رو 

 برزن

گذاشته باشه. توقع داشتم همه ی موزیکایی که گوش میده 

 شبیه

دیوونه بازیایی باشه که توی ماشینش بود و این لطیفهمون   

 .بازیا اصال بهش نمی اومد

پنجره رو باز کردم و سرم رو گرفتم بیرون. بوی خاک نم 

 خورده

رو تا تونستم نفس کشیدم. عاشق این بو بودم و هیچ وقت 

 ازش

 .سیر نمی شدم

 !تینا... تِز اول-

م. به زبون خودمبا حرفش دیگه کم مونده بود از خنده غش کن  



 حرف می زد. کی این برزن دیوونه انقدر تغییر کرده بود؟

 .اتل و متل! بهار بیرونه"
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 .مرغابی تو باغش میخونه

 باغ من سرده،

 .همهی گلهاش پژمرده دونه دونه

 ..." بارون بارونه، بارون بارونه،

 لباسم رو مرتب کردم و تلی که ست لباس بود و با برداشتنش

افتاده بود زمین رو زدم به سرم و موهام رو باز گذاشتم. 

 چشمام

خسته بود و بعد از حموم حسابینیاز داشتم بخوابم ولی 

 مقاومت

 .کردم و از اتاق رفتم بیرون

 !دلم تنگه، پرتقال من"

 !گلپر سبز قلب زار من

ی تو هر چی که بخوای میارممنو ببخش، از برا . 

 !اتل و متل! نازنین دل

 . "زندگی خوبه و مهربونه
 احساس کردم دلم افتاد! چرا دلم میخواست منظور

 دار برداشت کنم؟ پرتقال! آریو روی بوی پرتقالی که میدادم
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حساسیت به خرج می داد و حاال آهنگی که گذاشته بود از 

رتقالپ  

 !می گفت

گمشو تینا این پسره خود بزرگ بینی داره یه درصد فکر 

 »کن

 برای تو گذاشته باشه! دیوونه ای ها«.

 :کف دستم رو کوبیدم به سرم و به خودم گفتم

 »ساکت باش! ساکت شو تا نترکوندمت! این برزن دلی دیوونه

 اس ها... جمع کن اون قلب خل وچلت رو«...

 انقدر گیج بودم که موقع بیرون اومدن دستم گیر کرد به

دستگیره ی در و یه خراش نه چندان عمیق روی ساق دست 

 م

 .ایجاد شد

دستم روگرفتم باال که دیدم داره ازش خون میزنه بیرون. 

 یادمه

 ننه ام می گفت دختر باید بوی خوش بده. خودش همیادم داده

بزنم به تنم. می کفت  و بود از پوست پرتقال عصاره بگیرم

 هیچی

 .به اندازه ی مواد طبیعی موندگار ن یست



 .عطر و بوش همین غم و شادی کوچیک و بزر گمونه"
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 !"آهای زمونه! آهای زمونه

 کجا موندی؟-

هول شدم دستم رو گرفتم و خیره بهش نگاه کردم. با یه 

 نگاهش

سر تا پام رو برانداز کرد از باال به پایین و از پا یین به باال. 

 دستام

 :رو جلوی چشمش تکون دادم و گفتم

 !هوی نگاه ممنوع-

 .چه لباست قشنگه-

 بخدا که اگر تقصیر من باشه... تقصیر خود دربدرش بود که

اینطور نرم و لطیف برخورد میکرد. اصال هم من بی جنبه 

 نیست ن

هام همه یه جا کف زمین ولو نشده بودن و دل و روده ! 

 نفس عمیق کشیدم. باید تینای همیشه میبودم. پشت چشمم رو

 :نازک کردم و با اعتماد به نفس گفتم

 !توی تن من قشنگه-

 !آره اعتماد به نفستو دوس دارم. نچایی-

 نگران من نباش به خودت فکر کن که با این قد درازت باید-
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 .مراقب باشی کله ات به هیچ جا گی ر نکنه

 :خودش هم خندید که گفتم

 گوشی منو ندی دی؟-

 نه بی ا بشین بازی کنیم بابا یه شب می خوام استراحت کنم-

 .خانم گوشی بازیش گرفته

 دسته ی کارت ها رو گرفت دستش. موزیک های بعدی هم

همونطور مالیم بود ولی از اونجایی که پرتقال نداشت منم 

 زیاد

 بهش توجه نشون ندادم. موهام رو دادم پشت سرم و نشستم

 جلوش. پاهام رو کج گذاشتم ولی مطمئن بودم که چند دقیقه

 .بعد از فرط خستگی لم میدم

 بدمم نمی اومد بازی کنیم بلد نبودم ولی یاد می گرفتمو خودمم

شده بودم از اون همه کار و فشار که تمومی خیلی خسته 

 .نداشت

 ...آریو-

سرش رو گرفت باال و فقط تکونش داد. منم پاهام رو دراز 

 کردم
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 .وسط بازی و ماساژش دادم

 نمره ی سمینارم رو از چند حساب می کنی؟-

- ۱۵/۷۵  

زانوهاش با تمام وجود جیغ کشیدم و پاهامو کوبیدم به : 

 وای خیلی نامردی میرم توی همه ی دانشگاه میگم سادیسم-

 داری. میرم میگم این استاده به من گفته باید باهاش باشم تا

 .بهم نمره بده

 .همینطور تند و تند می گفتم و ول کن ماجرا هم نبودم

- صدم چیه؟۷۵ آبروتو می برم! آخه نامرد اون  

و گفت یه بخشی از کارت ها رو گذاشت جلوم : 

 !یک ربع د یر رسیده بودی سر کالس-

 :پاهام رو تند و تند تکون دادم و نق نق کنان گفتم

 نوموخوام! یعنی چی این همه سگ دو زدم این همه تالش-

 !کردم میخوای تهش بدی پونزده و هفتاد و پنج؟ این نامردیه

 مگه گفتم نمره ی کامل میگیر ی؟-
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 :دستام رو زدم به کمرم

نه توروخدا بیا نمره ی نصفه بده به این همه تالش و -

 .کوشش



 :جدی شد و گفت

 .باید ببینم انتهای کار چی از آب درمیاد-

 تو از اون استاداینامردی هستی که فقط جواب آخر برات-

 .مهمه

دقیقا همینطوره.حاال بشین بازیمونو بکنیم چند ساعت میخوا -

 م

و دانشگاه نباشمفکر درس  . 

 یه کشمش از ظرف خوراکی که آورده بود برداشت و انداخت

 .توی دهنش

 .خب بازی بلد نیستم-

شروع کرد به توضیح دادن بازی و با جدیت تمام مشغول 

 .شد

 .قرارم شد بخاطر هیجان بیشتر بازنده مجازات بشه

ب اید ظرف های یه هفته ی خونه رو بشوری... پروژه -

 هامو تکمیل
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 کنی. وای چقدر من خوشبخت میشم اگر ببازی. تازه نمرم رو

 ...هم از بیست حساب کنی

 .بشین تا ببازم-

 لبشو کج داده بود باال و با اعتماد به نفس حرف می زد. این



اخالقش توی وجودش بود و انقدر به خودش اطمینان داشت 

 که

 .گاه ی به خودم شک می کردم

یه بار کل دستم رو ریختم زمین. نه که از قصد ها! اومدم 

 کشمش

 .بخورم حواسم پرت شد ریختم زمین

 باز بعدی تونست کل دستم رو ببینه که من با همون ورق ها

 :زدن توی کله اش و جیغ کشیدم

 !جر زن!احمق!بیشعور! کل دستم رو دیدی_

 .دردم گرفت نفله-

ستم رو بگیره که زبونمو دراز کردم و عقب کشیدماومد د . 

 !بازیه ..جنبه نداری بلند شو برو ظرفها رو بشور_

 !خیلی پرویی تینا-
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 !جرزنی کردی جناِب دکتر مهندس..جر زن،جرزن،جرزن_

 َهمت بزنم با همزن؟دوستم داری یه اَرَزن ؟_

_ یه راند دیگه بازی میکنیم..اینبار تو َهم خوردی خبر نداری!

 اگه

 !تو باختی اشهدتو بخون

 !نکشیمون؟_



برای بار سوم بازیرو شروع کردیم و آریو تمام مدت با 

 تفریح و

خنده خیره ی منی بود که زبونم بین لبهام بود و به دماغم 

 چین

داده بودم و میترسیدم که ببازم ! حاال هیچی بلد نبودما ولی 

 ذات

 !جنگجوم داشت تمام تالشش رو می کرد که ازش کم نیاره

کارت و زمین گذاشتم و حس کردم که پیروزم..اما با کارتی 

 که

 گذاشت روی کارتم آب دهنمو با صدا قورت دادم و چشمامو

 بستم تا شاپاالخ بزنه روی صورتم! آخه گفته بود اگر ببازم

 !مجازاتمیه سیلیه

گفت از سرم گرفت وحشی شد! پچ وار : 
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 تو شکم ننت اول لپ بودی تو؟ _

 !آی آی آی ..نََکن..نَکن..نَکن لپمو..آی_

 !جوون چه قشنگ میگی آی_

 قلبم توی گلوم سر و صدا می کرد. هرچی خورده بودم داشت

می جوشید می اومد باال. این نامرد داشت من رو اذیت می 

 کرد؟



ری باید جلو ی این رفتارای ضد و چیکار می کرد؟ چجو

 نقیضش

تحمل می کردم؟ دل من بازی بلد نبود. دلم صاف تر از این 

 حرف

ها بود که بتونه بازی کنه و شکست بده. انقدر شیشه ای و 

 ساده

 بود که با تقی می شکست و من میترسیدم از این هری پایین

 .ریختنش که داشت بهم آالرم می داد

د که تماما روی من سایه انداختهقد و هیکلش جوری بو  

 !دوباره ناله کن_

 !سعی داشتم از روم بلندش کنم اما زورم نمیرسید

 .برو کنار بابا له شدم غول تشن_

 !شرط و باختی_
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 خب؟_

خب اینکه ا ینبار مجازاتت سنگی ن تر و دردناک _

 تره!هرچند انقدر

 !دلم برات کبابه که نزارم زیاد درد بکشی

 .دستام رو به سختی زدم تنگ سینه اش و ولی زورم نرسید

خودش کشید عقب و از روم بلند شد. پاکت سیگارش رو 



 برداشت

 .و قدم هاشو به سمت تراس تند کرد

 از شدت هیجان نمی تونستم نفس بکشمو قفسه ی سینه ام باال

ی خواست داد بزنه که نروو پایین می شد و تمام تنم م ! 

 !میخواست بهش التماس کنه که نرو

 از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم. پام گیر کرد به ظرف و

تمام کشمش ها ریخت روی زمی ن. اهمیتی بهش ندادم فقط 

 با

 .دست و پای لرزون رفتم سمت تراس

 بوی سیگارش تا توی خونه هم می اومد. چند دقیقه وایسادم و

الی در نگاهش کردم. پشتش بهم بود و تند و تند به از 

 سیگارش
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 .پک می زد. اولی رو که خاموش کرد در رو باز کردم

جلو رفتم و سیگار روشن نشده رو از توی دهنش کشیدم 

 بیرون

 .و فندکم از اون یکی دستش گرفتم

متم و با یه نگاه عجیبی بهم خیره شد. چشماش یهبرگشت س  

شکلی بود. انگ ار بخوای گریه کنی و نتونی. انگار از شدت 

 فشار



 ...تنگ بشه و نتونی کاری کنی

 .بسه نکش-

بازم نگاهم کرد و من ازش رو گرفتم. خواست دوباره سیگار 

 رو

 .برداره که بازوش رو گرفتم و کشیدمش سمت خودم

 !نکش آریو-

- نا برو توتی ... 

موهام هنوز نم داشت و هوا هم هنوز یکمی سوز داشت. به 

 خودم

 .لرزیدم ولی نرفتم تو

 .با هم بری م-

 :محکم گفت

1089 

 جرزن  

 

 نبود

 ...برو تو-

 :زل زدم توی چشماش و گفتم

 .نیای تو من هیچ جا نمیرم-

 توی دنیایناشناخته ای قدم برمیداشتم که خودمم

همیدمش. چجوری باید این اساسات عجیبم رو درک مینمیف  

 کردم؟ چجوری باید با این همه حس عجیب و غریب دست و

 پنجه نرم می کردم؟



من رو زد کنار و خودش رفت تو ی خون ه. آریو لباس 

 برداشت و

از خونه زد بیرون و من موندم با ی ه حجم زیادی از 

 ...احساسات

*** 

اتفاقات شب قبل هم من رو بهم ر یخته بود و هم آریو رو. تا 

 دم

دمای صبح توی ماشین بود و نیومده بود باال منم دروغ نگم 

 کمتر

 .از دو ساعت چشم روی هم گذاشته بودم

بوی بارون توی بینیم بود و با یه ال سویشرت توی اون سرما 

 تو ی

و کی میاد تراس وایساده بودم و چک می کردم که ببینم آری

 باال
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ولی انقدر نیومد که من هم نا امید شدم و از ترس سرما 

 خوردن

 .برگشتم توی خونه

 درواقع می ترسیدم برم پا یین. از این که اینطوری احساساتم

فوران زده بود و قلبم تند تند می تپید می ترسیدم. نه که از 



 آریو

دم می ترسیدم که یه وقت کار عجیب بترسما... من ازخو

 غریبی

 .نکنم

تبعاتشم این بود که صبح بدون خداحافظی رفت و من رو هم 

 با

خودش نبرد. نه من رو بیدار کرد و نه وایساد تا صبحانه 

 بخوریم

 ...از اونجایی هم که من دیرم شده بود به اول کالسش نرسیدم

توی  از ترس اینکه یه وقت راهم نده توی کالس رفتم

 نمازخونه

 .و تا شروع کالس حل تمرین صبر کردم

اصال نمی تونستم تمرکز کنم، تمام لحظه ها چشمای آریو 

 جلوم

بود و تنها چیزی که برام مهم بود طرز برخورد باهاش بود. 

 من

باید همه ی این مسائل رو فراموش می کردم ولی با دلم 

 چجور ی

 کنار می اومدم؟
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کف نمازخونه دراز کشیدم و ی دونه از چادر های سفید 

 گلداری

 که اونجا بود رو برداشتم کشیدم روم. وقتیچادر ها صاف و تا

خورده گوشه ی نمازخونه بود مطمئن بودم که تازه شسته 

 .شده

معموال بعضی ازبچه ها می بردن و میشستن بعد تمی زو 

 صاف

برش میگردوندن. راستش بعضی وقتا انچادر ها به عنوان 

 رو

 .اندازو بعضی وقتا هم بالشت زیر سرمون بود

 با اینکه شب قبل زیاد نخوابیده بودم ولی اصال هم خوابم نمی

 اومد. می تونستم بی وقفه بشینم و به اتفاقات همین چند هفته

از حفش ی اخیر فکر کنم. ریز به ریز و ثان یه به ثانیه رو 

 بگم و

 .برای خودم تحلیل و بررسی منم

هرچی فکر می کردم باز جای فکر کردن داشت. حتی وقتی 

 هر

لحظه و هر ساعت به یه مسئله ی مشترک فکر می کردم باز 

 برام

تکراری نبود. این مرد برام ت کرا ری نبود و هر لحظه 

 نفسم رو بند



ری جلوش می آورد. اصال نمیدونن چطور شده بود که اینطو 

 قلع

 .و قمع می شدم ولی شده بود

1092 

 جرزن  

 

 نبود

 نمی تونستم به خودم بقبولونم که یه چیزی فرق کرده! نمی

تونستم خودم رو قانع کنم که دوازده ساعت تمام بدون هیچ 

 وقفه

ای صورتش جل وی چشمم بوده و لحن صحبت کردنش توی 

 سرم

 !اکو می شده

ک کنم که چرا با ید بهش فکر کنم و اینطور نمی تونستم در

 ی

توی نمازخونه چمباتمه بزنم و خودم رو بچسبونم به دیوار. 

 برا ی

اولین بار بترسم برم توی کالسش و خودم رو ازش دور کنم 

 تا

 ...کمتر فکر کنم

 مگه می شد؟ مگه می تونستم؟ توی یک شب تمام سلول های

فکر کنم مغزم داشت دستور می داد که به آریو . 

دختره ی احمق، اگر عقل داشته باشی همه چیزتو جدا میکن 



 »ی

تا اصال دیگه نبینیش... اصال باهاش برخورد نمیکنی که 

 بهش

وابسته تر نشی. همه ی اینابرای وابستگیه. عادت کردی «.

 بهش

خودمم جواب خودم رو میدادم. انگار دوتا آدم متفاوت با 

 عقیده

 های مختلف توی سرم با همدیگه دهوا می کردن. حتی می

1093 

 جرزن  

 

 نبود

جنگیدن. می تونستم ببینم دوتا ت ینای دیوونه توی مغزم 

 دارن

 .بچبه در و دیوار می کوبن و به همدیگه فحش میدن

خری؟ وابستگی؟ کدوم وابستگی؟ بشین درست فکر کن 

 »ببین

ی. این احساساتت شبیه وابستگیبا خودت چند مرده حالج  

 نیست خودت رو گول نزن« .

 واقعا داشتم خودم روگول می زدم. حریف دلم نمی شدم. نمی

تونستم زورکی نگهش دارم تا اونطوری تند تند نکوبه و قفسه 

 ی

 .سینه ام رو از حجم اضطرا بو هیجان باال و پایین نکنه



دیل به اینآخه چطوری می شد اون حس تنفر یک دفعه ای تب  

 هیجان عجیب و غریب بشه؟

نیم ساعت قبل از شروع کالس، گرفتم توی اتاقش تا ازش 

 دستور

 حل تمرین ها رو بگیرم ولی نبود. دنبالش گشتم ولی پیداش

نکردم برای همین مجبوری بدون برگه های حل تمرین رفتم 

 سر

 .کالس جدیدم

لی اون روز تا زمان برگشتن بارها باهاش تماس گرفتم و

 جوابم
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 نبود

رو هم نمیداد. از طرفی نگرانش شده بودم و از طرف دیگه 

 هم

 .کارش داشتم و جواب نمیداد داشتم عصبی می شدم

بعد از کالس هام هموقتی رفتم پا یین که ماشین آریو جلوی 

 در

دانشکده نبود. دست از پا دراز تر راه افتادم و به یاد اون 

 اوایل

خودم رفتم سمت خونه. بد دردی بود که به بودنش عادت 

 کرده



 .بودم

خونه هم نبود فقط حجم زیادی از برگه های تحقیقاتی و 

 دستور

العمل های پروژه رو برام نوشته بود و گذاشته بود روی 

 .میز

دم بلند شد... فقط اون لحظه دلم میخسته و کوفته آه از نها  

خواست ببینمش تا یکمی آروم بشم، حتی اگر قرار بود توی 

 سر

 .و کله ی همدیگه بکوبیم

 نفهمیده بودم چقدر زمان گذشته بود و چقدر خواب بودم که

 وقتی خواستم بلند بشم سنگین ی یه چیزیرو روی دوشم

نه چشمام باز احساس کردم. با فکر اینکه آریو اومده باشه خو

 تر

شد و پتو رو مچاله روی زمین ولو کردم. دوییدم سمت اتاق 

 که
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 نبود

 دیدم روی تخت خوابیده و ساعد دستش رو گذاشته روی

 .چشماش

 .رفتم اون سمتی از تخت که خال ی بود و نشستم روی تخت

یکردمطوری که با نشستنم سطح تخت باال و پایین شد. حس م  



بیداره ولی یک ذره هم تغییری ت وی شکل خوابیدنش ایجاد 

 .نشد

انگشت اشاره ام رو باز کردم و سیخونکی فرو بردم توی 

 .شکمش

 .یهو از جا پرید و دستش رو از رو ی چشماش برداشت

 اخمش انقدر غلیظ بود که یه لحظه به خودم لرزیدم ولی یهو

 :گفتم

 آریو... بیشعور پاشو ببینمت مگه خرسی که خوابیدی؟ اصال_

 مگه شام خوردی که خوابیدی؟

 .تینا سرم درد میکنه-

 اینکه نمیدونستم چشه بیشتر اذیتم می کرد. در واقع باید اون

موقع ازش ناراحت می شدم و بخاطر تغییر رو یه ای که داده 

 بود

ی گفت سرزنشش می کردم ولی انگار یه چیزی ته دلم م

 اصال
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 نبود

 .نباید به روش بیآریو منم هیچی نگفتم

هوی سرت به من چه ربطی داره. پاشو با ید جشن بگیریم ا -

 ولین

 ...کالسم رو رفتم با ید به من افتخار کنی



 :بی حس گفت

 .مبارک باشه، تینا برو بیرون می خوام بخوابم-

د و منم از تو لبم روگاز گرفتمهلش دادم که یه تکونی خور . 

 .ترسیدمیهو پاشه یه چیزی بگه

 .پاشو ببینم نمیرم بیرون-

 هی تکونش دادم و ه ی تکونش دادم. انقدر بهش پیله کردم که

 .یه نفس عمیق کشید و روی آرنجش اومد باال

االن بایدمی اومدم خونه منو سورپرا ی ز می کردی. چرا -

 برام

 جشن نگرفتی؟

- دیوانه ای؟ جشن چی بگ یرم؟ تینا تو  

عشوه خرگی طور چشم و ابرومو نازک کردم و موهام رو با 

 دستم

 .انداختم پشت سرم
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 نبود

آقای بیگی امروز برای اولین بار توی دانشگاه تدری س -

 .کردم

 ...خب-

از دستش حرصی شدم و مشت هام رو توی تخت سینه اش 

 فرود



 :آوردم

 لوس، چندش... زشت ایکبیری. آمپول دیفتیری! پاشو برقص-

 .برام دست بزن

 :یه تای ابروشو داد باال که گفتم

 من زشتم؟-

با دقت خیره شد به صورتم. لباش رو هل داده بود باال 

 ونگاهم

می کرد. یه رکابی مشکی تنش بود با یه شلوارک مشکی که 

 روی

 .طرح فسفری داشت

- کر کنی؟انقدر طوالنی با ید ف  

دستش رو زد زیر چونه ام و صورتم رو این طرف و اون 

 طرفکرد

 :و خیلی جدی گفت
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 نبود

 !ای بد نیستی-

 :آرنجم رو کجکی زدم به پهلوش و غر زدم

 .نه تورو خدا بیا وبگو زشتم. خیلی هم دلت بخواد-

-  . تینا خسته ام پاشو برو بذار بخوابم

غلط کرده بود که خسته بود. یعنی چی اونطوری منو ول 



 کرده

بود رفته بود بعدشم رفتارای عاد ی روزانه اش تغییر کرده 

 .بود

 بشینم نگاهش کنم؟

 هان دیگه چی؟ زیر سرت بلند شده؟-

 فردا بایدبرم سرکار توام بشین خونه کارایی که ازت خواستم-

 .رو انجام بده

گش رو میدیدم و قلبم به تاپ از الی پلکش چشمای خوش رن

 تاپ

 می افتاد. نفس کشیدن انقدر برام سخت می شد که اصال یادم

 .می رفت حرکتی به اسم نفس کش یدن وجود داره

 .آریو بخدا می کشمت-

این و گفتم و مشغول قلقلک دادنش شدم. دستام رو روی 

 شکمش
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 نبود

تام شکمش رو به بازی گرفته میچرخوندم و با نوک انگش

 .بودم

 .یکمی به خودش پیچید ولی تونست خودش روکنترل کنه

 .دستام رو با جفت دستاش گرفت و منو خلع صالح کرد

منو گنار خودش خوابوند و همونطور که تقال می کردم از 



 دستش

 :رها بشم جدی توی صورتم خیره شد و گفت

 .سعی نکن باهام در بیوفتی-

 من برنده میشم شک نداری که؟-

ابروشو داد باال. میدونستم که زبونش برای بند آوردن زبون 

 من

 .قاصره. بله اینطوریاس حریف من که نمیتونه بشه

 :جدی زل زدم توی چشماش و گفتم

 آدما توی این دنیا، مسئول تک تک رفتارا و حرف هاشون-

هستن. اگر یه کاری کردی پاش وایسا اگر حرفی زدی 

 مردونه

وایسا روش... سخته ها نمیگم آسونه ولی وایسادن روی 

 حرفی

که زدی یا کاری که کردی نه تنها به خودت بلکه به ب قیه 

 هم

 .حس خوبی میده
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 نبود

 :اخماش رفت توی هم و غرولند کنان لب زد

 .من آدم بی معرفتی نیستم-

- فقطنگفتم بی معرفتی . گفتم بدونی  . 



 خواستم از کنارش بلند شم که باز هم دستام رو ول نکرد و

 .همونطور نگهم داشت نذاشت تکون بخورم

تو این دو روز دنیا آتیش بازی به پا نکن. من خودم ختم -

 کالم

 آتیش بازام. نمیخوام تورو تو ی این بازی چهارشنبه سور ی

 ...بسوزونم پس خودتم وایسا عقب تا آتیش نپره روت

تم رو نزدیک صورتش نگه داشتم و با لجبازی زل زدم صور

 توش

 چشمای آسمونیش که برقش چشمم رومی زد و ب ا قاطعیت

 :گفتم

 آتیش بشم خاموشش میکنی؟-

 !آتیشت آتیشم میزنه خانم مهندس-

 و چقدر شیرین بود شنیدن خانم مهندس از زبونش. این همون

 آدمی نبود که به من می گفت هیچی نمیشی؟ حاال منو خانم
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 نبود

 .مهندس خطاب می کرد

انقدر خرکیف شده بودم با ذوق چرخیدم و داشتم از روی 

 تخت

 می افتادم پا یین که یهو آریو به خودش تکون داد و منو روی

 .زمین و هوا نگه داشت



ست از خرابکاری برنمیداشتمتوی این موقعیت ها هم د . 

 ...مخش تکون خورده بود؟ اصال داشتم بهش شک می کردم

من خرابکار بودم ولی راستش تقصیر من نبود. تقصیر آریو 

 بود

 .که هر وقتیه جا حضور داشت من بایدگند می زدم

دستام روی زمین و هوا بود یه پامم از اون طرف تخت ر 

 سیده

د نگهم داره که پخش زمین نشمبود به زمین ولی تونسته بو . 

 .حواسم بهت نباشه با ید با کاردک جمعت کنم-

 .قلبم تند تند می زد

 داشتم چی میگفتم؟-

 :خنده اش رو کنترل کرد و گفت

 داشتی رفع زحمت می کردی که من بخوابم فردا صبح بتونم-
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 .بیدار بشم

مبلند بلند و جیغ جیغو گفت : 

آره پس بگو زیر سرت بلند شده که شام نمیای خونه. میخو -

 ا ی

زود بخوابی. به منم وقتی میگم خوشگلم میگ ی ای بدک 

 .نیستی



 ...خیلیم دلت بخواد... لیاقتت همون کوچه خیابونیاس

 مچ دستم رو نگه داشت که یهو ساکت شدم. دکمه ام رو فشار

 .داده بود و از جیغ زدن دست کشیده بودم

 !تینا، سرم درد میکنه-

 هلش دادم و از جام بلند شدم. همون طور که می خواستم برم

 .بیرون برای خودم بلند بلند غر زدم

 »یه ذره ظرافت نداره! خدایا قحط یادم بود اینو گذاشتی توی

 کاسه ی ما؟ شوهر قحط بود؟ اون کپک گندیده اش رو جدا

 ؟ کردی آوردی انداختی وسط زندگیما«

عمیق کشیدم و باز ادامه دادم یه نفس : 

 . »بخدا درست میگن دکترا انقدر درس میخونن دیوونه میشن
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 نبود

بیا من یه نمونه اش رو توی خونه ام دارم. حد و حدود 

 دیوونگ ی

 رو رد کرده. مغزش ارور داده«.

 ...تینا سرم درد میکنه برو بیرون-

ی نمیتونستم سرحالش بیارم. اینطور ینه مثل اینکه هیچ مدل  

هم که گفت من بدتر لج کردم. چراغ رو روشن کردم و 

 برگشتم

 .توی اتاق



 یه لحظه شوکه شد و بدون هیچ

 .حرکتی بهم خیره شد. حتی چشم هاشم تکون نمیخورد

 .چجوری سرت خوب میشه-

سکوت کرد و نگاهم کرد. انگار نفسش حبس شده بود. من 

 رو زد

 .کنار و از روی تخت بلند شد

 .هوی دیوونه چته-

صداش یهو رفت باال. یه طوری که تنم لرزید و با وحشت 

 نگاهش

 .کردم ولی مدیونین فکر کنین کم اوردما
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 نبود

 تینا چته؟ چیکار میکنی؟ این چه رفتاریه؟-

رو هم نمی.تونستم بهش توضیح بدم که این چه رفتاریه. حسم  

 نمیتونستم بهش توضیح بدم. اصال زندگیم توی اون مقطع هیچ

توضیحی نداشت. نه زندگیم و نه هیچ چیز دیگه ا یقابل 

 توضیح

 دادن نبود. اصال چی باید می گفتم؟

 :دم زانو روی تخت نشستم که با صدای بلند گفت

انقدر دور وورم نپلک. برو خدا روزیتو جای دیگه حواله -

 .کنه



و بالشت و پتو رو از روی تخت برداشت و از اتاق خم شد 

 زد

 .بیرون

این آریوی یه روز قبل نبود. اصال نمیدونم چی شده بود و 

 سرش

 .به کجا خورده بود که اینطوری خل و چل شده بود

بغض گلوم رو فشار داد. حاال که من میخواستم اونو از 

 ناراحتی

 .دربیارم اینطوری باهام ب د تا می کرد

بدون اینکه حتی برم قابلمه ی غذا رو از روی اجاق بردارم 

 با غصه

 .خوابم برد
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 نبود

نه فقط اون شب بلکه تا هفته ی بعد هم رفتار آریو همونطور 

 .بود

شده بود بداخالق تر از روزهای اولی که دیده بودمش. هر 

 کاری

میخواست  داشت دستوری بهم می گفت و هرچیزی ازم

 تلگرافی

 .حرف می زد



من مثل یه ماشین تحقیق داشتم فقط کارای پروژه رو حاضر 

 می

کردم و تمومی هم نداشت. صبح تا شب توی آزمایشگاه بودم 

 و

شب تا صبح پی کارایی که هر روز بیشتر می شد و برزن 

 روی

 .سرم میریخت

 توی آزمایشگاه مشغول تست روی نمونه هام بودم که صدای

مک متفاوتش منو کشوند سمت گوشیپیا . 

 گزارشت تکمیله ؟-

حواسم نبود که باید روز قبل بهش تحویل میدادم تا کپی 

 .بگیره

 چقدر هم که روی این سر وقت بودن کار هام حساس شده بود

و من هر روز شلوغ تر از روز قبل بودم و یه تشر جدید 

 ازش

 .میخوردم
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 نبود

- هآر . 

همه چیز کامل بود ولی با ید ازش کپی می گرفتم. همونطور 

 که



 داشتم جوابشو میدادم سریع وسیله هام رو برداشتم تا پا یین

 .طبقه ی همکف آزمایشگاه کپی بگ یر م

خلوت ترین تکثیر دانشکده متعلق به همین ساختمون 

 آزمایشگاه

بود و منم از ترس این که آر یو س ریع برسه دوییدم پایین. 

 یکمی

متروکه محسوب میشد بخصوص که اون موقع از سال همه 

 ی

 کارگاه ها و ازمایشگاه ها هم تعطیل بودن. بجز کالس استاد

 .طاهرخانی که با ید حتما تا آخرین جلسه برگزار می شد

نیستفلش به دست رفتم توی اتاق که دیدم هیچ کسی  . 

پامو بلند کردم ببینم کسی پشت دستگاه ها هست ی ا نه ولی 

 به

 نتیجه نرسیدم. یه دستگاه کپی همون جلوی در بود و چند تایی

 هم اون پشت. یه میز شیشه ای هم گذاشته بودن که توش ی ه

 .سری لوازم تحریر چیده بودن و میفروخت ن

از در اومد  خواستم برم بیرون که یه پسر الغر اندام بلند قد

 .تو
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 نبود

نگاهم توی چشمای سرخش گره خورد و اونم همون جا 



 جلوی

 .در وایساد

من اصال آدم ترسویی نبودم توی این موارد ولی نمیدونم چرا 

 و

 .چی شد که از تنها بودن با اون پسر توی اون محیط ترسیدم

رد که احساس بخصوص که یه ب وی عجیبی به مشامم میخو

 می

 کردم پسره اصال توی حال خودش نیست و چشمای سرخشم

 .اینو تایید می کرد

یه لحظه به خودم لرزیدم و خواستم از اتاق تکثیر برم بیرون 

 که

 :گفت

 ا کجا میرین پس؟-

 ...ام-

 هیچ وقت توی چنین موقعیتی قرار نگرفته بودم. انقدر ترسیده

یس کنم. اصال شایدقرار بودم که کم مونده بود خودم رو خ 

 نبود

هیچ کاریم داشته باشه ولی اون چشما و اون نگاهش که 

 داشت

 .منو میکاوید حسابی میترسوندتم
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 نبود

 .میام االن-

 .در اتاق رو با پاش بست و وایساد جلوم

 !چه چشمایی هم داری-

 محیط دانشگاه و همچین چیزی... باورم نمیشد. ه ی خودم رو

آروم می کردم و نفس عمیق میکشیدم تا بتونم خودم رو 

 کنترل

 .کنم

 .فکر نمیکنم چشمای من توی روند کار شما تاثیر داشته باشه-

اوف چه جورم. من عاشق دختر ای چشم رنگی ام. این -

 وقت از

گفتن نیستیسال که دنبال تحصیل و میرم مدرسه  ! 

 دو قدم اومد جلو که منم دو قدم رفتم عقب چسبیدم به میز

 شیشه ای. دستم رو گذاشتم لبه ی میز و دیگه جا نداشتم برم

 .عقب تر

 الی در باز شده بود و فقط امیدم به این بود که یه نفر از راه

برسه ولی توی اون قسمت از دانشگاه محال ترین امر ممکن 

 .بود
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 .فکر میکنم حالتون خوب نیست-



 !اوف من عالی ام-

 توی بیشعور چه غلط کردی؟-

تمام ساختمون آزمایشگاه داشت می لرزید. صداش توی سرم 

 اکو

می شد و داشتم فکر می کردن چقدر میتونه این صدا واقعی 

 ت

 .داشته باشه

خدا خدا می کردم که خواب نباشم و اون صدایی که می 

 تونست

 . تو لحظه من رو بکشه واقعی باشه

یه طوری در اتاق تکثیر رو باز کرد که من سه متر از جام 

 پریدم

و آریو با صورت برافروخته یقه ی پسر انتشاراتی رو از 

 پشت

 .گرفت

عدیه طوری تکونش داد که پاهاش از روی زمین بلند شد و ب  

 .کمرش به دیوار کوبیده شد

یهو چند نفر از در اتاق تکثیر اومدن تو و شروع به سوال 

 پرسید ن

 .کردن

 چی شده استاد؟-
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 همه هم از دم آشنا... بچه های کالس حل تمرین بودن و همه

 .شاگردای آریو

 !وای بچه ها استاد بیگی داره پسره رو کتک میزنه-

 این صدا دور تر بود و من فقط چشمام رو بسته بودم که نبینم

صدای اون مشت ها داره چه بالیی سر صورت الغر اون 

 پسر

 .میاره

 وای استاد رو ببین لعنتی چقدر جذابه حتی اخم کردنش هم-

 ...جذابه... نگاه رگ پیشونیش رو

 !آررره میگفتن مجرده، یکی نیست که عاشقش نباشه-

چشمام رو باز کردم. اونجا دعوا بود و اون دیوونه ها داشتن 

 از

 جذابیت آریو می گفتن؟

داشتم از ترس رفتار آریو میلرزیدم. اون یقه ی پسره رو 

 گرفته

 بود و به دستگاه کپی فشارش می داد و اون دیوونه ها از

 !جذابیتش می گفتن

 :پسره دست آریو رو گرفت و گفت

1111 
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 نبود

 !فکر می کنم اشتباه گرفتید-

 اونی که سعی می کنه توی اتاق تکثیر خالی به زن من دست-

 درازی کنه...کسی غیر از توعه؟ هااااان ؟

سر پسره رو کج کرد و روی دستگاه تکثیر گذاشت. ی ا خود 

 خدا

 .اونو با کیسه بکس اشتباه گرفته بود

 :زیر لبم غر زدم

 !آریو توروخدا-

ار اصال وجود من رو نمیدید. اصال حسام نمی کرد. رگ انگ

 روی

پیشونیش رو میدیدم که چطور باد کرده. اول صبحمون 

 چطور

 !شروع شده بود

 :سر پسره رو بیشتر فشار داد و رو به من فریاد کشید

 !گفتم پای مرگ هم بودی گذرت به این قبرستون نمیوفته-

 گفتمی ا نگفتم؟

خوای ب ری کپی ب گیری برو ولی آره گفته بود هرجایی می

 اینجا

1112 

 جرزن  

 



 نبود

نرو. هیچ وقتم نفهمیده بودم برای چی میگه ولی دوست 

 نداشت

اونجا کپی بگیرم. منم که سرم رو میزدی تهم رو میزدی 

 بخاطر

 خلوت بودن اونجا همیشه اولین انتخابم اتاق تکثیر آزمایشگاه

 .بود

جلوی در اتاق تکثیر پر شده بود از آدمای مختلف، صدای 

 زمزمه

 .هاشون داشت گوشم رو سوراخ می کرد

 !وای زن داره-

 وای این دختر دهاتیه؟ همین که اومده بود حل تمرین نیس ت-

مگه؟ نه بابا مگه میشه زنش باشه؟ داره اینطوری میگه 

 ...فقط

باال نمی اومد بغض توی گلوم بیشتر و بیشتر شد. نفسم دیگه . 

من به هرچیزی که بودم افتخار میکردم ولی این اولین بار 

 بود

که لحن یه آدم اونطور دلم رو شکست. اینکه ادما به 

 خودشون

اجازه بدن با لحن و حرف و بی انشون دل یه نفر رو بشکنن 

 واقعا

 .اصال خوب نیست



مگه این دختره همونی نیست که هم هاش ضایعش می -

 کرده؟
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 ...بچه ها میگفتن اولش که اومده بود انقدر باهاش لج بوده

 .آره دیگهنبودی اون جلسه، شده استاد حل تمرینمون-

 .چشمام رو بستم. داشتم شونه خالی می کردم

 گفتمیا نگفتم؟-

 !گفتی-

 پس اینجا چه غلطی میکردی؟-

 !دست از روی صورت پسره برنمیداشت. اونم که پیزوری

 .دماغشومی گرفتی ریغش در می اومد

 آستین کتش رو کشیدم تا سعی کنم ببرمش بیرون ولی انقدر

 .عصبانی بود که میتونست اون پسره رو بکشه

 !بیا بریم خونه... همه دارن نگاهمون میکنن-

- نگاه کردن بهبذار نگاهمون کنن! بذار به همه بفهمونم چپ   

 ...زن من چه عواقبی داره

مشتش روی صورت پ سره نشست و خون از گوشه ی لبش 

 راه
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 .افتاد که یهوجیغ کشیدم

 !ولش کن کشتیش... ولش کن آریو-

تکون نمی خورد. اصال نمی تونستمیک سانت هم جابجاش 

 .بکنم

می کشیدمش فایدههر چی جیغ می زدم و به سمت خودم   

 .نداشت

 .شانس بیاری که اخراج کمترین جواب برای این کارت باشه-

 ...دهنتو

 دیگه ادامه ی جمله اش رو نگفت فقط یهو پسره رو هل داد و

 دست من رو گرفت با خودش کشید بیرون. انقدر تند راه می

 رفت که پاهای من باهاش هماهنگ نمی شد و چند بار حین

له ها داشتم می افتادم زمینپایین رفتن از پ . 

 .آی ولم کن. دارم می افتم-

مگه حرف می زد؟ حتی انگار صدای منم نمی شنید. انگار 

 من

مثل یه عروسک بی صدا کنارش کشیده می شدم. گوشاش 

 گرفته

 .بود و هیچ کدوم از حرف هام رو نمی شنید
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 نبود



 داشتم از شدت عصبانیت و حرص میترکیدم. تمام این مدت با

 خودم کلنجار میرفتم و سع ی میکردم از تینا دور باشم ولی

 .فقط شده بودم عامل آزار و اذیت خودم

انگار از یه زندگیصاف و بی دغدغه و روتین خاص خودم 

 خارج

 !شده بودم و یه دختر بی دست و پا افتاده بود وسط زندگی م

بزرگی بود و منم توی رد کردن چالش های سخت  چالش

 زندگی

 !بی عرضه ترین مرد دنیا

 این اسمی بود که روی خودم می ذاشتم چون بخاطر یه شب

کنار هم بودن دو سه هفته از زندگیم به طور کامل از بین 

 رفته

 بود. روتین عادی ام سر جاش بود ولی دیگه ذهنم جای اصلی

برای کارهای اصلیم بذارم نبود که بتونم صد خودم رو . 

 .آی آریو ولم کن. دستم درد گرفت-

انقدر از دستش حرصی بودم که دستش رو بیشتر فشار دادم 

 و

یه جورایی هلش دادم توی ماشین. بد قلق شده بود و در 

 ماشین

 .رو باز کرد
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 ...بشین سرجات-

 قاطع گفتم. انقدر اخم هام توی همدیگه بود که سرم تا پشت

گردن درد می کرد و تمام تنم از شدت عصبانیت رعشه 

 گرفته

 .بود

خودش در رو بست و نشست تو ی ماشین. ترسیده بود و اینو 

 از

 لرزش لبهاش می فهمیدم. چشماش جسور تر از اون بود که

دقیقا جایی بود کهبخواد بهم نشون بده ترسیده ولی لبهاش...   

 .احساسات واقعیش رو بهم نشون میداد

 چرا داد میزنی؟-

نفسم رو فوت کردم بیرون و نگاهش نکردم. سینه ام باال و پا 

 یین

 .می شد و عضالت تنم درد گرفته بود

 ...اگر به گوش حراست-

نذاشتم ادامه ی حرفش رو بزنه. پام رو فشار دادم روی گاز 

 و به

. سرپا یینی تا در اصلی دانشگاه انقدر زیاد سمت پایین روندم

 بود

که بارها و بارها چندین نفر توی همون مسیر چپ کرده بودن 



 و
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تصادف هایناجوری صورت گرفته بود. مسیر خلوت و بدون 

 رفت

و آمد بود و وقتی گاز میدادی بیشتر هیجان زده می شدی تا 

 یه

بیاری فاجعه به بار . 

گور بابای حراست! به درک که حراست بفهمه. مگه من به -

 تو

نگفته بودم از اون خراب شده هیچی نخر؟ مگه من بهت 

 نگفته

 بودم؟

خواست چیزی بگه که سرم رو برگردوندم سمتش و بدون 

 این

که حتی ذره ای سرعت سرسام آورم رو کم کنم با اخم غلیظ 

 و

شماش و انگشت اشاره ام چهره ی برافروخته زل زدم توی چ

 رو

 :جلوی صورتش تکون دادم

 حرف نزن، چرت و پرت تحویل من نده. باهات اتمام حجت-



 ...کرده بودم

 !!!!!آریو-

با جیغش حواسم رو دادم به جلو که یه اتوبوس سبز رنگ 

 درست
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توی چند متریم بود و قطعا نمیتونستم سر اون پیچ مزخرف 

 به

 .ماشین تغییر مسیر بدم

 اصال نمیدونم چی شد که ترج یح دادم با درختی که جلو ی

رومون بود برخورد کنم و فقط ماشین رو از حرکت نگه دار 

 م

 پام رو محکم فشار دادم روی ترمز و به سمت درخت فرمون

 .ماشین رو کج کردم

جیغ تینا توی سرم بود و بعد باز شدن کیسه های هوا صدای  

 ...توی صورتمون

خوب ماشین رو نگه داشته بودم ولی تنها چیزی که اون 

 لحظه

 .نگرانم می کرد تینا بود که اتفاقی براش نیافتاده باشه

سریع کمربندم رو باز کردم و برگشتم سمتش. گیج و منگ 

 چشم



که کرد نگاه کردن به من هاش رو باز کرد و فقط تنها کاری 

 ...بود

 :دستم رو رسوندم کنار صورتش و گفتم

 خوبی؟-

تنها چیزی که اهمیت داشت حال تینا بود. نه ماشین مهم بود 

 و
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نه چیزی. اگر اتفاقی ب راش می ا فتاد من مسئول بودم و 

 این داشت

 .دیوونه ام می کرد

 دستم که به دستش رسید تند و نفس نفس زنان شروع به داد

 :زدن کرد

 .دست به من نزن... داشتی جفتمونم به کشتن میدادی-

زدم به در شوخی و انگار از اینکه حالش خوب بود خیالم 

 راحت

 :شده بود که تکیه زدم به در و زدم زیر خنده

 .باحال می شد با هم میمردیم-

و کشید ولی خنگول اصال حواسش دستگیره ی در رو گرفت 

 نبود

 که در قفله. هی میکشید و ه ی در باز نمی شد. منم بهش می



 خندیدم که توی این موقعیت هم دست از خنگ بازیش

 .برنمیداشت

 توی یه جزیره تنها فقط من و تو باشیم حاضر نیستم زندگیمو-

 .با تو ادامه بدم

و منم قشنگ حرصی و عصبانی این کلمه هارو می گفت 

 بیشتر
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 .میخندیدم

 فعال نه تنها داری زندگیتو با من ادامه میدی بلکه داشتی با-

 .من میمردی

 :مشتش رو محکم کوبید به در و جیغ جیغ کنان گفت

 !ماشینت هم مثل خودت عطیقه اس-

 .پاهاشو محکم می کوبید به داشبورت و دستاشم به در ماشین

- ول دیوونهخنگ . 

 :جیغ کشید و گفت

 ...خودتی... خودتی! تعادل روانی نداری-

 یه نفر کوبید به شیشه ی سمت من و من هم کال یادم رفته بود

که چقدر عصبان ی بودم. تینا به تنهایی هم آتیش بود و هم 

 ابی

 .که می تونست اون آتیش رو خاموش کنه



 ...شیشه پایین نمی اومد برای همین در رو باز کردم

 سالم آقا چی شده؟-
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 :به جلوی ماشین اشاره زد که گفتم

 قضا بال! یه اژانس میگیرین برای ما؟-

زنگ زد و تینا هم همون لحظه در ماشین رو باز کرد و بدو 

 بدو

 .از سرپایینی رفت به سمت پا یین

تراول از جیبم در آوردم و کارتمم گذاشتم روش. سوییچ یه  

 .ماشینم روی خودش بود و جلوی ماشین یکمی جمع شده بود

 غفاری جان دستت درد نکنه اینو بذار تعمیرگاه همین باال-

 شماره ی منم بده بهش. من عجله دارم آژانس اومد بگو توی

 .همین راهیم

نبال تینا . اسمش رو ازبا دستم به مسیر اشاره کردم و رفتم د  

 روی لباسش خونده بودم و اون بدبخت هم بدون هیچ حرفی

 .اطاعت کرد

 وایسا دختر. تا پایین پیاده میر ی؟-

 اصال برنمی گشت نگاهم کنه فقط مثل ین توپ قلقلی قل می

 .خورد و اون سرپایینی رو با سر عت می رفت
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 هم خنده ام می گرفت و هم عصبانی می شدم. از اینکه

 .ممکنه حتی یک نفرم نظرش بهش بیافته دیوونم می کرد

ماشین که رسید براش دست تکون دادم و سوار شدم. به تینا 

 که

رسیدم در رو باز کردم و دستش رو کشیدم توی ماشین. 

 پاهاش

گه داشته بیرون مونده بود و در هم باز بود. البته ماشین رو ن

 بود

 .ولم کن زورگوی بدبخت. خودم میتونم راه صافمو برم-

 .اخه لعنتی راه صافم نمیتونی بر ی-

 کشیدمش تو و دستاش رو نگه داشتم. راننده بدبخت با گیجی

نگاهمون می کرد. یکی نمی دونست فکر می کرد داریم با 

 هم

 !چیکار میکنیم

- ی ریزم که مثلآریو بخدا میکشمت. انقدر توی غذات فلفل م  

 اژدها دهنت آتیش بیاد بیرون. میوه کپک زده میدم بخودی

 .حاات بهم بخوره

اصاا انگار نه انگار چند دقیقه قبل اون دعوای اعصتب خرد 

 کن

 پیش اومده بود. دیگهبا این خل بازیاش مگه یادم میموند که



 .باید از دستش عصبانی باشم
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- و پاتم ببندم باز کار خودت و میکنی دست ! 

 صاف نشست و دستش رو زد به کمرش. مقنعه اش کج دور

صورتش رو قاب گرفته بود و موها ی روشنش از اینور و 

 اونور زده

 .بود بیرون

 نه پس بشینم تو هرچی دلت میخواد بهم بگی هر کار می-

 خوای بکنی؟

انگشت اشاره ام رو به معنی سکوت جلوی بینیم گرفتم و 

 ازش

 .خواستم آروم باشه

 :لجبازیشو چند برابر کرد و جیغ کشید

نمی خوام ساکت باشم بذار همه بدونن توچه ملعون ی -

 هستی و

 ...صبح تا شب من رو توی خونه شکنجه میکنی

الکی ا دای گریه کردن هم در میاورد و ضجه مویه می کرد. 

وریط  

 که خودمم داشتم باور میکردم که نقش زندان بان رو توی

 .زندگیش بازی می کنم



1124 

 جرزن  

 

 نبود

وای تینا دو دقیقه آروم باش برسیم خونه االن آقای راننده -

 فکر

 !میکنه من واقعا زندان بانتم نه شوهرت

پس چی ؟ کم از زندان بان نداری! چرا انقدر زورگویی -

ه؟آخ  

 چرا نمیذاری مثل آدم زندگیمو کنم؟

 :ابروهامو گره ی کور زدم و جدی گفتم

 من نمیذارم؟-

هان بله موقع اومدن خونه که میشه هر شب دیر بیای و -

 صبح

زود بری. اصال برای چی دیگهمنو نمیاری دانشگاه بع د 

 جلوی

همه جار می زنی که من زنتم که بخوان بهم برگردن بگن 

 دهات ی

استاد تور کرده؟اومده   

رسیده بودیم جلوی در خونه. راستش خودمم از جواب دادن 

 به

 این حرف هاش طفره میرفتم و خوشحال بودم که میتونم ا ز

مهلکه فرار کنم. هرچی بیشتر دور می شدم آرامشم بیشتر 



 .بود

 این یک هفته هم توی انکار به سر می بردم ولی حساسیت ها

بود هیچ زیاد ترم شده بودوچک کردن تینا کم که نشده  . 

1125 

 جرزن  

 

 نبود

کلید انداخت و رفت توی حیاط. ز یر لب برای خودش غر 

 غر می

 .کرد و منم پشت سرش راه می رفتم

باید جمع کنم برم. اینطوری نمیشه. نمیتونم ا ینجا زندگی 

 . »کنم

 برای بق یه ی ارشدمم انتقالی میگیرم. دیگه نمی تونم تحمل

 کنم«.

 راستش این من بودم که نمی تونستم تحمل کنم. نه بودن تینا

 ...رو ها! نبودنش رو

 !تینا دختر دهات ی.. شبیه آب نباتی_

 مطمئن بودم که حسابی بهش بر میخوزه. همونطور که تو ی

منم قصدم همین بود.  دانشگاه از این لفظ ناراحت شده بود.

 اینکه

 .تا سر حد مرگ عصبانیش کنم

وسط حیاط وایساد و کیف و هرچیزی که توی دستش رو 

 همون



 .حا زیر سایه بون انداخت زمین

آقای آریو خان برزن خان بیگ ی..لطفا حد خودتونو بدونید _

 من

 خیلی بی اعصابم..سگم سگ! قاط ی کنم پاچه اتونو
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 نبود

 ..میگیرما..مراقب خودتون باشید

با ژست خاصی به سایه بون و برگ موهایی که ازش 

 آویزون بود

 :خیره شدم که گفت

 !در حوالِی ما پرسه زدن ممنوع_

پق کردم اصال نمی تونستم نخندم اما بزور جلوی لبخندمو 

 گرفتم

 :و گفتم

 !خر اگه اعتماد به نفس تورو داشت االن سلطان جنگل بود_

 !فقط از سر شوخی بود که می تونستم به تینای خودم برسم

اشاره به خودم کردم. داشت حرص می خوردا. باز ادامه 

 :دادم

باد شکمم اگه اعتماد به نفس تورو داشت االن سلطان بادها _

 !بود

 !درست صحبت کن_



_ حبت کنمدرست نشنیدم که درست ص ! 

 ..زیادی بلبل زبونی کنی عواقبش دست خودته_

بدم نمیاد یه گوش مالی حسابی بهت بدم تینا..پس بهتره _

 دهنتو

 ببندی
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 نبود

 چشماش چهار تا شد. نگاهش خیره به چشمام و صدای قورت

 .دادنن آب دهنش از همون فاصله به گوشم می خورد

ام... تمام فاصله ای که حفظ کرده بودم، تمام خود داری ه

 همه

 و همه داشت جاشو به این کشش لعنتی بدنم می داد و نمی

 .تونستم جلو ی اون دختر س فید گردالی سر نیاز فرود نیارم

 تمام تالشم! همه ی شعارهایی که طپل یک هفته به خودم

میدادم... هرچی که بهش فکر کرده بودم و تصمیم داشتم 

 عملی

همه درحا پاک شده بود و حافظه ی تصمیم گیرنده ام به کنم  

 ! سرعت فورمت شده بود

جذابیت وجود تینا و حضورش انقدر برام زیاد بود که 

 میتونستم

بخاطرش دست به هرکاری بزنم، حتی اگر اون کار پا 



 گذاشتن

 .روی اصول و قواعد تعیین شدهی خودم میبود

با اینکه هوا هنوز سرد بود ولی تینا شبیه یه کورهی داغ 

 .عصبانی بود

 سرم رو عقب کشیدم. تینا سرش رو باال گرفته بود و من هم

 کامال خم شد ه بودم. کیف و وسایلمون همو نجا کنار پامون

 .افتاده بود و خودمون نفس زنان به همدیگه خیره بودی م
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 نبود

خواست لبهاش رو باز کنه ولی و نذاشتم اراده اش روبه عمل 

 تبدیل

 .کنه

لپ هاش سرخ شده بود و پیشونیش قطره های عرق رو به 

 نما یش

گذاشته بود. نگاه لرزونش به چشمهام گیر کرده بود. انگار 

 دنبال یه

 جواب باشه! جوابی که خودم

 .هم نمیدونستم و انکارش میکردم

 !هیس-

هی من! کم نیاورد و دوباره بین لب علش رو باز لجباز یه دند

 .کرد



 ...ازت ناراحتم-

انگشتام رو کردم داخل مقنعه اش و موهای جلوی صورتش 

 رو

 :کشیدم بیرون که با این کار نقنعه از سرش افتاد و گفتم

 ...ناراحتی برای بعد-

 خواست باز یه چیز بگه که من نگاهم رو بند موهاش کردم

 ...اگر دستش بهت میخورد-

نگاه کردم به چشماش که آب دهنش رو فرو فرستاد. آخه 

 لعنتی

1129 

 جرزن  

 

 نبود

 !نمیگه من نفسم بند میاد

 .دانشگاه رو روی سرش خراب میکردم-

 مگه االن نکردی؟-

 بعد لبش رو گاز گرفت. کف دستش رو چسبونده بود به دیوار

بود پشت سرش و تکیه داده . 

 ...فقط یه تذکر بود-

 ...آ-

برلش سخت بود اسمم رو صدا کنه ولی با خیره شدن من 

 سعی

 :کرد و گفت



 ...آریو-

 جون دل آریو؟-

 .نگاهم کرد و نگاهش کردم

ماشین خراب شده بود، ممکن بود هر اتفاقی از طرف 

 حراست

کل و رئیس دانشگاه برام پیش بی اد! ممکن بود همه ی 

 تحقیقا ت

مون که تا اون لحظه به بهت رین نحو پیش رفته بود اخیر

 خراب
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 نبود

 ...بشه

هرچیزی ممکن بود و خطر اتفاقات بد درست بیخ گوشمون 

 بود

ولی تنها ویزی که میتونست من رو آروم کنه، درست بر 

 خالف

 تمام تالش هام خود این موجود پرتقالی بود که من ازش سیر

 .نمیشدم

*** 

 آریو؟-

روی آرنجم به سمتش دراز کشیده بودم و موهاش بین 



 انگشتای

 .توی چرخش بودن و بازی موج موهاش بهم آرامش می داد

 ...جون دل-

خجالت نمیکشی یه دختر دهاتیو به عنوان زنت معرفی -

 کردی؟

 ابرومو دادم باال که پتو رو تا زیر گردنش کشید باال. خنده ام

که اونطور خجالت میکشید. آروم شده بود و منم گرفته بود 

 آروم

 .بودم

تجربهی جدیدی بود. معموال اینطور آروم شدن رو تجربه 

 نکرده
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 نبود

بودم. وقتی توی اوج عصبانیت بودم انقدر خودخوری 

 میکردم

که در نهایت با سردرد و اعصاب خردی شب و روزم رو 

 سر

هیچوقت طوری آروم نمیشدم که تصمیم گیریمیکردم ولی   

 .رو به بعد موکول کنم

چرا یه وجبی خجالت میکشم برای همین توی بوق و کرنا -

 داد



 .زدمش

 !آریو جدی باش-

اخمش یه نموره توی همدیگه رفته بود. چرخید و روی پهلو 

 دراز

 .کشید

 !جدی ام-

 .روشو ازم گرفت. نگاهش به یه جا ی نامشخص بود

 !بعضیادما ساخته میشن که دلیل باشن... دلیل برای هرکاری

 مگه زندگیبدون دلیل و هدف و اصال انگیزه شدنیه؟ تینا توی

اون موقعیت بدون این که خودش بدونه شده بود انگیزه و 

 دلیلی

که من براش زندگی کنم. که حسادت کنم و خونم به جوش 

 !بیاد
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 نبود

اس خطر کرده بودم که اونطور پر سرعت خودم رو احس

 رسونده

 . بودم به تکثیر و حس ششم من دروغ نگفته بود

اون پسر آوازهی خوبینداشت و حرف های خوبی ازش 

 .نمیزدن

 کسی مستقیم نتونسته بود گزارشی بده ولی چون همه بوی



 مواد به بینیشون خورده بود احتمال میدادم اگر تینا تنها

سمت احتمال هر اتفاقی وجود داره بره اپت . 

 .چشماش خسته بود و من هم نیاز به استراحت داشتم

 ...بخواب دختر دهاتی-

 پسر شهری بایدبری بیرون بخوابی! خوب نیست یه دکتر-

 . شهری کنار یه دختر دهاتی بخوابه ها

 !این دختر دهاتیو با دنیا عوض نمیکنم-

ون آرامشی که سال خواب بی موقع ولی پر از آرامش... هم

 ها نی از

داشتم و نداشتمش. درست لحظه ای این آرامش رو بدست 

 آورده

بودم که تصورش هم نمیکردم. پی شنهاد ازدواج از سر ترس 

 .بود

فقط برای کمک کردن به دختری که لیاقت داشت و برای 

 گرفتن

 حال تمینی که سالها بودنش عشقی رو برام شکل داده بود که
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 نبود

 .سرتاسر عذاب بود

 نمیدونستم برای این تغییر بایداز کی تشکر کنم! از سیمین که

بعد از یه جنگ طوالنی تونست حرفش رو به کرسی بشونه 



 و

برای طبق هی باال مستاجر بیاره یا از پدر تینا که باعث شده 

 بود

تشکر من به دخترش کمک کنم. ش ا ید هم باید از خودم  

میکردم... خود آریوبرزن بیگی که خواسته بود این تغی یر 

 رو

 .ایجاد کنه

 یه نفس عمیق کشیدم و قبل از این که چشمام رو باز کنم حس

 .کردم نمیتونم دستم رو تکون بدم

 هردو دستم از دو طرف کشیده می شد و احساس کردمیکمی

 .عجیب غربب خوابیدم

تکون دادم دیدم اونا هم  جفت دستام بسته بود و پاهامم که

 تکون

 نمیخوره. با وحشت چشمم رو باز کردم دست و پاهامو کشیدم

ولی هرکدوم جدا جدا با یه طناب سفت و محکم بسته شده 

 .بود

 نمیدونم به کجا بسته شده بود ولی شک نداشتم تینا دنبال یه
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 نبود

 .خرابکاری جدیده

- رسهمگه دستم بهت ن . 



صداش رو از نزدیک شنیدن. سرم رو که برگردوندم دیدم 

 جلو ی

 .در وایساده و یه پارچ هم توی دستشه

میتونستم قصدش رو حدس بزنم. قبل از این که بتونه هر 

 اقدامی

کنه سعی کردم طنابهای دور دستم رو باز کنم ولی انقدر 

 سفت

 .بسته بود که نمیتونستم باور کنم همهاش کار خودش باشه

 این کارا برای چیه ؟-

 :شونه هاش رو باال انداخت و گفت

 !که یادم بره دیروز چیکار کردی-

 با این کار؟-

 .لباشو جمع کرد و هل داد به سمت جلو. سرش رو تکون داد

زبون بدنش انقدر با نمک بود که انگار یه بچهی کوچولو 

 داره

 .باهات حرف میزنه
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 نبود

 !باید تالف ی کنم-

 تالفی کنی راضی میشی؟-

 ...اوم-



 به طنابها نگاه کردم. قشنگ وسط تهت بودم و دست و پاهان

 .به چهار کنج تخت بسته شده بود

 تمایالت سادیسمی داری؟-

 چشماش گشاد شد و با تعجب زل زد توی چشمام. قدم هاشو

کرد و اومد سمتم سریع همون لحظه پارچ آب رو خالی  تند

 کرد

 !روی صر و صورت و بدنم

 !به من میگی دیوونه؟ خودت دیوونه ای زنجیری-

 دهنم از شدت شوک باز مونده بود و نفسم بند اومده بود. یخ

بستم! تیکه های یخی کع توی آب بود دونه دونه روی تنم بود 

 و

 .داشتمیخ میزدم

 !یخ زدم خل و چل-

 .یخ هارو از رو بدنم زد کنار و نشست کنارم
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 نبود

خب االن بازت کنم میتون ی هر بالیی سرم بیاری! -

 سادیسمی

 ... هم خودتی

 تو منو اینجوری بستی بعد سادیسمی منم؟-

انگار با این جمله تازه فهمید منظورم چی بوده که با مشت 



 افتاد

جونم به : 

خیلی بیشعوری اصال حقت اینه همینطور اینجا با طناب -

 بسته

 ...بمونی تا بپوسی! بازتم نمیکنم

آی دیوونه آروم! اینطوری جنگ ناجوونمردانهاس. اگر -

 راست

 .میگی باید من رو باز کنی تا هردومون توی یه شرایط باشیم

 دست از کتک زدن من کشید و متفکر دست به کمرش زد و

کرد. آنی تصمیم نمیگرفت و بایدروی حرکاتش فکر نگاهم  

میکرد و با نمک تر این بود که طرف مقابلش متوجه این 

 فکر

 .کردنهاش میشد

 اگر میخواست جواب کسی رو هم بده قشنگ توی روش فکر

میکرد و ابروهاش رو میکشید تو ی همدیگه بعد از یکمی 

 باال و
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 نبود

 .پایین کردن همه چیز جواب میداد

نه اون چیزی که به نظر تو جوونمردانه اس باعث شکست -

 من



 .میشه

 مطمئن بودم خیلی محکم طنابها رو نبسته و میتونم بازشون

 کنم برای همین همون حینی که مشغول جنگ لفظی بودن

 دست هامم به کار انداختم. اول مشغول باز کردن طناب سمت

 .راستم شدم

- ست و پای من رو ببندی منصفانه اس دیگه؟د  

 .صاد ق بود و این صداقتش بیشتر برام جذاب بود

نه ولی خب حرصم که خالی میشه. تازه میتونمیکمی به -

 اینکه

 !ممکنه از دانشگاه اخراج بشیم کمتر فکر کنم

 :دست از باز کردن طناب کشیدم و گفتم

 !تو که هیچ ولی من قطعا تذکر بدی میگیرم-

اش حالت ناراحت به خودش گرفت و چشمهاش پر از غصهلب  

 بهم خیره شد. چند لحظه طول نکشید که اومد جلو و خودش
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مشغول باز کردن همهی طنابها شد. کارش تموم شد و 

 خواست

 بره که دست هاش رو نگه داشتم و کنار خودم نشوندم. تمام

 !تخت خیس آب بود

- کیف من رو بهم بدهاون  . 



 خم شد و کیف رو برام آورد و من توی این چند ثانیه

 .داشتم قربون صدقهاش میرفتم

یه جعبه ی کوچیک ته کیفم بود که اون رو درآوردم. چند 

 روزی

 .بود که خریده بودمش ولی فرصت نشده بود که بهش بدم

نه که فرصت نباشه، خودم توی وضعیت انکار بودم. نه که 

 تینا رو

 پس بزنم... داشتم خودم رو پس میزدم. نه که بخوام اون رو

 .اذیت کنم! داشتم خودم رو اذیت میکردم

 من توی تمام این سالها به خودم قبولونده بودم که نمیتونم

تینا ییهیچ زنی رو توی زندگیم پذیرا باشم ولی حاال داشتم با   

زندگی میکردم که حتی یک درصد از ایده آلهای من رو 

 نداشت

 .ولی من کنارش لبخند میزدم
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 نبود

 .توی چشماش که نگاه میکردم انگار که تا ته قلبش رو میدیدم

انگار زل می.زدم به زالل ترین جا ی دنیا! اون چشم ها پاک 

 ترین

یا بودو زالل ترین نقطهی دن . 

 این چیه؟-



موهام رو زدم باال و با یه دست جع به رو گرفتم سمتش و 

 :گفتم

 .بازش کن-

 .با تعجب به بسته نگاه کرد و به چشمای من خیره شد

 مال منه؟-

 تا حاال کسی برات هدیه نخریده؟-

 .باز هم توی فکر رفت و به یه نقطهی نامشخص خیره شد

- بگیرم چرا خب گرفتم. توقع نداشتم از تو . 

 چیز خاصی نیست فقط با دیدنش ی اد تو افتادم و برات-

 .خریدمش

اخماشو کشید ت وی همدیگه و بلبل زبونیاش رو از سر 

 .گرفت
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 ...تینای لپ گلی با نمک من

 ا مدل جدی ده؟ میدونی چند شبه شام نیومدی خونه؟ اصال-

 میدونی چند روزه توی چشمام نگاه نکردی؟

 بازش کن ببین دوست داری؟-

بسته رو باز کرد و جاسوییچی تپلی جوج هی زرد رو با ذوق 

 بیرون

 .کشید و گرفت باال



 دبگه خودش رو نمیتونست کنترل کنه انقدر از ذوق جیغ زده

 .بود که اشک از چشمهاس میاومد

 .وای مرسی چقدر این خوشگله-

- ودتهشبیه خ ! 

 :یکمی نگاهش کرد و گفت

 من این شکلی ام؟-

 !آره همینقدر قلمبه-

اخماش رفت ت وی همدیگه و باز هم مثل دفعه ی قبل شروع 

 کرد

 :به خوندن
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 نبود

 ...زن بایدخوشگل باشه سفید و کمی چاق-

 !من که حرفی ندارم-

چشماشو تنگ کرد و عروسک جوج های کوچولوش رو 

 گرفت

 توی

 :دوتا دستش و گفت

 یعنی قبول کردی که همین ورژن تپلم جذاب تره؟-

 لبام به یه لبخند آروم کش اومد. تنها چیزی که توی وجودش

 توجهم رو جلب نمیکرد هیکلش بود. چیزی نبود که به چشمم



 .بیاد و دوست داشته باشم تغییر کنه

- اتین ! 

 .انگشتش رو از توی چشم جوجه اش کشید بیرون

 ...هوم-

 .جمع کن باید بری پیش زری-

 چشماش گشاد شد و گردی خوش رنگش رو برام به نمایش

گذاشت. یکمی که گذشت متفکرانه چشماشو تنگ کرد و 

 لباشو
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 .کشید باال

 میخوای شیطونی کنی من خونه نباشم؟-

- ره یه جین دختر قراره بیاد اینجاآ . 

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .بدبخت آخه عرضه این کارم نداری-

 .ببینیم و تعریف کنیم-

 بیخیال رومو ازش گرفتم و خواستم برم که دو یید دستم رو

 .کشید

 آی آی وایسا وایسا ببینم چطور من نبایدوقتی زنتم به کسی-

 نگاه کنم اونوقت تو میخوای شیطونی کنی؟

 :انگشتش رو گرفت باال و خیلی جدی تهدی د کرد



 بخدا آریو، به خداوندی خدا... اگر چنین کاری کنی همچین-

 ...تالفی میکنم

 دستم رو گذاشتم روی دهنش و محکم فشار دادم. داشت زور

 میزد صداش به گوشم برسه ولی فقط آواهاینامفهوم به گوشم
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 .میخورد

 آخه جوجه رنگی تا تو هستی من کیو بیارم توی این خونه؟-

 !جرات داری بکن ببینم آویزونت میکنم آقای دکتر-

 خنده خنده رفتم توی پذیرایی و مشغولی ه کتابی شدم که چند

 .وقت بود درگیرش بودم

 ضعیفه! بیا ببینم؟-

تر صداش کردم جوابمو نداد این بار بلند : 

 .ضعیفه کجایی؟ گرسنمه حاج خانم-

بازم جواب نداد خواستم بعد از صدا کردنش برم دنبالش که 

 اومد

 :توی پذیرایی و گفت

 !سرسام گرفتم-

 .نگیر... برو شام بذار بخوریم گرسنه ام-

دستاشو زد به کمرش. موهاش رو گوجه کرده بود باالی 

 سرش و



یه رژ لب قرمزم زده بود روی لبش. همون رژ لبی که 

 دوست

نداشتم بیرون بزنه. تقص یر خودش بود که عجیب دلبر 

 .میشد
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 رنگ قرمز انقدر بهش میاومد که ناخوداگاه چشم رو به سمت

 .خودش میکشید

 کارد بخوره اون شکمت که مثل خرابه میمونه. میخوای بیا-

 منم بخور دیگه تعارف داری؟

 :پاهام رو جابجا کردم و گفتم

 .نوبتی، االن وقت شامه نوبت توام میرسه-

 .یه بچه پرو غلیظ گفت و خم شد و دمپاییشو از پاش درآورد

سرم رو دزدیدم که به سرم برخورد نکنه ولی دمپایی روی 

 شونه

ام فرود اومد. باز خوب بود موقع پرت کردن وسایل با 

اساجن  

 سفت و سخت سر وکله نمیزد وگرنه باید سالی یه بار وسیله

 .عوض میکردی م

به فکر خودم خندیدم. تینا رو جزوی از زندگیم حساب 

 میکردم



 .و واقعا هم بخش مهمی ازش شده بود

بعد از چند دقیقه کتاب رو بستم و گذاشتم کنار. ک ار چند 

 ساعت

م خونه رو قبلش رو بایدتالف ی می کردم. بوی سیر تما

 برداشته
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 بود و مطمئنا مثل همیشه غذای خوشمز های انتظارم رو

 .میکشید

 .رفتم سمت آشپزخونه که بو شدت گرفت

 .چه بویی هم راه انداختی-

 حال میکنی دیگهبا یه تیر چند نشون! خونه برات مثل هتله-

 .بخور بخواب

برنگشت سمتم و این بهترین فرصت بود برای عملی کردن 

 نقشه

 .ام

 .هوم، کاوه فردا شب میره ها-

 .آخه زری به من نگفته بیا که-

در یخچال رو باز کردم و یه تخم مرغ گرفتم توی مشتم. 

 یکمی

 :جلوی یخچال معطل کردم و گفتم



 .میگه، کاوه زودتر به من گفت که برنامه نچینم-

تم که گفتدر یخچالو بس : 
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 .برات غذا آماده میکنم-

 دلم ضعف رفت و ناخودآگاه لبخند روی لبم نشست. درسته که

همهاش در حال خرابکاری بود و دنبال این بود که یه طوری 

 حال

 .من رو بگیره ولی از اونطرف هم حواسش بهم بود

اشت برام تاریخ سخت بود به یه زن اعتراف کنم. انگار د

 تکرار

میشد و من باز اشتباهات گذشته رو میکردم. برنامهای که 

 برای

 پس فردا داشتم اشتباه ی بود که شش هفت سال قبل کرده بودم

 .و سالها بخاطرش تاوان پس داده بودم ولی از رو نمی رفتم

 :جلوتر رفتم و خم شدم کنار گوشش و گفتم

 چی شد خدا تورو برام فرستاد؟-

 :موهاش رو با دست آزادم زدم کنار که گفت

 یه دقیقه آروم نگیریا! دارم غذا درست میکنم. تو توی خونه-

 !باشی نمیذاریادم به هیچ کاری ش برسه

 معنی نمیده وقتی مرد خونه اس خانم ها کاری جز رسیدگی-



 .به مردشون داشته باشن
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نگاهم کرد. تو نگاهش تاسف داشت و یه نموره چرخید و کج  

 همین که برگشت سمت ماهیتابهی غذاش دستم رو بردم باال و

 !تخم مرغ رو کوبیدم کف سرش

یک لحظه سکوت کرد و بعد کفگیر رو برداشت و چرخید 

 .سمتم

موهاش با تخم مرغ پوشیده شده بود و حتی یه ذره اش تا 

 روی

گه چسبیده بود و قیافهپیشونیش اومده بود. تمام موها به همدی  

 .اش حسابی خنده دار شده بود

 ...وایسا تا نکشتمت-

 !غذات میسوزه-

از شدت دو ییدنمون زمین تکون میخورد و من فکر تنها 

 چیزی

که نبودم شغلم بود که االن توی خطر بود و هیچ چیزی مهم 

 تر

 .از اون نمیتونست وجود داشته باشه

*** 

- ی که بهت بگم عاشق شدی؟ عاشق شدی! دیگه باید چی بگ  



 .قطعی می گم... صد درصد مطمئنم
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 اه زری چقدر اینجا کثیفه خیر سرت زن زندگیای ها خیلیه-

 .که کاوه طالقت نمیده

 انگار حرفش رو نشنیده باشم سرم رو گرم جمع کردن لباس

هاش کردم. چوب لباسیش پر از لباس بود و روی صندلی 

 میز

 .آرایشش همیه کوپهی بزرگ از لباس تلمبار شده بود

 !اوسکول با توام ها-

مملو ای از لباس ها رو که برداشتمیه پوست موز از روی 

 می ز

 آرایشش افتاد روی سرامیک های کف اتاق و من دقیقا پام رو

ی بیافتگذاشتم روش. حاال نیافت پس ک ! 

 جیغ زنان دنبال یه جای دست بودم که خودم رو نگه دارم که

 دستم کوبیده شد به یکی از شیشه های عطرش و همه با هم

 .مثل دومینو تلق تلق گوی ان افتادن

از یه طرف جیغ میزدم چون میترسیدم با پشت فرود بیام 

 روی

زمین و این همه وزنم کوبیده بشه روی زمین و از یه طرف 

گهدی  



 !هم نگران شیشه های عطر زهرا و کاوه بودم
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باالخره خودم رو بند لبهی میز آرایش کردم و خدا باهامی ار 

 بود

 که هیچ کدوم از شیشه های عطر نیافتادن زمین فقط کل بُِرس

 .ها و شونه هاش پخش زمین شدن

- ید بیام خونه ات روعین کمد آقای هویشانه! اینجا هم من با   

 .تمیز کنم

نه تو برو به همون شوهر جونت برس. دوستی که میره -

 یواشکی

شوهر میکنه باید براش قهر قهر تا روز قیامت خوند! عاشق 

 شده

 !واسه من قمپز در میکنه. قبول کن حداقل خانم مهندس

 !باشه ِشف شلختهی اعظم. چشم قبول میکنم که عاشق نشدم-

با حرص همه ی لباس هاش رو ریختم روی زمین که اومد 

 دم

 .در اتاق

 خجالت نمیکشی پوست موزت کف اتاقه؟-

 .روی میز بود-

 روتو برم من دختر! زشته این چه وضع زندگیه یکمی مرتب-
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 .کن اینجاها رو

 :بیخیال شونه اش رو انداخت باال و گفت

- م طبیعیهتهران نبودی . 

 !تهران نیستین جن و پری اینجا زندگی میکنن-

ا گمشو تینا تو به زندگی خودت برس هر دقیقه همی ادت -

 بیاد

 !که به من هیچی نگفتی

 لباس ها رو ول کردم روی زمین و رفتم خودم رو پرت کردم

 .روی تختشون

 چی میگفتم؟ میگفتم عین دوتا احمق تصمیم گرفتیم ازدواج-

بام برم نداره ببره ِده؟کنیم تا با  

 .زری هم اومد کنار من و خودش رو انداخت بغل دستم

 هرچی مگه نبایدبه من میگفت ی؟-

 .بخدا خیلی درگیر بودم-

چرخید سمتم و دستش رو گذاشت زیر سرش. نگاهش رو 

 دوخت

 .به من که داشتم سقف سفید رو نگاه می کردم
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 نه چک زدیم نه چونه دوماد دکتر اومد به خونه. خدایی آریو-

 .خیلی جذابه از حق نگذر سفت بچسب ولش نکن

یهچیزی توی دلم جابجا شد. من که خیلی وقت پیش به 

 جذابیت

آریو اقرار کرده بودم. به خصوص وقتی کت و شلوار 

 اسپرت تنش

میکرد و صورتش جدی میشد . کم از شاهزادهی سوار بر 

 اسب

 سفید نداشت! البته اسبش سیاه بود اسب سفیده اش به د یار

 ...باقی شتافته بود

 .آره دوماد قالبی... همین روزاس که بیاد بگه بریم جدا بشیم-

تو دیگه رد دادی دختر. مگه نمیگ ی دیشب خودش اومد -

 کنارت

 خوابید ؟

 .یاد شب قبل افتادم

 بعد از این که از حموم برگشتم

زیش رو پاک کرده بودم برام ماسک مو هم زده و تخم مرغ با

 بود

 .و موهام رو شونه کرده بود

آریو قصد داشت دیوونه ام کنه! این نزدیکیا طوری شده بود 

 که
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 .نمیتونستم به نبودش فکر کنم

 چه ربطی داره؟ اون مرده، من احمقم که وا دادم. االن اون-

 فهمیده هر بار بهم نزدیک بشه من مخالفتی نمیکنم و چیزی

 .نمیگم باز بهم نزدیک میشه

 خودم به این حرف هام باور نداشتم ولی همهاش ذهنم رو با

 .همینا درگیر کرده بودم

 :زری کوبید به پهلوم

پاشو کاسه کوزه ات رو جمع کن. اون آریو ای که من دیدم -

 و

ت. این همه وقت توی خونه با کاوه ازش گفته این کاره نیس

 هم

بودین یه بار دختر آورده؟ اگر میخواست میتونست بیاره 

 دیگه؟

راست میگفت نه تنها نیاورده بود بلکه من اصال روابط 

 عاطفیش

 رو ندیده بودم. یعنی میشد خیالم راحت باشه که کسی توی

 زندگیش نیست؟

ی خودم ب چیزی که نوک زبونم بود باور نداشتم. یه سر

 جمالت



 کلیشه ای دربار هی مردا که نمیدونم اولین بار کدوم از خدا

 بیخبری به زبون آورده بود و دهن به دهن بین مردم چرخیده
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 .بود

تا وقتی باشم و کنارش باشم من رو نگه میداره. فردا -

 روزی که

 .یه بهتر گیرش بیاد پرتم میکنه ی ه گوشه

حسابی از حرفام عصبان ی بود. خب خودمم باورشون زری 

 نداشتم

 ولی از آریو و احساسات خودم میترسیدم. انقدر میترسیدم که

 .برای اثبات بد بودنش دست به هر ریسمونی میزدم

 یاد ندارم دنبال جلب توجه بوده باشم ولی آخه نمیشد که! من

 .که نمیخواستم اینطوری بشه

اصال شاید همهی این اتفاقا بخاطر این بود که عادت کرده 

 بودیم

به همدیگه و اون اولین پسری بود که انقدر به من نزدیک 

 .بود

 خب حق داشتم دیگه! وقتی هیچ تجربه اینداشتم با ید به خودم

 !میاومدم و میدیدم ای دل غافل بدبخت شدم رفت که

ی که توی وجودماصالً نمی تونستم با این حس عجیب و غریب  



وول می زد کنار بیام. اصال از کجا معلوم که یه حس گذرا 

 نبود؟

 !تینا-
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یه طوری عصبانی و با صدای بلند اسممو داد زد که به 

 رعشه

 .افتادم. حتی از شوک صدا زدنش در جا پریدم

-  هوی چته دختر؟ حاال کاری ندار یم که چقدر از دستت

 ناراحتم

 ولی مسخره بازیرو بزار کنار دیگه. هم معلومه که تو چقدر

دوستش داری هم من مطمئنم که اون تو رو دوست داره! 

 دیگه

 ...نیاز نیست با خودت کلنجار بری

 همش توی فکر شب مهمونی بودم درسته که من خودم به

تنهایی یه دختر مستقل و امروزی بودم ولی همیشه از بچگی 

 یه

یی توی سنت ها و باورها بود که خوب من هم با چیزها

 همون

 .ها بزرگ شده بودم

 ...شب مهمونی-



چیزی که توی داستان ها و قصه ها شنیده بودم این بود که 

 اون

شب مهمونی باید با مراسم خاصی برگزار می شود و از 

 اونجایی

که من یه جورایی این ازدواج رو فرمالیته میدونستم 

 نمیتونستم

ور کنم که ما زن و شوهریم و اون اتفاق همیه اتفاق که با

 !طبیعی
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کجا رفته اون تینای زبون دراز؟ پای عشق و عاشقیت که -

 میاد

 وسط زبونت کوتاه میشه؟ بابا تینا! چرا انقدر مقاومت میکنی؟

یارو دوستت داره... این آریویی که من ازش شنیدم ممکن 

 نیست

 !حتی یک ذره هم نقش بازی کنه. شل کن

نیاز داشتم کال بحث از روی من و آریو برداشته بشه. خودم 

 به

 اندازهی کافی به این اتفاقات فکر میکردم دیگه نمیتونستم بعد

 از تعریف کردن همه چیز برا ی زری بازم بهش فکر کنم و

 .تحلیلش کنم



- مار  شبیه تحلیل گرای سیاسی شدیا ! دنبال زیر بغل

 میگردی؟

 صدای پیام گوشیم که به گوشم خورد خوشحال از این که

 میتونم از زیر بار سواال و حرفا ی زری در برم دوییدم سمت

 .گوشیم

بعد از این همه مدت تنها شدن با زری یه حس فوق العاده 

 .داشت

انقدر دلتنگش بودم که انگار از زندان آزاد شده بودم ولی 

 المصب

ه یه طوری جل وی چشمم بود که نمیتونستممرتیکه خرس گند  
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 .از یاد ببرم

سالم، خوبی؟ خوش میگذره؟ تی نا من خارج از شهرم... 

 »میتونی

بری خونه ز یر گاز رو خاموش کنی؟ احساس میکنم زیر 

 سماور

 روشن مونده«.

 .میخواستم جیغ بکشم ولی فقط نفسم رو محکم دادم بیرون

سرم رو به این طرف و اون طرف تکون دادم و با اعصاب 

 خورد



 .خودم رو پرت کردم روی کاناپه

 !چی شده باز-

بهش چشم غره رفتم تا بتونم به حال خودم برگردم و توضی 

 ح

 :بدم چی شده. تند تند تایپ کردم

 »عقل توی سرته یا فقط یه سیم گوشاتو به همدیگهوصل کرده

سرت چیزی به اسم مغز وجود داره؟ یه تا نیافته؟ اصال توی 

 روز

 تنها نمیتونی توی خونه بمونی؟ خونه سالمه؟ آتیش سوز ی

 ؟ نشده؟ خونه روی سرت خراب نشده«

 هر یه حرفی که مینوشتم دستم رو محکم میکوبیدم روی
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صفحه و با حرص نفسم رو می.دادم بیرون آخه اون وقت 

 شب

کجا میرفتم ! تازه بایدآژانس میگرفتم می رفتم ومن   

 .برمیگشتم

 !هوی چته-

بهش چشم غره رفتم و با حرف بلند شدم تا برم لباسامو 

 .بپوشم

 .باید برم زیر سماورو خاموش کنم-



زری تقریبا جیغ کشید. یه طور که دستام رو گذاشتم روی 

 گوشم

 :و گفتم

 !هوی چته-

 تنها میخوای پاشی بری خونه؟ منم میخوای تنها بذاری؟-

یه نفس عمیق کشیدم و بعد با بی حوصلگی فوتش کردم 

 .بیرون

 اصال آریو کدوم گوری رفته بود؟ چرا خبر نداده بود که میره

 خارج شهر ؟

ا پس حتما داره یه غلطی میکنه که به من نگفته! حتما -

 منتظر

1158 

 جرزن  

 

بودن  

بود یه شب نباشم واسه خودش بره عشق و حال... با ید برم 

 حالشو

بگیرم. اینطوری نمیشه بعد از اینکه برگشتم خونه با ید 

 حسابی

 .از خجالتش دربیام

 .تو دلت فکر کن-

زری از جاش بلند شد و منم ادامهی فکرامو به دلم منتقل 

 .کردم



ی حرصانقدر حرص خوردم که دندونام درد گرفته بود. ه  

 میخوردم هی دندونامو محکم رو ی هم فشار میدادم. نکنه با

دختر رفته باشه خارج شهر! مرتیکه بیشعور مگه زن نداره؟ 

 باید

 ...برم رسواش کنم

 .منم باهات میام-

خوب چه بهتر پاشه بیاد هم اینکه من تنها نرم هم اینکه 

 خودش

 ...تنها نمونه. دو سر بُرده دیگه

ردم دیگهحاال یه تاکسی بگیر برو تا عزیزم، فراموش ک

 »خونه

 برگرد پیش زری«...
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ول کن ماجرا نبودم. میخواستم همونطور __________ اصال

 پشت

 تلفن

 .متوجه بشم

 حاال جای اینکه پاشم حاضر شم سریع برم برگردم و به شب

 .نخورم نشسته بودم آریو رو سوال پیچ میکردم

اول پیامش دلم هری ریخت. توی لحظه  "عزیزم" با خوندن



 یادم

 رفت که چجوری داشتم حرص میخوردم و توی دلم ماشی ن

 لباسشویی ساخته بودم همینطور چنگ میزدم تا خدایی نکرده

 .با دختر دیگه اینریخته باشه رو ی همدیگه

انقدر این بشر سرتق و پرو بود و ی ه روز خوش کنار هم 

 نداشتیم

مه اش انتظار داشتم دعوا و صدای بلند از سمتش به گوشمه  

 .برسه تا گفت عزیزم اصال من عین یه موم نرم شدم

 »باشه االن میرم«.

 »ممنون خانم«.

چقدر عجیب صحبت میکرد و من چقدر اون لحظه دلم 

 پرکشید
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که کنارش باشه. یه آه بلند کشیدم و با بغض به صفح هی 

 گوشی

 نگاه کردم. مثال چی میشد میگفت خانمم؟ یا مثال چی میشد

همهی این احساسات موندگار بود و هیچ قراردادی درکار 

 .نبود

 هر بار که دلم باال و پایین میشد و حالی به حولی میشدمی اد

ی رویاپردازی.هام اون برگ هی امضا شده میافتادم و همه



 بهم

 .میریخت

 هنوز حاضر نشدی؟-

از اون افکار روی اییم پریدم بیرون. باورم نمیشد یه چیز 

 جدی د

 توی زندگیم باشه که برام انقدر مهم جلوه کنه. عادت نداشتم

حضور یه آدم توی زندگیم طوری باشه که وقتی نیست و 

 کنارم

. چی فکر ندارمش حرف هر ثانیه و فکر هر لحظه ام بشه

 میکردم

 .و چی شد

 سخت بود پذیرفتن اینکه بهش عالقه دارم ولی میتونستم خودم

 رو قانع کنم و بگم من فقط بهش عادت کردم. عادت داشتم

همیشه آریو باشه و توی این چند ماه همهاش چشمم اونو 

 .ببینه
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 اصال همون موقعی که پیشنهاد ازدواج داد و اجازه نداد من

برگردم ِده جاش رو توی قلبم باز کرد. آخه کدوم مردی 

 حاضره

 همچین کاری بکنه؟



 چی؟-

زری توی چهارچوب در اتاق خواب مشترکش با کاوه وایساد 

 و

 .دست به سینه برام سر تکون داد

 !عاشق شدی رفت. مجنونم اندازهی تو پرت نبود-

 خواستمیه چیز پرت کنم سمتش و داشتم دنبال وسیلهی

 .مناسب میگشتم که دویی د سمتم

 هوش وسیلههای خونه ام سالح سرد تو نیستا. پاشو یکم-

 .آت آشغال بمال اون صورت ایکبی ریت رنگ بگیره

 نمیخواد بریم برگردیم مگه میخوام برم عروسی؟-

ن آورد و کف دستش رو با حالت خاک برسرت به سمت پایی

 با

 .یه کیف آرایش بزرگ که درش هم باز بود اومد سمتم

 .خاک بر سرت کنم که یه ذره دل بری و زنانگی بلد نیستی-
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 از در و دیوار خونه دلبری کنم؟ یارو خونه نیست ولم-

 !کن توروخدا

هلم داد روی مبل و نشست روی دست هی مبل.سرم رو تکیه 

 داد

 .به تکیه گاه مبل و خم شد روم



 زری عروسیه؟-

 نه میخوام جشن عزاتو بگیرم گور به گور شده. خاک بر سر-

اون اگر عاشق تو شده باشه. احمقه مگه؟ اینطو ری توی 

 خونه

 !میگردی؟ یه لباس جذابی یه نمور آرایشی چیزی

اصال عادت به این کارا نداشتم. یعن ی راستش اصال بهش 

 فکر هم

 .نمیکردم. آریو هپلی ترین حالتهای منو دیده بود

 .بیا بریم برگردیم بعد آموز شها ی زنانه بده-

 .چشماتو ببند ببینم-

 انگار نمیتونستم جلوش مقاومت کنم. چشمام رو بستم و زری

همونطور که داشت یه کارایی روی صورتم میکرد مشغول 

 حرف

 .زدن شد
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مردا همچین با -

محبت رام میش 

  ن

که بعدش 

میگی ای دل 

 غافل



چی شد که اینطوری 

شد؟ اصال چطور عین 

 موم نرم شد؟ فقط

  

باید قد ارزن سیاست داشته باشی که تو اصال نمیدونی 

 سیاست

 !چیه

اه زری ولم کن توروخدا. سیاست و می است و این چرت -

 .و پرتا

دو روز دیگه آریو طالقم میده باید بشینم زانوی غم بغل کنم 

 که

ای دل غافل دلمو داده بودم حاال با ید براش عزاداری کنم و 

 مرثیه

سرایی کنم. بذار همینطور بی دلب ری بمونه حداقل بعدا به 

 خودم

 .میگم خیلی هم غرورم رو نشکستم تهش هیچی نشه

 یه جایی ته دلم میگفت برای به دست آوردنش تالش کنم ولی

به نظرم آریو یه جورایی برام غیرقابل دسترس بود. 

 شایدبگین

شما که زن و شوهرین ولی من میگم وقتی چیزی عادی 

 نباشه

و طبیعی نباشه درست شدن ی نی ست. ما قرار نبود زن و 



 شوهر

فقط بخاطر حسبشیم و اگر چیزی بینمون اتفاق افتاده بود   

زودگذر و نیازی بود که ممکنه برای هر زن و مردی پیش 

 .بیاد
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 .اَبلَه کمته! انگار دارمیاسین توی گوش خر میخونم-

 زری ننه، میدونم چقدر دوسم دآریو چقدر دلت میخواد به-

 چیزی که دلم میخواد برسم ولی من میدونم این مسیری که

م تهش راهمون از هم جداست. من و آریو آدمای یه میر

 زندگی

 .نیستی م

با صدای مسخره ادامو در آورد و دوباره جمله ام رو تکرار 

 :کرد

 .من و آریو آدمای یه زندگینی ستیم. انگار این تعیین میکنه-

ابله بدبخت. عشق و عاشقی قانون نداره. مرز و دیوارم 

 ...نداره

رف زدنم ذهنم رو بیشتر درگی رسکوت کردم چون بیشتر ح  

میکرد باعث می.شد بیشتر کالفه بشم و فکرم درگیر آریو 

 .باشه

 .زری همونطور حرف میزد ولی من دیگهمقاومت نمیکردم



کارش تموم شد و من بدون این که خودم رو ت وی آینه نگاه 

 کنم

 .بلند شدم و لباس پوشیدم

م. زری یه جلوی در خونه مشترکمون از ماشین پیاده شد ی

 ساک
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 بزرگ از وسایل طیبه دوستش رو با خودش کول کرده بود تا

 بهش بده. طیبه هم کوچه پایینی ما مینشست. خوبه حاال آریو

 .و فراموش کاریش سبب خیر شده بود

زری هم ساکشو برداشت و دنبال من راه افتاد. هرچی بهش 

 گفتم

 .بذار بگیم راننده وایسه بیایم پایین هی نه و نو آورد

 .کلید انداختم به در و رفتم داخل. هیچ ماشینی توی حیاط نبود

آه از نهادم بلند شد. قفسهی سین ه ام سوخت. کاش وقتی در 

 رو

 باز میکردم ماشین مشکی بزرگش رو میدیدم . ماشینش هم

 !هیبت خودش بود... همونقدر درشت و قوی

ناراحتی رفتم سمت پله ها و خودم رو رسوندم به طبق هی  با

 .ب اال

یه طوری هم همه چیز رو قل و زنجیر کرده بود که هر کدوم 



 از

 .درارو باید سه بار قفلشو میچرخوندم تا باز بشه

درواحد رو باز کردم. سرم پا یین بود و میخواستم کلید رو 

 بذارم

و چراغ رو روشن  توی کیفم. همین که سرم رو گرفتم باال

 کردم

 !جمعیت رو بروم نفسم رو بند آورد
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برف شادی روی سرم خال ی شد و چند تا چیز با صدا روی 

 سرم

 ترکید. چند نفر بادکنک ترکوندن و بقیه جیغ میزدن. من فقط

شوکه سر جام جلوی در وایساده بودم و حتی سرم رو 

 نمیدزدیدم

شادی روی صورتم نشینه که برف . 

 !تولدت مبارک-

از بین اون همه صدا و جیغ و داد فقط صدای آر یو رو ش 

 نیدم که

 .تولدم رو بهم تبریک میگفت

 فقط یک ثانیه نیاز داشتم تا هرچی آب توی بدنمه بیادپشت

چشمم و با صدای بلند بزنم زیر گریه. اصال هیچکسی رو 



 بجز

جلوی صورتم و با تمام وجودم آریو نمیدیدم . دستم روگرفتم  

 .گریه کردم

 عوض خوشحالیته ؟-

نمیتونستم بهش بگم این گریهها بخاطر خوشحالیمه. از خوش 

 ی

 زیاده که اشک هام بند نمیاد و باورم نمیشه کسی تولد من رو

 .یادش مونده باشه
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 !جوجه طالیی؟-

سرم رو گرفتم باال ولی ا شکام نمیذاشت صورتش رو ببینم. 

 مشتم

 رو محکم کشیدم به چشمام و ی ک ثانیه تا پر شدن چشمام

تونستم صورت خندونش رو ببینم . چطور تونسته بود 

 غافلگیرم

 کنه؟ من هیچ وقت تولد نداشتم! یادم نمیاومد روز تولدم روز

رویا بود. من توی خاصی بوده باشه و اینا همه برام شبیه 

 سرم با

احساسم به آریو کلنجار میرفتم و اون برای سورپرایز کردن 

 من



برنامه ریخته بود! باورم نمیشد ... من توی اون لحظه 

 احساس

 .کردم ممکن نیست هیچ وقتی خوشبختی بیشتر رو تجربه کنم

 خوشحالی واقعی اونیه که نه فقط لبت بلکه چشما و قلبتم با

ه و بخندهلبت همراه بش . 

 من اصال گذشته رو یادم نمیاومد. تنها چیزی که برام مهم بود

همین حال بود و. اون نگاه آسمونی ای که زل میزد توی 

 چشمام و

 .لباش رو جمع میکرد

 .اون صورتی که با تمام وجود لبخند میزد و سرحال بود
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که حس میکردم خوشحالههمین قلبم رو به تپش میانداخت   

 .و این خوشحالی رو داره بهم منتقل میکنه

انقدر هم هی احساساتم نو و عجیب بود که خودم هم 

 نمیتونستم

بپذیرمش. انگار یه تیکه از فضا بود و من باهاش آشنایی 

 .نداشتم

 !مرسی آریو-

 !وقتی من کنارتم از هیچی نبایدبترسی-

 دلم ریخت، من از همین بودنش میترسیدم... من از این مردی



 که دلم رو داشت میلرزوند میترسیدم. از عادت کردن و

 !دلبستگی! از این که احساساتم مانع درست زندگی کردنم بشه

 میترسیدمیادم بره یه قراردادی هست و من دین و ایمونم رو

ری ازم توی لحظه ببازم و وقتی به خودم بیام که هیچ کا

 ...برنیاد

 .من از همین دل لرزونم میترسیدم

هول کردم و چند قدم رفتم عقب روی پای یه نفر دیگه فرود 

 اومدم

 و همین که چرخیدم با پشت دست محکم زدم توی صورت یه

 .مردی که پشت سرم وایساده بود

تا خودت رو به کشتن ندادی بیا بریم لباسهات رو عوض -

 .کن
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 قدم هاش انقدر از من بلند تر بود که با هر قدمش بایددوتا قدم

 .برمیداشتم. در واقع دنبالش میدوییدم

 آریو واقعا برام تولد گرفتی ؟-

 ...نه پس مسخره بازیه همهی اینا-

چراغ اتاق رو روشن کرد و درش رو بست. منم چشمم 

 دنبالش

 .اینور و اونور میرفت



 وای اصال باورم نمیشه. کیک دارم؟-

 !کیکم داری-

 !حاال که دارم فکر میکنم ورژن مهربونت هم خیلی جذابه-

 :ابروشو انداخت باال و یه کاور لباس از توی کمد درآورد

 ...من کال آدم جذابی هستم-

 چشمامو تنگ کردم و لبامو دادم جلو. نگاهم رو به یه جاینا

عادی دوختم و متفکرانه گفتممعلوم ولی باال تر از حاال  : 

 اوم خودت هیچی ولی ا عتماد به نفست خیلی جذابه. میگم-

چطوره یکمی ا ز این ا عتماد به نفست قرض بدی جلوت کم 

 نیارم؟

شالم رو از دور گردنم باز کرد و توی دستش مچاله کرد 

 انداخت
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 !گوش هی اتاق... جیغم رفت هوا

 .شالمو مچاله نکن-

بی اهمیت به من مجبورم کرد مانتومم دربیارم. کاور رو باز 

 کرد

 .و از توش یه شلوار مشکی با یه بلوز قرمز درآورد

 .شالو ول کن لباست رو بپوش-

 .این که لباس من نیست-



این بار آریو بود که چشماش رو تنگ میکرد. اتیکت پشت 

 لباس

ادرو گرفت باال و سرش رو تکون د : 

 ...مال توعه-

 .نداشتما-

 .چشمام رو گشاد کرده بودم. مطمئن بودم چنین لباسی ندارم

 :دستش رو کرد الی موهام و گفت

 .خنگ من! خب برات خریدم دیگه-

 :باز چشمام گشاد تر شد و گفتم

 خب مگه سا یز من رو بلدی؟-

 .من بلد نباشم کی بلد باشه؟ حاال بپوش مطمئن میشی-
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 :لباس رو از دستش گرفتم و گفتم

 .خب برو بیرون دیگه-

 .اخماش گره کور خورد و یه ابروشو کمونی انداخت باال

 .بپوش دختر چوپون-

 با این اخمش نمیتونستم مقابله کنم. رفتم اول شالم رو از روی

زمین برداشتم و مرتب تا کردم. لباس هام رو گذاشتم روی 

ختت  

و لباسی که برام خریده بود تنم کردم. خداروشکر اونجا 



 وایساده

 بود وگرنه کی میخواست زیپ پشت بلوزم رو ببنده؟

 روی یقهی لباس یه تیکه جدا بود و چین خورده بود آستین

 ...لباسم بلند بلند. قشنگ باب سلیق هی خودش! یقه که بسته

دا باشه بتونه بهشآستینا بلند دیگه هیچ جایی نمونده بود که پی  

 .گیر بده

 زیپمو میبندی؟-

 :همین که اومد پشت سرم وایساد گفتم

 لباس از این بسته تر نبود؟ خفه نمیشم؟-
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 نبود

 .عیب نداره-

دستش رو گرفت به زیپ و بست. موهام رو گرفته بودم جلو 

 تا

 .نره الی زیپ

 .چی چی رو عیب نداره انگار این پوشیده-

 .دوست ندارم کسی ببینه-

 دهنم بسته شد. االن باید یه جواب دندون شکن بهش میدادم

و یه روز کامل هم باهاش دعوا میکردم ولی ساکت شدم. 

 اصال

 !دهنم قفل شد



 !قصد داشت دیوونم کنه

 ...آریو-

 .جون آریو-

خواستم بگم اینطور خواستم بگم من رو به خودت عادت نده. 

 ی

 من رو به خودت وابسته نکن. محبت نکن که من محبت ندیده

 .دلم بریزه ولی حرفم رو خوردم

 ...هیچی-

 خواستم بگم من جنبه ندارما! االن اینطوری میکنی بعدش
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بخوای بری سر اغ زندگی خودت من طاقت نمیارما! ولی به 

 جای

 این حرف ها توی دلم به خودم گفتم تینا تو پوست کلفت تر از

این حرفایی. تو توی هم هی شرای ط تنهایی تونستی 

 بترکونی پس

از این به بعدم میتونی حتی ا گر آریو توی زندگیت ن باشه 

 میتونی

 .باهاش کنار بی ای

تمام لحظه هام شده بود فکر به نبودنش. یه طوری که اون 

 لذت



هم از بودنش نمیبردم کاف ی رو . 

 بریم پیش بقیه؟-

 .برو موهام رو درست کنم بی ام-

موهام درست کردن نداشت، میخواستم دور از حضور آریو 

 فقط

 .نفس بگیرم

 با رفتنش چند دقیقه فقط لبهی تخت نشستم و فکر کردم. همین

 تخت لعنتی بود که من رو به این روز انداخته بود. وابسته یا

ه اینهدلبسته! مسئل ... 

 .وقتی توی آینه خودم رو دیدم حسابی از انتخابش خوشم اومد
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رنگ قرمز ر وخیلی دوست داشتم شاد و بشاش و در عین 

 حال

 اغواگر! با وجود اینکه به بسته بودن لباس غر زده بودم ولی

 .مدلش حسابی باب میلم بود

ست زدن و دوباره تولدم رو از اتاق که زدم بیرون همه د

 تبریک

 گفتن. حتی کاوه هم وسط جمع بود که با دی دنش برایزر ی

 !چشم غره رفتم. اونم با آریو هم دست بود

تمام دوستای آریو اونجا بودن حتی چند نفری بودن که من 



 برای

 .اولین بار مید یدمشون

میز ناهارخوری پر از خوردنیهای مختلف بود و همه دورش 

 جمع

 بودن. من با اون سابقهی درخشان اصال دلم نمیخواست حتی

 یه لیوانم دستم بگیرم فقط داشتم به خوراکیای خوشمزه پاتک

 .میزدم

 ...خوشگلم تولدت مبارک باشه-

از اون صدای پر ناز میتونستم بفهمم که وقتی برگردم 

 صورت

 ...زیبای تمین جلوی چشممه
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 نبود

 !آهای دختر شیکان پیکان چه خوبه تو هم هستی-

 تمین منو کشید سمت خودش و دخترای دیگه و

آریو رو تنها گذاشتیم. یکمی کنارشون بودم و از هر دری 

 صحبت

 کردیم. یکمی فازشون شبیه من نبود. تمین صحبت هاش

پیرامون آخرین بو تیک ها و مزون هایی که رفته بود 

 میچرخی د

ردنم از همین پاساژ سر خیابون بود. واالو من ته خرید ک ... 



 نمیدونم مردم چطوری پول در میارن که انقدر راحت خرجش

می کنن. من اگر انقدر پول دربیارم میذارم ته حسابم بمونه 

 بعد

 هر شب میشینم صفراشو می شمرم تا کم نیاد. لذتی که توی

شمردن صفرا و تبدیل شدن هزار تومن به ده هزار تومن 

 هست

 !فکر می کنم حتی توی خوردن ن یست

در کل همین تفاوت تمین بود که برای من جذاب بود. این 

 خاص

بودن و فرق داشتنش با بقیه. صبا و مونا شبیه همیشه بودن 

 ولی

تمین هر بار با دفعه ی قبل فرق می کرد. این بار به جای 

 موهای
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 نبود

روشن بود و حسابی هم دلبری  زنگ زده موهاش صورتی

 می

کرد. حاال از حق نگذریم توی این مورد خودمم پیشرو بودم 

 ولی

 .نه در حد تمین

چرا نمی رقصین بچه ها؟ تینا رو نشوندین اینجا باهاش -



 حرف

 ...بزنین؟ مثال تولدشه ها

 .صدای زری همراه با کشیده شدن دستم بین جمعمون پیچید

من با همون تعداد دفعاتی که بچه ها رو دیده بودم باهاشون 

 مچ

 شده بودم و اصال احساس غریبینمیکردم. یه طوری که انگار

مدت زیاد یه همدیگهرو می شناسی م. از اون طرف زری 

 هم راست

می گفت. این اولین و تنها تولد من بود که باید انقدر خوش 

 می

ن بخورم. این یه قانون گذروندم که دیگهنتونم از جام تکو

 !بود

 .باید از فرصت های پیش اومده نها یت استفاده رو میکردم

اصال از کجا معلوم فردا روزی آریویی وجود داشته باشه که 

 بخواد

برای من تولد بگیره؟ واقعا برای خوشحال کردن من این 

 کارو

 کرده بود؟
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 نبود

 می خوری؟-



با ماده ی قرمز رنگ توی دستش بود. چند تا تیکهیه لیوان   

میوه هم توی لیوان بود. از وسط خونه رفتم کنار و نزدیک 

 آریو

 .وایسادم

 ...نه مرسی-

 چرا؟-

 خب واقعا دوست نداشتم همون یه بار برام بس بود. دوست

داشتم امتحان کنم و دیگهنمیخواستم اون تجربه تکرار بشه. 

 می

بینمون رد و بدل میشه واقعی باشه نه خواستم اگر احساسی 

 بر

 .اثر یه ماده ای که آدم رو از حالت عادی خارج کنه

 :فقط شونه هام رو باال انداختم که گفت

 دوست نداشتی تولد رو؟-

 .چشمام رو تنگ کردم و خیره از بین پلک هام نگاهش کردم

چشماش هم داشت با تمام اجز ا ی صورتش می خندید. اون 

 مرد

 .اخم وی همیشگی بهم می خندید
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 .خیلی خری آریو-



 نظر لطفته ولی برای چی؟-

 بهش خندیدم. غیر ارادی بود که دستم رو جلو بردم و دست

آزادش رو گرفتم توی دستم. با نوک انگشت شصتم دستش 

 رو

 .ماساژ دادم و نگاهم رو ازش گرفتم

- و چیدی. من هیچ وقت هیچ تولدیچون این برنامه ها ر  

نداشتم. این ا ولین باریه که یه جشن هست و مخصوص منه. 

 هنوز

 .باورم نمیشه

 .لبت اگر بخنده کافیه-

 :خبیث نگاهش کردم و گفتم

 اگر نمره ی پایان نامم بیست بشه اون موقع لبم حسابی-

 !میخنده

آخ که اگر نمره ام رو هم می گرفتم دیگه چی می شد. 

دایاستا  

 بقیه توی این شرایط براشون سود ندارن؟ واال این استاد به

اصطالح شوهر بنده بجز نمره کم کردن و یه نمره دو نمره 

 هی
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 نبود

 پایین اومدن هیچ سودی برای ما نداشت. چرا چرا سودش این



 بود که منو برده بود توی پروژه های خودش و بهم حقوقم می

دادن. انصافا که برای منی که وقت سرکار رفتن درست 

 حسابی

 رو نداشتم خیلی پول خوبی بود. من تهش می تونستم کارای

پای ان نامه و ترجمه ی بقیه ی بچه ها رو انجام بدم. هیچ 

 وقت

 .نمیتونستم با اون همه مشغله سرکار هم برم

- این تو لبت بخنده پایان نامه و درس و کار همه گذراس. مهم  

چند ساعتیه که توی خونه ایم و با ید این زمان هامون با 

 آرامش

 .بگذره

 آریو انقدر عجیب غریب شده بود که اصال نمی شناختمش. یه

طورایی از حرف هاش می ترسیدم. هم از نبودنش می 

 ترسیدم

هم از این که یهو ا ز جانبش ابراز عالقه ببینم. البته این ا ز 

 توهمات

پرداز بود که داشت خودش رو توی قصر مغز یه روی ا 

 شاهزاده اش

تصور می کرد. شاهزاده مون اولش شبیه دیو بود و منم 

 خودم رو

بل تصور می کردم حاال شده بود پرنس چارمینگ و منم 



 !سیندرال
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در زمان ها و مکان های مختلف اسماش و رفتاراش هم 

 عوض

 .می شد

- ریو نکنه آریو اصلیه رو اون روز توی ماشین جا میگم آ

 گذاشتی

یکی دیگه رو با من فرستای خونه! کرک و پرم ریخته این 

 همه

 مهربونیت رو برنمیتابما! یهو دی د ی رو دل کردم. شای دم

 اومدم

 .ازش سواری گرفتم

 بلند خندید و بدون این که جوابم رو بده دستم رو با خودش

هم برقصیم. خودش که خیلی تکون نمیگرفت برد وسط تا با   

خورد ولی من رو وادار کرد تا با موزیک شادی که به گوشم 

 می

خورد همراه بشم و شروع کنم به رقصیدن. طوری که همه 

 یوا ش

 .یواش بهمون اضافه شدن

 شاپرک جان



 جان به قربانت کنم ای خوب خوبان

 مرا به صرف عشق کردی تو مهمان

 بیا که رنگ چشمت
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 نبود

 مرا دیوانه کرد از تو چه پنهان

من زل زده بودم توی چشماش و اونم زل زده بود توی چشما 

 ی

من. این مرد از من هشت سال بزرگ تر بود و هیچ وقت به 

 این

 مسئله دقت نکرده بودم. این مرد عاشق قرمه سبزی با ترشی

ی امکان نداشت هفت بیجار بود. سیر فراوون می خورد ول

 شب

قبل از روز ها یی که باید می رفت دانشگاه لب به سیر و 

 .پیاز بزنه

 یه مرد سنتی بود که من فقط از دستش عصبان ی می شدم و

 هیچ وقت خوبیاش رو نمید یدم. کم خوبینکرده بود! همین که

آینده ی من رو نجات داده بود بر ای من می رفت توی صدر 

 آدم

زندگیمهای تاثیر گذار  . 

 آره این بود ماجرا دل بردی بی چونو چر ا



 به لکنت افتادم من تا دیدم تورا

 زل زدی در چشم من

 عشق رسید از تو به من

 پیله کردی دور قلبم مجنون کردی مرا

1182 

 جرزن  

 

 نبود

 اون لحظه و اون جا وقتی چشم در چشمش داشتم

کشیده بود. داشتم بهمی رقصیدم همه ی آرزوهای اخیرم پر   

خودم اعتراف می کردم که چقدر داشتن این مرد میتونست 

 برام

 دلچسب و قشنگ باشه و چقدر نبودنش می تونست دردناک

باشه. مثل خوردن یه سیب زرد با رگه های زیاد صورتی 

 زیر

درخت سیب. هم شیرینه و هم شی رینیش دل رو نمیزنه. 

 خواسته

 ی زیادی بود ولی اون لحظه رسیدن به این خواسته هم چیزی

 .نبود برام

 .رقصمون که تموم شد با هم رفتیم روی مبل دو نفره نشستیم

تازه فهمیدم یه خانمی هم بینمو ن رفت و آمد می کنه و در 

 حال

 .پذیراییه



تولد گرفتی سر این بچه رو شیره بمالی براش عروسی -

 نگیری؟

کردن ولی بیچاره ها خبر نداشتن تنها دوستاش اذیتش می  

 چیزی که توی فکر و خیال من نیست همین مسئله اس. من با

 خودم فکر می کردم حس و حالم اولین باری که دوستاش رو

1183 

 جرزن  

 

 نبود

 .دیده بودم چی بود و حاال بعد از گذشت چند ماه چی بود

کرده بود و هیچی نمیوای اصال باورم نمی شد زبونم غالف   

گفتم. شب من بود و من فقط توی فکر این مرد سی و چهار 

 ساله

ی اخمو بودم که این روزا هیچ ا خمی روی پیشونیش نبود. 

 همون

 مردی که با مشت به اون کیسه ی سنگی میکوبید و داد می

 کشید. اصال نمی تونستم این دو شخصیت رو کنار هم بذارم و

 .بگمیه نفرن

- ت اراده کنه عروسی میگیریمهر وق . 

 :انگار به خودم اومدم که گفتم

 جشن و این صحبت ها بهونه اس مهم اینه که همه کنار هم-

 .جمع باشیم و خوش بگذرونی م

 راستش بحث عروسی و این چیزا می شد دلم می گرفت. اول



این که یاد قراردادمون می افتادم و بعد این که غصه می 

 خوردم

که چرا مامانم اینا نیستن. اصال برام مهم نبود که جشن 

 عروسی

 داشته باشم فقط دغدغه ی اصلیم کاغذی بود که امضاش کرده
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 نبود

 .بودیم و همه ی ذهنم پیشش بود

ا ین همه سور و سات راه انداختی کادو براش چی خریدی -

 پسر؟

- یدمی خواد تو خلوت بابا چیکارش داری داریوش؟ شا

 خودشون

 .بده

آریو دستم رو ول نکرد. صدای موزیک آروم تر شده بود و 

 همه

 .تقریبا نشسته بودن استراحت می کردن

 ...نه اتفاقا خوب موقعیه-

اینو گفت و دستش رو کرد توی جیبش و یه جعبه ی 

 مستطیلی

تخت از توش درآورد. جعبه انابی رنگ بود و روش با 

 طالیی یه



ته حک شده بودنوش . 

دستم رو ول کرد و جعبه رو باز کرد. نگاهم بین صورتش و 

 جعبه

توی گردش بود و توی چشمام اشک جمع شده بود. عجیب 

 بود

 تجربه ی اولین ها!... اولین کادو... اولین تولد! اصال

 اولین مردی که بعد از پدر و برادرای قد و نیم قدم اومده بود

با همه ی اصول زندگیم بازی توی زندگیم. عدد یک داشت  
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 .میکرد

 در جعبه که باز شد از پس تاری چشممیه صدف دو لبه دیدم

که باز شده بود و از توش یه مروارید مشخص بود. یه 

 زنجیر نازک

 .طالیی هم باالش بود و خود صدف ها هم طالیی بودن

خیلی فکر کردم برات چی بخرم که راضی بشم و حال -

 خودم

رو خوب کنه. مرواریدی که توی صدفه نشونه ی عشقه! 

 درسته

رز قرمز و قلب و این حرف ها همه شون اینو می رسونه 

 ولی



 .دوست داشتم متفاوت باشه. امیدوارم دوسش داشته باشی

 همه دست و سوت و جیغ می کشیدن و من فقط اون لحظه

ن این که ازش تشکر کنم اشک های بی صدام رو به بدو

 روی

 .شونه اش منتقل کردم

همونجا اشک هام رو رها کردم.چقدر عجیب و غریب بود! 

 چقدر

همه چیز برام ناشناخته و جذاب بود. اگر همه می رفتن چی 

 می

 شد؟

من یکی که توی کار خدا مونده بودم. کارم... چیزی که اون 

 قدر
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 نبود

 براش زحمت کشیده بودم و با جون کندن بهش رسیده بودم

 .توی خطر بود

دردسر توی دانشگاه بهش مربوط بود ولی من حالم خوب بود 

 چون

 ...تونسته بودم براش اولین ها رو رغم بزنم

 تینا یه موجود ناشناخته بود. یه آدم متفاوت که چون شبیه هیچ

دا کرده بود. تمام وجودش پر بود ازکس نبود برام جذابیت پی  



 .عطر پرتقالی که فقط مختص خودش بود

وقتی داشتم برای تولدش برنامه ر یزی می کردم تنها چیزی 

 که

 برام اهمیت داشت خوشحال شدن تینا بود. از توی شناسنامه

هامون که از دفترخونه گرفته بودم تاریخ تولدش رو فهمیده 

 .بودم

اون انتهای گاوصندوق کوچیک  شناسنامه رو یه جایی

 خونگیم

 جا داده بودم تا کسی دستش بهش نرسه. کسی منظورم خودش

 .بود

 نمی خواستم احساس کنه به قولم عمل نکردم و اتفاقی به غیر

 از چیزی که بهش گفته بودم افتاده. شناسنامه هایی که با خط
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 نبود

خوش صفحه ی دومش پر شده بود. اولین دخترینبود که 

 اومده

 بود توی زندگیم ولی نمیدونستم چقدر ممکنه بتونم این دختر

 عجیب و خارق العاده رو تحمل کنم. نمیدونستم این جذابیت

های وجودیش به اندازه ای هست که کارهای اعصاب خرد 

 کن

 ...قدیمیش رو برام پوشش بده ی ا نه



شد که چشمام گرم و خوابم برد. از اون خوابها  نمیدونم چی

 ی

با آرامشی که انقدر سنگین میشی که نتونی چشمات رو باز 

 .کنی

 !آی سوختیییییی! آریو-

 .یهو توی دلم خالی شد و حس کردم کف پام داره میسوزه

چشمام رو با وحشت باز کردم و پام رو محکم تکون دادم. 

 هنوز

چشمام از پف زیاد درد می جلوی دیدم صاف نشده بود و 

 .کرد

 با دیدن دستمال کاغذی ای که تینا با پا رفت روش فهمیدم

 .آتیشا از گور این گردالی خانم بلند میشه

 !آخ تینا آخ-

 شبیه یه خرس پشمال وی قهوه ای خوابیده بودی حوصلم سر-

1188 

 جرزن  

 

 نبود

 . رفت

 دست از این کارات برنمیداری نه؟-

زبونش رو گذاشت پشت دندونای باالش و یه نوچ بلند باال 

 .گفت

 نمره می خوای دیگه؟-



نه آقای بیگی حنای شما دیگه برای ما رنگ ی نداره. این -

 تهدیدا

 .مال قدیم بود

 کف پام رو که یکمی میسوخت کشیدم روی رو تختی

 !الغر شدی-

ر قشنگواقعا هم شده بود ولی تینا با همین ابعاد و همین ظاه  

 .بود

 ...نوچ-

 .ببین آب شده! حواست به خودت نیستا! دیشبم شام نخوردی-

 آخه یه استاد دارم همه اش مسخره ام می کنه. اذیتم میکن ه-

بهم میگه خیلی چاق ی و همه اش میگه از در تو نمیای. 

 خودشم

خیلی دیالقه ها بخواد از هرجایی رد بشه بایدسرش رو خم 

 .کنه

لیه که فکر کنم دوی ست کیلویی باشه فقط تازه انقدر هیک

 خیلی
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 نبود

 .بد سلیقه اس دختر تپلی سفید دوست نداره

 چه بهش برخورده بود و چقدر قشنگ دقت کرده بود که باب

 .سلیقه ی من نیست



چه استاد بد سلیقه ای داری. در ضمن زن شوهر دار -

 نبایداین

 .چیزا براش مهم باشه

 :سکوت کرد بعد یهو از من جدا شد و نشست روی تخت

 نمیخوای بری دانشگاه؟-

 :هر دو دستم رو کشیدم روی صورتم و گفتم

 فردا! دیشبهماهنگیای الزم رو کردم. پاشو یه صبحانه به من-

 بده ارائه های این ترمت رو درست کنیم بعد از امتحانا میریم

 .سراغ پایان نامه اس

لب و لوچه اش آویزون شد. تازه نگاهم نشست روی موهای 

 جلوی

 صورتش که با یه تاب کوچیک کنار صورتش رها شده بود و

 چشمای خاکستری ای که شفافیتش چشم رو مجبور به شنا
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 .داخل خودش می کرد

 یه جا پس اون خاکستری خوش رنگش ترس بود. نمیدونم از

ولی چشماش با تمام وجود نمی خندیدچی  . 

 .تازه صبح شده-

 یعنی چی؟-

 .یعنی تازه بایدبیدار بشیم نه که سریع بشینیم پای درس-



 :جدی اخم کردم و گفتم

 .درس؟ کنکور دکترات هم هست-

 چشماش درشت شد و بعد از چند لحظه انگار که بادش خالی

 .شده باشه شونه هاش افتاد

 چی شده؟-

- م گرفت. چقدر پیر شدمنمیدونم دل . 

 .دستش رو گرفتم و روی تخت کنارش نشستم

 تو صد و پنجاه سالتم بشه یه تینای دو ساله داری که بتونی-

من رو حرص بدی. پاشو پاشو که باید نقشه بکشی چون من 

 دارم
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 به تالفی کار چند دقیقه قبلت فکر می کنم. حواست هم به

 .خودت باشه چون من اصال رحم ندارم

 .وقتی حرف از حال گیری می شد تینا کامال سرحال می شد

 چشماشو تنگ می کرد و ابروش رو می داد باال. قشنگ می

 .فهمیدم برام نقشه داره و می خواد یه بالیی سرم بیاره

برعکس چیزی که از روز اول تصور داشتم تینا توی درس 

 و کار

ا ید یه بار دست و پاش می خورد صفحه خیلی جدی بود. ش

 ی



لپ تاپ تا فیها خالدون باز می شد و یه بار هم پاش گیر 

 میکرد

 به سیم و روی زمین می افتاد ولیادمی نبود که از زیر بار

 .مسئولیتی که روی دوشش بود در بره

با پیشنهاد من همه ی بساط کار و درس رو وسط پذیرایی 

 پهن

دراز کشی دیم. تینا با دقت هرچی  کردیم روی زمین و دمر

 تا اون

 لحظه انجام داده بود بهم گفت و من هم دقیق با نوشته هاش

تطبیق دادم. این دختر عجیب غری ب آدم تحقیقاتی ا ی بود. 

 وقتی

ازش یه چیز می خواستم دقیق و با حوصله شبیه تمام 

 چیزهایی
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رو پیاده می کرد. این بزرگ ترین حسنش که یاد گرفته بود 

 تو ی

 .زمینه ی درس بود

 نظرت راجع به تا اینجای کار چیه؟-

 :متفکر صفحه رو باال و پایین کردم

 .هنوز تکمیل نیست-



 .میدونم خب فقط تا اینجا نظرت رو بگو-

با جدیت به تمام ریزه کاری های فایل ی که حاضر کرده بود 

 نگاه

کردم. اکثر مواردش بی عیب و نقص بود و بعضی موارد که 

 قابل

 تذکر بود رو همون جا که بهش توضیح می دادم درستش می

کردم. یه سری نکته هم درباره ی مواد اولیه و حتی 

 استخراجش

 .بهش گفتم که مطمئن بودم نمیدونه

بحث درس که می شد انقدر دقیق و با جزئیات گوش می داد 

 که

ور می کردم این دختر دست و پا چلفتی که یه کارگاه ی تص  

 .درست انجام نمیداد کامال یه فرد دیگه اس

 فهمیدی؟-
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 نبود

 سرش رو تکون داد و چشماش رو گشاد کرد. روی دمر

 خوابیده بود و از اونجایی که نمی تونست یه دقیقه بدون تکون

هلوش چر خیده بودخوردن و خرابکاری بشینه روی پ . 

 یعنی قراره از من سوال بپرسید؟-

 مگه بدون سوال پرسیدن هم می شه ؟-



 :انگشتش رو گذاشت کنار لبش و تو چشمام نگاه کرد

 میشه سوال های سخت نپرسی؟-

 .اتفاقا باید سوال های سخت رو جواب بدی-

پیشونیش چین خورد و لباش به سمت باال رفت. موهاش رو 

 از

زدم کنار که دوباره راهش رو پیدا کرد و از جلوی چشمش 

 پشت

گوشش سر خورد و اومد پایین. دوباره موهاش رو پشت 

 گوشش

 گذاشتم و این بار دستم رو از اونجا بر نداشتم

 چیز... نه! خب نمیشه قبلش یکمی بهم تقلب برسونی؟ خب-

 .حداقل بهم بگو سواال چیه خودم جواباش رو پیدا میکنم
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پاکت سیگارمو از روی زمین برداشتم. نگاهش با دستم به 

 سمت

پاکت کشیده شد و انگار فراموش کرد که داشت چی می 

 ...گفت

 یه مهندس واقعی خودش مهندس میشه نه با تقلب. ترجی ح-

 میدمیه مهندس واقع ی بشی. پس فردا قراره چهارتا دکتر و

در ضمن همین امسال باید دکتری هم مهندس تربیت کنی.  



 .شرکت کنی

 :یکمی جیغ کشون و تند تند گفت

 !من هنوز توی این یکی گیر کردم. دکتری دیگه چیه-

فندک رو گرفتم زیر سیگار و با پک عمیقی که زدم ابروهام 

 رو

انداختم باال. خودش رو کشید سمتم و قبل از این که سیگار 

 رو

از بین لبام بیرون کشید و سریع فرو از بین لبام بردارم اونو 

 برد

 .توی لیوان چایی که فقط تهش کمی باقی مونده بود

 من عاشق این بوی گس سیگارتم-

چشماش رو تنگ کرد و کامل از موضوع مورد بحثمون 

 خارج

 .شد. بیشتر بهم نزدیک شد و زل زد توی چشمام
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- رام مهمه و دوست دارم سالم بمونن. ولی بیشتر ریه هات ب

 خود

 ...خواهم

اولین باری بود که انقدر واضح ازم چیزی می خواست. انقدر 

 رک



 و دقیق سیگار رو از دستم کشیده بود بیرون و یه نوع جدیدی

 ...از ارتباط بینمون رو به نمایش می ذاشت. ناراحت نشدم

 عصبی هم نشدم. منتظر بقیه ی عکس العمل ها و حرف هاش

بودم. برام شنیدن از ت ینا دلچسب بود. تمام مدتی هم که 

 بهش

درس می دادم منتظر ثانیه ها یی بودم که بهم جواب می داد 

 و

تحلیل می کرد. محو تماشاش می شدم و اصال موضوع 

 اصلی

 .بحث رو فراموش می کردم

 .نمیکشم-

- نمیشی... غیرتی هم نمیشیعصبانی هم  ! 

سو استفاده گر زرنگ من. شروع به صحبت کردن کرده بود 

 تا به

اینجا برسه! ازم چیزاینشدنی می خواست. من نمیتونستم ت و 

 ی

 .موقعیت هایی شبیه اون روز خودم رو کنترل کنم

 .نفسم رو فوت کردم و خواستم ازش چشم بگیرم ولی نتونستم
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 :تنها کاری که از دستم براومد اخم کردن بود و گفتن



 !چیزاینشدنی نخواه-

 سر جام نشستم و اونم پاشد نشست. خودش رو بهم نزدیک تر

 .کرد و نشستیم روی زمین

مگه االن قانونی و شر عی زنت نیستم؟ میدون ی که من -

 زیر

پا چیزی نمیزنم و تا وقتی که اون خطبه ی طالق جاری نشه  

کج نمیذارم؟ اگر قرار بود بذارم تا االن می ذاشتم. دلم نمی 

 خواد

بخاطر من توی خطر بیافتی. به قول خودت این موقعیت 

 شغلی ت

 چیزی نیست که بتونی به راحتی از دستش بدی. تو برای این

 .موقعیت کم تالش نکردی

 این دلیل نمیشه استخونای اونی که بهت چپ نگاه کرد رو-

 !خورد نکنم

 ولی دلیل این میشه که بهم اطمینان کنی و مطمئن باشی -

 .که خودم حواسم به خودم هست

 .گره خوردگی پیشونیم بود که دردناکش می کرد
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 ...غلط کرده کسی که بهت چپ نگاه کنه-

 ...کرده ولی تو نبایدعصبانی بشی-



- سونه... اون مشت هایی که عصبان ی شدنت من رو میتر

 روی

 ...صورت پسره گذاشتی

 نذاشتم صحبتش رو ادامه بده. با گرفتن دستش مانع ادامه ی

 حرف شدم

هیش هیچی نگو... مهم نیست هر اتفاقی افتاده. حل و -

 فصلش

 .میکنم

 یه چیزایی بینمون نا گفته مونده بود ولی می شد فهمید که

ه بود. نه براش برنامه چقدر ارتباط مون با هم تغییر کرد

 ریزی ای

کرده بودیم و نه دنبال تغییر بودی م ولی من یکی به قدر 

 کافی از

 .موقعیت موجود راضی بودم

 اتفاقا خیلی هم مهمه. من خودم رو مسئول میدونم. تو فقط-

قصد داشتی به من کمک کنی تا ی ه دختری که ممکن بود 

 شبیه

ه بتونه این حق روخیلیای دیگه از حق تحصیلش محروم بش  
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داشته باشه که درس بخونه و مستقل تصمیم بگیره. دوست 



 ندارم

 .بخاطر من به دردسر بیافتی

دلم از حرفش گرفت. اگر این طوری به مسئله نگاه می کرد 

 خب

 بحثش فرق داشت ولی اگر... هی! سخت بود گفتنش! اگر اون

هم مثل من توی همین مدت زندگ یش زیر و رو شده بود 

 داستان

 .فرق می کرد

هنوز هم باورم نمی شد تمینی نی ست که شب و روز ذهنم 

 رو

درگیر خودش کرده باشه و نیاز باشه برای بدست آوردنش 

 نقشه

 بکشم. باورم نمی شد که دلم نمی خواست پا پس بکشم و می

بینمون رو پاره کنم تا هیچ خواستم برم اون برگه ی قرارداد  

کسی دیگه حتی بهش فکر نکنه چه برسه بخواد حرفش رو 

 هم

 .بزنه

 فقط همین؟-

 .نگاهم کرد و چیزی نگفت
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 برای همین هم نگران ریه ام هستی؟ نگران دودی که میکنم-

 توی ریه ام ؟

 چرا سیگار میکشی؟-

داد. خیل ی غیرماهرانه از زیر جواب سوالم رو با سوال 

 جواب دادن

 .شونه خالی می کرد

داستان تلقین رو میدونی؟ یه روز که خیلی روم فشار بود -

 بهش

 پناه بردم تا آرومم کنه. آرومم کرد ولی تلقینم بود که میگفت

 .داره آرومم میکنه

 .پس نکش. دلیل دیگه اینیاز نداره-

از جا بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت. نگاهم تا لحظه ای 

 که

از راس دیدم دور شد دنبالش بود ولی بعد من موندم و دیوار 

 کنار

 .آشپزخونه ای که هیچی جز سفی دی نداشت

 پاشدم پشت سرش رفتم توی آشپزخونه، کنار سینک وا یساده

 .بود. پشتش وایسادم و نگاهش کردم

اسمش رو چی بذارم. حتی نمی تونستم خودم هم نمی دونستم  
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 .احساسی که بهش داشتم رو با احساس دو ماه قبلم تطبیق بدم

 این دختر صرفا براینجات آینده اش این جا نبود... من خواسته

بودم باشه و من خواسته بودم کنارم داشته باشمش. بعد از 

 اون

ناخواسته خودش رو چندین برابر شب مهمونی تمین انگار 

 بیشتر

توی زندگی من جا داد. قبلش هم برام عزیز شده بود. دیگه 

 نمی

تونستم خودم رو گول بزنم که! اگر عزیز نشده بود چطور 

 حاضر

 شده بودم باهاش ازدواج کنم؟

ازدواج! چقدر غریب بود که انقدر راحت تن داده بودم و 

 چقدر

زندگ یم اصال نه ناراحت بودم  عجیب تر که برای این تغییر

 و نه

 !برام پیچیدگی خاصی داشت

 دستاش رو نگه داشتم توی دستام و خیره به چشماش نگاه

 کردم. انگار بایدبهش یه اطمینان خاطر می دادم. یه دلگرمی

که فکر نکنه مسئول اتفاقات جدیده و خودش رو انقدر 

 سرزنش

به خاطر هیچ نکنه. اگر این جا بود بخاطر خودش بود نه 



 چیز

 ...دیگه ای
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 ...تینا! منو ببین-

 چشمای خاکستریش رو مستقیم به سمت چشمای من تنظیم

کرد. برق نگاهش نشون می داد که اضطراب داره و دستای 

 یخ

 زده اش حدسم رو به یق ین تبدیل می کرد. توی دلم فقط یه

 :جمله بود و اونم این که

دختر تو کی انقدر توی زندگی من پررنگ شدی که توی 

 »هر

تصمیم گیری مهمم حضور دا ر ی و توی هر لحظه از 

 زندگیم

 موثری؟ کی انقدر خاص شدی که من یه نفر مهم نیستم و ما

 ؟ مهم شده«

اگر توی دانشگاه اتفاقی افتاده من خواستم که بیوفته. اگر -

 اون

ورده تو مقصر نیستیپسر بی شرف فالن فالن شده کتک خ . 

 :سریع حرفم رو قطع کرد و رک راست گفت

 .گفته بودی اون تکثیر نرم-



خب اکی رفت ی نبا ید می رفتی ولی این که خودت رو -

 سرزنش

کنی کاری از جایی پیش نمیره. من کاری که نخوام رو نمی 

 کنم
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که میوفته خودت رو و اصال خوشم نمیاد بابت اتفاقاتی 

 سرزنش

کنی و خود خوری کنی. داریم زندگی می کنیم دیگه! حاال 

 توی

 این زندگی من یه کاری می کنم تو یه کاری می کنی دنبال

مقصر جلوه دادن خودمون باشیم بیشتر اعصاب خوردی 

 درست

 میکنیم. شاید این مسئله برعکس اتفاق می افتاد تو دوست

کنم؟ داشتی من خودم رو سرزنش  

 سریع جواب نداد ولی جمع شدن لبهای کوچولوش نشونم داد

 .که داره فکر می کنه

 .نه. خب خودم خواستم-

 من هم خودم خواستم که زنم بشی. خودم خواستم تو ی-

دانشگاه پدر اون بی شرفو در بیارم که بار آخرش باشه از 

 این



غلطای اضاف ی می کنه و هر کار دیگهای کنم که مربوط 

 به این

 .زندگی مشترکه یعنی خودم خواستم

 غیر مستقیم داشتم بهش اشاره می کردم که خودم خواستم این

زندگی رو داشته باشیم و اون قرارداد یه چیز پوچ و مسخره 

 اس
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بشینم جلوی و از این زندگی و ولی هنوز نمی تونستم مستقیم  

تصمیمات نگرفته ام حرف بزنم. چون هنوز تصمیمی نبود و 

 هنوز

اتفاقی نیافتاده بود که بخوام براش برنامه ریزی داشته باشم. 

 همه

ی این اتفاقاتم مسائلی بود که زمان پیش آورده بود و منم 

 همراه

 .با باد شده بودم

 ...ولی بخاطر من-

- ر من بخاطر تو نداره که. بگو بخاطر این بابا تینا بخاط

 ...زندگی

مگه من و تو در حال حاضر زن و شوهر نیستیم؟ به هر حال 

 ی ه



وظایفی در قبال هم داریم. اینم جزوی از وظایف حساب کن 

 و

 .سعی کن این طور چیزا اذیتت نکنه

خواستم سریع مسیر بحث رو عوض کنم و تینا رو از گیجی 

 و

گفتم منگی دور کنم که : 

 خرید خونه و شخصی نداری؟ بریم بیرون انجامش بد یم؟-

*** 

آریو به طرز عجیب و غریبی مهربون شده بود. حتی اگر نی 

 م
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 ساعتم معطل میکردم تا حاضر بشم منتظرم می موند تا با هم

بریم دانشگاه. دیگه روز آخر دانشگاه هم بود و قبلش ازم 

 خواسته

 بود یه سفر بریم تا ایام عید به شلو غی نخوریم. نمی دونستم

 مقصدش کجاس ولی دوست داشتم باهاش همراه بشم. ما که

اهل سفر نبودیم. تهش از این روستا به اون روستا می رفتیم 

 و

ی م هلک و هلک با یه بارم تو کل سال های زندگیم پاشد

 قطار



 رفتیم مشهد. اصال کی مسافرت می رفت؟

 ته تفریحمون باغ گردی بود و جمع شدن توی حیاط خونه. یا

 ...زیلو انداختن کف اتاقک باغ و خوردن آبگوشت دور همی

 ...استقبالمم از سفر نه فقط بخاطر این که دلم سفر بخواد بود

نگار سفر منو بیشتر بیشتر کنار آریو بودن رو می خواستم. ا

 بهش

وصل می کرد و مجبور بودیم حتی بیشتر از وقتی که توی 

 خونه

 کنار هم هستیم نزدیک هم باشیم و تعامل داشته باشیم. مثل یه

 ...زن و شوهر واقعی

 جلوی در دانشکده از ماشین پیاده شدم و رفتم باال. کل کالس

یه سری پر بود از بخاطر این که این درس پیش نیاز بود و 

 از بچه
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های کارشناسی هم توی این کالس بودن شلوغ ترین 

 کالسمون

 .بود

 طبق عادتم رفتم ته کالس یه جا یی که خیلی توی چشم آریو

 .نباشم ولی صدای پچ پچ بچه ها باعث شد گوشام تیز بشه

- ور یبچه ها شنیدین استاد بیگی بخاطر این دختره تینا چط  



 اون پسره انتشاراتیه رو کتک زده؟

 توی یه لحظه پیشونیم خیس عرق شد. نمیدونستم چرا انتظار

 داشتم همه یادشون رفته باشه و هیچ کس بعد از اون رسوایی

 .چیزی به روی ما نیاره. چه خوش خیال بودما

آریو اومد توی کالس ولی این اکیپ ی که صداشون به گوشم 

 می

رسید اصال انگار نه انگار که استاد اومده. انقدر هم صداشون 

 زیاد

 !بود که فکر کردم آریو هم میشنوه و حرفی نمیزنه

ببین ی ارو انقدر داغون شده که میگن انصراف داده اصال -

 دیگه

 .نمیاد
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 دانشجو بود؟ وای یعنی استاد یه دانشجو رو کتک زده؟-

 .نه بابا فقط مسئول تکثیر بود جای داداشش می اومده-

صداشونو می شنیدم ولی سرم رو انداخته بودم پایین و با 

 نوک

ناخن کوتاهم روی میز های پالستیکی ای که به صندل ی 

 وصل

 بود خطوط نامشخص می کشیدم. هیچ عکس العملی از خودم



دم نشون نمی دادم ولی داشتم از خجالت می مردم.متنفر بو

 انقدر

توی توجه باشم و بیشتر متنفر بودم که دارن راجع به این 

 رسوای ی

مسخره حرف می زنن. دستام از شدت اضطرابهم دمای 

 سیبری

 .شده بود و دیگهخودمیه پا قطب محسوب می شدم

 میگن این دختره گوگونانی با استاده. انقدر-

داستاد باهاش بد بود که امکان نداشت هیچ مدل دیگه بخوا  

 .درساشو پاس کنه

راست میگیا وگرنه کل درسای این ترمش با بیگی بود. -

 عجب

 !دهن سرویسیه این بیگی بهش نمیخورد اینطو ری باشه

 واینگو من عاشق بیگی ام جذبه اش رو ببین آخه! قربون-

 !اخمش
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این اکیپ اصال من رو موقع ورودم ندیده بودن. یه نگاه به 

 سر تا

 پام کردم. اصال من اون زمان با آریو خوب نبودم که بخوام

 براینمره هم که شده سرش رو شیره بمالم. من تمام سعی و



تالشم رو کرده بودم که بتونم با دانشم ازش نمره بگیرم و 

 خودم

مام اتفاقاتی که افتاده بود منرو به استادم ثابت کنم. جدا از ت  

 .حتی زندگی شخصیمونم وارد دانشگاه نکرده بودم

 آره منم شنیده بودم. تازه بچه ها می گفتن چند وقت پیش-

 .دیدنش که رفته دنبال استاد. سوار ماشینشم دی ده بودنش

اصال دست خودم نبود که اونطو ری بغض تمام گلوم و 

 مجرای

شتم خفه می شدم. این همه تهمت زدنتنفسیم رو گرفته بود. دا  

اصال تو کتم نمی رفت. چطور می خواستم. کیف و وسایلم 

 رو با

همون بغض سنگین گرفتم توی دستم و یه طوری که کسی 

 منو

 .نبینه

 ماشاال زبونشونم خسته نمی شد همینطور ور ور داشتن پشت

 .سر من حرف می زدن
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ین بود و داشتم قدمامو تند میکردم که یهو یه کفشسرم پای  

آشنا جلوم ظاهر شد و سرم رو که آوردم باال با نفس بند 

 اومده



 .به آریو نگاه کردم

 کجا میری؟-

 بغضمو قورت دادم ولی نتونستم صحبت کنم. آخرین جلسه ی

 .قبل از عید حسابی از دماغم درومده بود

ن بازوم اجازه نداد از نگاهشو توی کالس چرخوند و با گرفت

 کالس

 .برم بیرون

چه خبره اون وسط معرکه گرفتین؟ فکر کنم خیلی وقته -

 استاد

 !اومده سر کالس ها

بازم داشتن پچ پچ می کردن ولی صداشون کمتر بود. فقط یه 

 وز

وز نه فقط از اون وسط بلکه از تمام کالس به گوش می 

 .خورد

 :یکی از بچه ها از همون وسط داد زد و گفت

 استاد شما با تینا هستین؟-
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 وای که آب شدم. نفسم بند اومد. کاش ولم می کرد می تونستم

 برم

 یکی از بچه ها که تاخیر داشت از همه جا بی خبر اومد تو



 ...کالس

 ...استاد شرمنده ببخشید دیر شد ترافیک-

 آریو با اخم به ته کالس اشاره کرد تا بره بشینه ولی پسره که

اسمشم حسام بود همینطور میخکوب دست ما تا ته کالس 

 .رفت

خواستم دستم رو از توی دستش دربیارم ولی چنان محکم 

 دستم

 .رو نگه داشت که داشت استخونام منفجر می شد

محکم به دختری که وسط کالس مورد خطاب قرارش داده 

دبو  

 :گفت

 باید راجع به زندگی زناشوییم به شما توضیح بدم؟-

 یه لحظه کل کالس سکوت شد و من مثل یه بادکنک که بادش

 .خالی می شه با یه صدای فس طور نفسم رو دادم بیرون

 .دستمو ول کن دارم خفه میشم-
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از پشت دندونام حرف می زدم و سعی می کردم گریه ام 

 نگیره

 و صورتم جلوی اون همه آدم خ یس نشه. یعنی اگر یه دقیقه

 .دیگه حرفاشون ادامه پیدا میکرد من میترکیدم



 .برو بشین سر جات-

ملتمس نگاهش کردم که یه تک کلید از توی جیبش در آورد 

 و

 :گفت

 .برو توی اتاق بشین-

فس آزاد شده بودم. هنوز در رو کامل نبسته بودم انگار از ق

 که

 :گفت

خب اگر اجازه میدی د از زندگی شخصی من بیاین بیرون -

 یه نفر

 .بیاد ارائه اش رو بده

خودم رو رسوندم به اتاقش و فقط خودم رو انداختم توی اتاق 

 و

 در رو بستم. اتاق پیش ساخته بود و با تکیه دادن من به در

ی بهم می داد. با این دانشگاهاشوناحساس نا امن ! 

رفتم ن شستم پشت میزش و انقدر فکر کردم که دیگه مغزم 

 داشت
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سوت می کشید. اگر براش دردسری درست می شد چی ؟ 

 آریو



 به واسطه ی مهارت و توانایی هاش بود که توی این دانشگاه

ار زیر آبش رو زده بودن. مونده بود وگرنه تا االن هزار ب

 همین که

 کاظمی باردار شد و نشوندنش جای اون خودش باعث شد تا

 خیلی دیدگاها روش بد بشه. خب خیلی استادای با تجربه تری

بودن که بتونن جا یگاه آریو رو بگی رن و به هر حال 

 هرکسی نمی

 .تونست بپذیره که همکارش هم سن و سال بچه اش باشه

اصال مگه دیگهحالم خوب می شد؟ هی ا ین ب ار روی 

 دوشم بیشتر

و بیشتر می شد و ا عصابم هم خورد تر. آخه المصب مگه 

 مجبو ر ی

 خودت رو بخاطر من توی دردسر بندازی ؟

 »دیوونس بخدا. مرتیکه یه تخته اش کمه. آخه احمق میر ی

 ؟ جلوی کل کالس میگی زن و شوهریم که چی بشه«

ودم حرف می زدم. یه مکالمه ی قانع کننده ای همخودم با خ  

 .برای خودم ساخته بودم که رو دستش نبود

 »احمق تویی بدبخت. یارو بخاطر تو خودش رو توی دردسر
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 انداخته یکمی قدر بدون«.



اصال چرا باید روز قبل از عید مثل بچه خود شیرینا پا می 

 شدم

ر کالس؟ آریو هم با اون اخالقای عجیب و می رفتم س

 !غریبش

روز آخر سال نمره ی اضافی داره. همچین اضافی هم نه ها 

 فقط

 .هرکس می اومد می تونست سه تا از تاخیراشو حذف کنه

 .هرکسم تاخیر نداشت نمره ی تشویقی می گرفت

از اونجا که کندن یه مو از سر بز غنیمته بچه ها هم در به 

 در

استاد یه نمره می انداخت رو هوا می دو ییدن که  نمره تا

 .بگیرنش

این پسر اگر احمق نبود که من رو عقد نمی کرد. اصال 

 »خودم

 احمق بودم که زنش شدم. حاال بایدچیکار کنم با این تجربه ی

 لعنتی«!

 تجربه؟ اسمش رو می ذاشتم تجربه ولی این مردی که تمام

فضای اتاق بوی تنش رو می داد شده بود زندگیم . همه اش 

 فکرم

اونجا بود که بدونم داره چیکار می کنه. فکرم اونجا بود که 

 ببینم



االن چطوری نشسته و چطوری بلند میشه. ولی میدونین 

 سخت
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 ترین بخش اونجاس که یکی رو داشته باشی و بدونی مال تو

یست. من فقط دلم به این خوش بود که آریو رو حداقل براین  

یه مدت زمان ی درست و حسابی داشتم. می دونین یعنی 

 چی؟

 همین که احساس کردم براش مهم هستم و بخاطر من یه سری

کارا رو کرد. این که شبیه یه زندگی زناشویی واقعی رو 

 کنار هم

م سفر. همین گذروندی م و همین که می خواست یم با هم بری

 برام

باعث می شد تا حسرتام کمتر بشه و فردا رو زی که آر یو 

 نبود

 .بتونم با خاطره هاش سر کنم

 انقدر با خودم فکر میکردم تا بتونمیه رفتن آسون داشته باشم

 ولی نمی تونستم به نتیجه برسم. توی همین مدت کم آریوی

تم حتی دیوونه یه طو ری با دلم تا کرده بود که نمی تونس

 نبودنش

رو تصور کنم. اصال اگر نبود کی بهم میگفت تو فقط لبت 



 بخنده؟

 اصال حرف از این قشنگ تر؟ قشنگ تر از این که می شست

 جلوم و از منت نداشتن کاراش می گفت؟

چند تا تقه که به در اتاق خورد قامتش رو از پشت شیشه 

 .دیدم
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نیم شوهرمونو از پشت شیشه ی مات هم تشخی صدیگه ما ای  

 !میدیم

دلم گرفت از کلمه ی شوهر. چقدر قشنگ می شد اگر همه 

 چیز

 .واقعی بود و آریو چقدر مرد قشنگ ی برای زندگی بود

خودش در رو باز کرد و اومد تو. نگاهش کردم و اون هم 

 فقط

 نگاهم کرد. با دیدن صورت خسته ی توی هم گره خورده اش

 بغض گلوم رو فشار داد. از پشت میز چوبی بیرون اومدم و

خودم رو به عطر واقع ی تنش رسوندم. کیفش رو روی 

 زمین رها

 کرد من زار زار مثل ابر بهار

 باریدم

از توی کالس داشتم خفه می شدم و گریه نکرده بودم. وقتی 



 هم

که اومدم توی اتاقش فکر و خیال بهم اجازه ی اشک ریختن 

 رو

داد ولی ... با د یدنش پر زدم تا توی گریه کنم نمی . 

 ...خوشگلم-

چشمام رو بستم و سرم رو بلند نکردم. شاید اگر باز می 

 کردم
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واقعیت ها مشت مشت توی صورتم پرت می شد و من اصال 

 نمی

 تونستم تحمل کنم. اگر خواب بود می خواستم طوالنی تر باشه

گر گول زدن خودم بود باز هم می خواستم طوالنی تر و ا

 .باشه

 ...عزیز دلم-

 .باز هم جوابی ندادم

 تو یه دختر موفق بیست و پنج ساله هستی. تو قوی ترین-

 دختری هستی که من توی زندگیم دیدم و می شناسم. تینایی

که من می شناسم انقدر قدرت داره که حرف مردم و چیزی 

 که

راش ذره ای اهمیت نداشته باشه و حاضر ازشون میشنوه ب



 نباشه

 .حتی ذره ای براش وقت تلف کنه

یدونه از اون بال ها یی که سر من آوردی رو سر بچه ها -

 بیار

 .حالشون جا بیاد

 ازش فاصله گرفتم. از بین اشک

 .نگاهش کردم. موهاش یکمی بهم ریخته بود

 پونز بذارم روی صندلی همه شون؟-

 !آبکش میشن-
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شونه ام رو باال انداختم. اگر آریو اذیتم کرده بود قطعا یه 

 بالیی

 .سرش میاوردم

 .روز انتخاب واحد نفوذی گیر بیارم واحداشونو حذف کنم-

 ...نامردای

 نذاشتم حرفم رو تموم کنم. خب مگه من چه ایرادی داشتم که

گیشون یقه پاره می اونطوری می گفتن و برای استاد بی

 کردن؟

 االن تنها چیزی که مهمه این ه که شمال انتظارمون رو می-

 !کشه



کاراشو توی اتاق کرد و با همدیگه راه افتادیم سمت ماشین. 

 شونه به

 .شونه قدم به قدم کنار همدیگه

همه ی نگاها رومون بود و همه هم با تعجب نگاهمون می 

 .کردن

همه داشتن بدون انکار  حتی وقتی سوار ماشین شدی م

 نگاهمون

 .می کردن ولی من سعی می کردم روحیه ام رو حفظ کنم

 :نشست پشت فرمون و اولین چیزی که ازم پرسید این بود که

 جنگل دوست داری ی ا دریا؟-

 !دریا-
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 جرزن  

 

 نبود

 ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. هوا حسابی گرم شده بود و

 .دیگه نیاز نبود لباس گرم بپوشیم

 حاال چیزای تفریحی دوست داری یا یه مسافرت آروم و-

 ریلکس؟

 :قبل از این که من جواب بدم خودش گفت

 سوال پرسیدن نداره معلومه تو عاشق دیوونه بازی ای. میگم-

تینا فقط این بار خواستی بیچاره ام کنی بالیی سرم بی اری 

 قبلش



 .یه اطال عی بده

 .اونوقت دیگهسور پرایز نمیشی-

 دلیل نمی شد حاال که همچینی دلم براش غنج می رفت سر به

سرش نذارم و اذیتش نکنم. این بخش اصلی زندگی مون بود 

 و

اگر آریو قرار بود تا قیام قیامتم ور دل من باشه باید این 

 ورژن

 .من رو تحمل می کرد

ت تا بکشمشمقنعه ام داشت کشیده می شد. دستم رو بردم پش  

 .جلو ولی انقدر بلند بود که رفته بود زیر بدنم و گیر کرده بود
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 جرزن  

 

 نبود

 آخه یکی نیست بگه آریو خان اگر انقدر مقنعه ی بلند نخر ی

 !لولو خور خوره ها من رو نمی خورن

 همین که مقنعه رو کشیدم دستم محکم خورد به دستگیره ی

رفت هوا باالی در و آخم ! 

 .حواست رو جمع نکنی ها. این ی کی دستتم بزن بشکون-

بهش چشم غره رفتم و همینطور که دستم رو گرفته بودم تو 

 ی

 :اون یکی دستم حق به جانب بهش گفتم

 سه کیلومتر قد مقنعه امه. اون رو چیکار کردی آخه؟ انقدر-



 بلنده انگار چادر سرم کردم. خوبه منمیه کت گشاد بلند برات

 بگیرم بگم بایدبپوشی؟

همون جا وسط راه ماشین رو زد کنار. هنوز به پا یین 

 دانشگاه

نرسیده بودی م و اون مسیر حسابی خلوت بود. بچه ها با 

 ماشینای

مخصوص دانشگاه رفت و آمد می کردن و فقط یه عده ی 

 خاص

ماشین شخصی بیان. حاال هم که ماشین آریو می تونستن با  

ماشین همیشگیش نبود به زور راهش دادن. به این زنگ بزن 

 و
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 نبود

به اون زنگ بزن هزار تا دردسر کشید تا تونست ماشین رو 

 از در

 .اصلی بیاره تو

 ...بده ببینم دستتو-

ود عین ریخت نچیزی نشده بود ولی همین که حواسش بهم ب  

چای توی لیوان بود. از اون چای هل دارای عطری که بوش 

 آدم

 رو مدهوش می کرد. این اهمیت دادنه همچین حس هایی



داشت. شایدمیه پر نعنا روی چا ی بود و بوش رو قشنگ تر 

 می

 .کرد

 !هیچی نشده-

 .حاال چیزی شده یا نهه بده ببینم-

خودم نیام پا یین گفتمبرای این که از اون منبر حق به جانب  : 

 .شما لطفا از این به بعد مقنعه ی کوتاه تر بخر-

 .سایزش خوبه-

 .بخدا خودم میرم می خرم. از صبح باهاش درگیرم-
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 نبود

از گوشه ی چشم بهم نگاه کرد. نگاه نبود که غرش شیر 

 همراهش

 .داشت. از جلو مقنعه ام تا نزدیکای شکمم اومده بود

 .تعارف نکنیا یه باره بگو چادر سرت کن-

 .خب سرت کن-

 محکم کوبیدم روی دستش که برای معاینه ی دستم دراز شده

 .بود

 ...گمشو زورگو... خودت سر کن. انگار هرچی-

با ضربه ای که به شیشه ی ماشی ن خورد حرفم نصفه موند 

 و



نشست روی مردی که لباس حراست تنش بود و چندیننگاهم   

 و چند بار توی دانشگاه دیده بودمش. روی سینه اش با سفید

 ...اسمش نوشته شده بود. رضا دردمند

 همین که نگاه مارو به سمت خودش دید دستش رو توی هوا

چرخوند که فکر کنم منظورش این بود که شیشه رو بکش 

 .پایین

د پایین و جناب حراست بدون این کهآریو هم شیشه رو کشی  

 :سالم کنه سریع گفت
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 نبود

 مجوز ورود؟-

 بی سیمش رو هم گرفته بود دستش. توی آینه که نگاه کردم

 دیدم بله آقا با اون موتور گنده بکش اومده بوده دنبال ما تا

ی کشفمون کنه. انقدرم من ازش بدم می اومد. به هرچیزی گ

 ر

 .می داد و حتی به لباسای پسرا هم گیر می داد

 .ندارم جناب-

 !پس چطور اومدین داخل. پیاده شین لطفا-

یه طور صحبت می کرد انگار که دزد گرفته بود. الغر اندام 

 و

 ریشو بود. موها و ریش هاش مشکی پر کال غی و لباسش هم



دقیقا رنگ محاسنش بود. مستقیم نگاه نمی کرد ولی انگار که 

 به

کشف خیلی مهم کرده باشه و دزدا رو نگه داشته باشه سرش 

 رو

به این طرف و اون طرف تکون می داد تا موقعیت رو 

 .بررسی کنه

من ماشینم خرابه االن هم کارت ورودم رو جا گذاشتم. -

 دوستان

داخل لطف کردن صبح اجازه دادن بیایم . 

آقا اینطوری نمیشه. اگر بدون کارت یا مجوز اومدید داخل -

 فردا
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 نبود

روزی هر کس و نا کسی بلند میشه و می اد توی دانشگاه 

 اون وقت

 .این جا سنگ روی سنگ بند نمیشه

یه موتور دیگه هم اومد و کنار موتور قبلی نگه داشت. من 

 حتی

ه نشده بودم ولی تو ی دلم رخت ها رو می از ماشین پیاد

 .سابیدم

 هنوز از یه شوک درنیومده می پریدیم توی شوک دیگه! چه



 !زندگی هیجان انگیزی ساخته بودیم

 ...به به جناب بیگ ی-

بله مثل این که اون آقای حراستی جدید بیگی خان برزنیان 

 رو

 .شناخته بود و اجازه داده بود رفع زحمت کنیم

ی هم بهش عزت و احترام گذاشت و ما هم با فوت همتازه کل  

 .زمان نفس هامون از دست حراس تی ها خالص شد یم

 !لعنت به هرچی حراسته-

 دستامو کشیدم توی بغلم و لبامو جمه کردم به بیرون ماشین

 نگاه کردم. کی دل خوش از حراستی ها داشت؟ منم مثل بقیه

 .بودم
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 نبود

حس کردم آریو دست برد که سیگارشو برداره. انگار پشت 

 سرمم

چشم داشتم که سریع چرخیدم و روی هوا بسته ی سیگار رو 

 از

 .دستش گرفتم و کشیدم بیرون

 اه آریو بسه دیگه چقدر سیگار میکشی؟-

 آخه من نمیرم برا ی اون اخماش که توی همدیگه رفته بود؟

ه پشت فرمون نشسته بود و یهنمیرم برای اون قد و باالش ک  



پاش رو عقب گذاشته بود؟ آخه لعنتی جذاب دیال ق! دیوونه 

 ی

 نچسب خر! کی این طوری برای من عزیز شده بودی؟

 !تینا-

همین یه تینا یعنی بده به من اون المصبو! یا می تونست 

 معنی

 اینو داشته باشه که به تو چه اونو بده من بذار بکشم! واال

ی چهار حرفی چه جمله ها که در خود نداشت که یه کلمه . 

آریو نکش! من و نفس من به جهنم... اصال من خر کی -

 .باشم

 :گوشه ی لبش رفت باال و با همون خنده گفت

 !خر من-
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 نبود

ا میخوای برات عر عر کنمیا ترجیح میدی سواری بگی -

 ری ازم ؟

آخ جون که حواسش از سیگارش پرت شده بود. واال اگر به 

 کیسه

بوکسش پناه می برد من راضی تر از وقتی بودم که این پاکت 

 رو

می گرفت دستش. واال اصال چه معنی داشت کیلو کیلو دود 



 فرو

 .کنه توی اون سینه اش که هی بخواد سرفه کنه

 ...اووم-

کر باید منتظر این طور که شیطون می شد و می رفت توی ف

 یه

 خرابکاری یا یه بالی آسمونی می شدم تا از طرفش بهم نازل

 .بشه و بیچاره ام کنه

 .نمی خواد فکر کنی من می خوابم شمال بیدارم کن-

 بیخیال پشتم رو کردم سمتش و سرم رو گذاشتم روی کمربند

 .ایمنی ماشین و چشمام رو بستم

- جوراب میگیره نخوابیا تینا! تا برسیم شمال دهنم بوی . 

 :همونطور که چشمام رو بسته بودم گفتم
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 نبود

خوب شد گفتی بذار کفشام رو دربیارم راحت بخوابم. خیل -

 ی

 .هم دلت بخواد پاهام بوی گل میدن

 !آره از نوع خرزره. نخوابیا خرس کوچولو-

و یه خمیازه کشیدم که یهو پام سوخت. یهو از جا پریدم  

جیغ چرخیدم سمتش با : 

 .آی بیشعور دردم گرفت-



 هجوم بردم سمتش و دندونام رو رسوندم به بازوش. پام رو

نیشگون گرفته بود زیر گاز اصال جایز نبود. تا سیاه و 

 کبودش

 .نمی کردم اصال نمی تونستم دست بکشم

آخ که اگر می دونست چقدر من دیوونه ی خودش و اون 

 عضله

 هاش هستم... خب بدونه مثال

 که چی؟ مهم اینه که این احساساتم دقیقا مثل یه دختر نوجوونه

 که توی راه مدرسه یه پسر بهش نگاه کرده! من هم مثل احمق

ها افتادمیه شب تا صبح باهام سر کرده بود هوا برم داشته 

 !بود

 خودم رو هم قانع می کردما. ه ی می گفتم من دختر بچه و

ن یستم ولی خودم هم همه ی دالیلم رو نقض می نوجوون 

 .کردم
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 نبود

اول این که من با این که بیست و پنج سالم بود ولی توی 

 مسائل

 عشق و عاشقی از یه بچه ی ده ساله هم صفر تر بودم. خب

 .همینم باعث می شد تبم تند تر باشه

زا اصال اونقدر نبود. توی محیطی بزرگ شده بودم که این چی



 اگر

کسی می رفت دنبال عشق و عاشقی حسابی رسوا می شد. 

 البته

 من هم کم رسوا نشده بودم ولی مورد من آش نخورده و دهن

 !جزغاله بود

 !و با تمام وجودم گازش گرفتم

 آی تینا آی کنده شد! دختر کنده شد... وای ول کن نمی تونم-

 !رانندگی کنم... آی تینااااااا

کشیدم عقب ولی بازوش هم با دندونای من اومد. یه لحظه 

 حس

کردم گوشت بازوش رو کندم و ی هو قفل دندونام رو باز 

 .کردم

 همچین گازش گرفته بودم که حرص تمام لحظه ها و اعصاب

 .خوردی هام رو سرش دراورده بودم

 .تالفی نیشگونت بود-
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 نبود

دختر تالفیت اندازه ی هفت شبانه روز نیشگون بود. کندی. -

 نگاه

 کن ببین سرجاشه؟

کتش رو همون اول که نشسته بود توی ماشین در آورده بود 



 و

 با یه پیراهن مردونه ی جذب نشسته بود. همون لحظه از در

 :دانشگاه رفتیم بیرون که بهش گفتم

- ون دادی تو یپنجاه و دو کیلو وزن هر بازوته. به زور جاش  

 آستین این لباس بدبخت بیچاره هر لحظه ممکنه صدای جر

خوردنش رو بشنویم. اونوقت میگی ببینم گوشت و پوست 

 دستت

 سر جاشه یا نه؟ کجا می خواد بره؟

یهو همونطور که داشتم حق به جانب حرف می زدم و با هر 

 دلیل

 و برهانی که می اوردم دستم رو توی هوا تکون می دادم

- اال میگی بازوی بزرگ خوبه یا بده؟ح  

 لبام به همدیگه چسبیده بود. اصال من کی باشم که از کوچیک

بزرگ بودن بازوهاش شکایت کنم؟ یکی با ید میومد و این 

 قلب
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 نبود

 بی صاحابم رو از تند تند کوبیدن نجاتش می داد. ول کن

یوار می کوبیدنبود همینطور خودش رو به در و د . 

 هوم؟ خوبه یا بد؟-

 شونه هام رو انداختم باال و فقط داشتم به دستی فکر میکردم



 که تا چند دقیقه ی بعد جلوی در خونه باید از بین انگشتاش

 بیرون می اومد و این اصال باب میل من نبود. اصال دلم نمی

خواست این اتفاق بیوفته و کاش مسیر دانشگاه تا خونه سال 

 ها

 .طول می کشید

 بشین میارم وسیله هارو. چیزی نمی خوای؟-

برای این که از فکر کردن خالص بشم منم دنبالش راه افتادم 

 تا

کمک کنم. از طرفی همه چیز خونه رو هم کامل بررسی 

 کردم

تا مشکلی نباشه. با این که نمی شد از اون حال و هوایی که 

 برام

ی خودم رو کردم درست می کرد بیرون بی ام ولی باز سع

 که تمام

 حواسم پی آریو نباشه ویه چشمم دنبال قامت بلندش خونه رو

 .رصد نکنه

 جاده ی شمال رو ندیده بودم و به همین خاطر برام خیلی
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 نبود

 جذابیت داشت. از طرفی هم بودن آریو کنارم باعث شد که

برای دیدن همه چی  چشمام شبیه یه جغد شبگرد باز بمونه و



 ز

اشتیا ق داشته باشم. جاده باریک بود و یه طرف کوه های 

 زیبا

بود و طرف دیگههم دره و رودخونه. انقدر همه چیز قشنگ 

 بود

 .که حتی دلم نمی اومد چشم روی هم بذارم

توی مسیر به پیشنهاد آریو یه داستان صوتی گوش دادیم و 

 هر

نگاه کردم فقط از خدا بار که برگشتم سمتش و به نیمرخش 

 می

خواستم که چند دقیقه بیشتر آریو رو برای من بذاره کنار. 

 خب

 مثال چی می شد باز هم می تونستم امید داشته باشم که ممکنه

 یه روز دیگه همراه هم توی این جاده بشینیم توی ماشین و از

 .کنار هم بودن لذت ببریم؟ من به اون نتیجه فکر نمیکردم

داشتم که شمال ممکنه چطور جایی باشه ولی حتی تصور ن

 این

 که داشتمیه مس یر رو با آریو میرفتم و اون با دقت و جدیت

 .رانندگی می کرد و به پادکست گوش می داد برام جذاب بود

بعد از تموم شدن اولین پادکست هم درباره اش صحبت کردی 

 م
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 جرزن  

 

 نبود

و نظرمون رو گفتیم. قشنگیش جایی بود که آریو با دقت به 

 نظر

 من گوش می کرد و دلیل و منطقم رو می پذیرفت. یه طوری

 جدی صحبت می کردیم که اصال نفهمیدیم کی مسیر تموم شد

 .و به مقصدمون رسیدیم

 این اولین بار بود که با آریو یه نکته ی مشترکی بجز درس

اش صحبت می کردیم داشتیم و با دقت درباره . 

 بعد از گذشتن از کوچه پس کوچه های مختلف باالخره ته یه

 .کوچه ای یه در مشکی رنگ بود که جلوش وایسادیم

 اینجا کسی رو می شناسی؟-

 .اینجا از بچگی من ساخته شده. خاطرات بچگی هام توشه-

 پدرم ساخته بود تا هر وقت می اومدیم مسافرت اینجا ساکن

 .بشیم

تن این حرفش هیجان زده شدم. دوست داشتم ببینم جاییبا گف  

که آریو ازش خاطره داشت چطو ره و چقدر جذابیت داره. 

 دوتا

بوق پشت سر هم زد و بعد از چند دقیقه یه پیرمرد با کاله 

 سیاه
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رنگی که به سرش داشت و یه چوب نسبتا ضخیم که توی 

 دستش

و تکیه اش رو بهش زده بود در رو برامون باز  گرفته بود

 .کرد

 .ایشون آقا تقی هستن-

سریع از ماشین پیاده شد و برای سالم و احوال پرسی جلو 

 .رفت

پیرمرد رو بغل گرفت و منم که پیاده شده بودم جلو رفتم و 

 سالم

 .و علیک کردم

 راه گم کردی آقای بیگی! میدونی چند ساله اینورا نیومد ی-

 پسر جون ؟

 :آریو لبخند زد و گفت

 .گفتم که دیگه تنها نمیام! این بار دیگه با خانمم اومدم-

خانمم! اه که لعنت به این احساسات که آدم رو دیوونه می 

 .کرد

 لعنت به این دل بی صاحب که هیچکس رو بجز آریو نمی

 شناخت. میدونین به چی فکر میکردم؟ به جوونایی که با هم

دخترا همیشه با خودشون فکر می کردن یعنی دوست بودن و  
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میشه ما با هم ازدواج کنین؟ من توی موقعیتی بودم که 

 ازدواج

کرده بودیم ولی نه یه ازدواج واق عی. همه چیز عجیب و 

 غریب و

 .صوری بود

 .خوش اومدی دخترم. صفا آورد ی-

شد ناخوداگاه روی لبم انقدر خوش رو بودن که باعث می 

 لبخند

 بشینه. صدای مرغ و خروس های توی حیاط منو یاد خونه ی

بابام می انداخت. اونجا پر از مرغ و خروس بود و توی 

 دست و

بالمون می لولیدن. اینجا دوتا بودن و برای خودشون غد غد 

 راه

 .انداخته بودن

ه حیاطوارد حیاط که شدم با یه ویالی آنچنانی روبرو نشدم. ی  

 .به نسبت بزرگ بود و دو طرف حی اط دوتا ساختمون

یکی کوچیک تر و یکی یکمی بزرگ تر. یکی یک طبقه و 

 اون

یکی دو طبقه. نمای ساختمون بزرگ تر زرشکی بود و اون 

 یکی



 ساختمون سفید. فضای حیاط دقیقا حس خونه مون رو می داد

ای که و بوی نمی که توی فضا بود من رو می برد به خونه 

 توش
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 .بزرگ شده بودم

 داشتم توی حیاط برای خودم می چرخیدم که آر یو با چمدونا

 .اومد سمتم

 دوست داری اینجا رو؟-

 .اینجا شبیه خونه ی خودمونه. خونه ی بابام-

آه کشیدم. انقدر دلم براشون تنگ شده بود که حاضر بودم 

 برای

یک دقیقه بغل کشیدن تک تکشون لحظه های عمرم رو به 

 حراج

 .بذارم

این هفته با خاطرات بچگی من سر می کنیم. یه روزی هم -

 می

 .برمت خونه تون با خاطرات تو سر می کنیم خوبه

 .فقط با یه لبخند جوابش رو دادم و سرم رو باال و پایین کردم

وقت شاید اون روزی که آریو حرفش رو می زد هیچ 

 سراغمون



نمی اومد پس سع ی کردم در حد ی ه حرف ببینمش و ازش 

 بگذرم

 در صورتی که می تونستم بهش دل ببندم و مثل یه سراب

 .نگاهش کنم
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 یه ویالی سه خوابه بود. دو تا خواب باال و یکی پا یین. نمای

وهی از گیاه کهبیرونی ساختمون همیه چیز ساده بود با انب  

زیباترش می کرد. آریو در همون اتاق پایینی رو باز گذاشت 

 و

 .وسیله هامون رو گذاشت توش

 می خوای یه چرت بزنی؟-

 .تمام بدنم درد می کرد ودوست داشتم دوش بگیرم

 .تو چرت بزن من یه دوش بگیرم بیام-

چمدون رو باز کردم و برای خودم لباس حاضر کردم. آریو 

 روی

تخت دو نفره ای که توی اتاق بود دراز کشید و دستاش رو 

 زده

بود زیر سرش و من رو ز یر نظر گرفته بود. سعی می 

 کردم نگاهم

 .بهش نیوفته ولی سنگینی نگاه اون روی من بود



وسایل رو حاضر کردم و همین که اومدم برم سمت حموم پام 

 به

چی خوردیه چیزی که نمی دونم چی بود گیر کرد و چنان پی  

که همون لحظه اشهدم رو خوندم. پاهام توی همدیگه گره 

 خورده

 بود واز نرمی ای که دور پام پیچیده شده بود فهمیدم که بند
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 .کمری حوله مه که اونطور دردسر ساز شده

 به ثانیه نکشید که آریو پرواز کرد و من که روی زمین افتاده

حت معا ینات فنی به شیوه ی آریویی قرار دادبودم رو ت . 

 .بخدا که مراقب خودت نیستی-

 .خوبم-

 خواستم پاشم برم توی حموم که دستم رو کشید و همون جا

 :روی سرامیک ها نشوندتم و گفت

یه دقیقه بشین ببینم. باز می زن ی دست و بالت رو می -

 .شکنی

- میشه نگرانیه قول خودت الیه محافظای من زیاده هیچیم ن  

 .نباش

روی زانو نشسته بود و اصرار داشت مطمئن بشه سالممی ا 

 .نه



 آخه اگر سالم نبودم که چطور ی می تونستم بشینمیا تکون

 .بخورم

 !ظاهرت غلط اندازه تو باطن یه ذره ای همش-
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 آی آی آقای دکتر به دختر روستا توهین کردی؟ به ما میگن-

 ...شیر زن. کم الکی که نیست

لبش آروم خندید ولی هنوز از خوب بودن وضعیت من 

 مطمئن

 .نشده بود

 .پاشو اگر اکی بودی میتونی بری حموم-

 یه طور عجیبی شده بودا! این جا باید می زد زیر خنده و نیم

سخره می کرد. ی ا باید می ساعت زمین خوردن من رو م

 رفت

 !عرضه ی هیچ کاری رو ندارم

 دستم رو زدم زمین و بلند شدم. همین که خواستم باز راه برم

 . کم مونده بود گیر کنم به همون بند ولی خودم رو نگه داشتم

 روزی ده بار هم بهت تذکر بدم باز گوش نمیکنی. خودم باید-

ا بری برگرد ی هیچی بیام اینطوری بهت اعتباری نیست تنه

 ازت

 !نمیمونه



 چشم! امر دیگه؟ چشم درد نگیری یه وقت؟-

ابروهاشو یه طور با مزه ای انداخت باال. انگار که می 

 خواست بهم

 بفهمونه که همچین مهم هم نیست
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انقدرم این طور وقتا با نمک می شد و می خواست خودش 

 رو یه

ه ای توجیح کنه که من همه اش خنده ام می طور با مز

 .گرفت

 منو بگو فکر اینم. فردا پس فردا بیوفتی یه جات بشکنه کی-

 قراره ازت مراقبت کنه ؟

 .تو دیگه-

دستش رو زد به کمرش و همونطور که یه لنگه ابروشو 

 فرستاده

 :بود توی آسمونا گفت

 اونوقت کی برای من غذا بپزه؟-

دو وعده ی غذایی نباشم از گشنگی تلف میشی نه؟ بابا تو -

 دیگه

کی هستی یکم به اون پشت مبارکت تکون بده برو با 

 آشپزخونه



 ...آشنا شو

 چرخیدم که برم سمت حموم که نگهم داشت و نذاشت به ادامه

 :ی مسیرم برسم! و گفت

 نمیذاری بیام توی حموم؟-

ه داشته بود که نمیاومدم بچرخم ولی انقدر محکم من رو نگ  
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تونستم تکون بخورم. یکمی دست از تقال کشیدم و گردنم رو 

 به

 سختی چرخوندم تا یه نیم نگاه از اون گوشه ی چشمم بتونم

 .ببینمش

 امر دیگه؟-

 !همین-

 محکم پام رو کوبیدم توی ساق پاش و همین که دستش یکمی

موم ولی اونم دست از تالش نکشیدشل شد دو ییدم سمت ح  

خودش رو رسوند جلوی در. می دونستم داره من رو اذیت 

 می

 .کنه ولی منم از پسش بر می اومدم

 سریع رفتم توی حموم و وقتی د یدم دوش حموم از جاش در

میاد و سیاره سریع برش داشتم و آب رو باز کردم و دوش 

 رو



 گرفتم سمتش. توی یک لحظه آریو تبدیل به موش آب کشیده

 !شد ولی لعنتی کم نمیاورد که

 اومد توی حموم و من که دیدم نمی تونم با اون لباساینیمه

 خیس از اونجا فرار کنم فقط دوش رو گرفتم سمتش و تا
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زی که تونستستم خیسش کردم ولی اومد جلو و برعکس چی

 فکر

 می کردم بجای این که دوش رو از توی دستم بکشه بیرون و

 بخواد من رو خیس کنه. دوش رو گذاشت سر

 !خوب نیست دختر کوچولو از پیش شوهرش در بره ها-

 آخ که آریو خیلی خری آخه این کارا چیه با من

 میکنی ؟ آخه مگه دیگه من می تونم جلوت

وقتی این قدر بهت مقاومت کنم و از دستت فرار کنم؟ 

 وابستگی

 دارم... وقتی انقدر بهت دل بستگی دارم

 :زمزمه کرد

 عطر پرتقالیت لحظه هم از توی بینیم نمیره بیرون. کجا در-

 میری دختر پرتقالی من؟

 :به زور تونستم زبونم رو کنترل کنم و تته پته نکنم

 .آریو... بذار دوش بگیرم بیام-



 .من تنم خیسه سرما می خورم-

با این حرفش سکوت کردم و اجازه دادم آریو اونطور که 

 خودش

 دوست داشت تصمیم بگیره. فقط به این فکر
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 می کردم که اونجا بهترین جاییه که من می تونم توش باشم و

 .بهترین لحظه ایه که دارم سپری می کنم

هرچی فکر بود یه طرف و تجربه ی این مرد دوست داشتنی 

 بد

اخالق یه طرف دیگه. جذاب ترین بخشش اون جا بود که من 

 هر

 دو شخصیتش رو دیده بودم. آریویی که این روز ها عجیب و

غریب خوب بود و من نمی تونستم این حجم از خوبیش رو 

 هضم

می گرفت  کنم و آریویی که هر روز خدا من رو به باد متلک

 و

 .ازم ایراد می گرفت

 ...چقدر این مرد دوست داشتنی بود و اون مرد تنفر انگیر

- که می تونه من رو به این حال  تینا تو تنها زنی هستی

 !بندازه



 و تو جذاب ترین آماتور و کار بابلد دنیایی که آدم دلش می-

 !خواد هر لحظه بیشتر کشفت کنه

مگه داریم؟ مگه میشه؟ کشف من براش جذاب بود! ای خدا 

 وای

که من میتونستم همون لحظه جونم رو بدم. همون لحظه ای 

 که

 !فهمیدم آریو دلش می خواد بیشت ر کشفم کنه

 دوست نداری صحبت کنی؟-
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 چی بگم؟-

 ...که اذیت نیستی-

 !نیستم-

 که حالت خوبه؟-

 ...خوبم-

*** 

 :سشوار رو روشن کرد و گفت

 .بیا بشین موهات رو خشک کنم-

دستم رو برای گرفتنش دراز کردم ولی عقب کشید و خودش 

 به

 اصرار اونو توی دستش نگه داشت و پشت سرم وایساد. هیچ



 صندلی اینبود و فقط یه میز آرایش بود که گوشه ی اتاق

 .گذاشته بودن. باید سرپا وایمیستادیم

- سا خودم خشک کنمهمین جا وای . 

چشمام رو بستم و این رو هم به تجربه های فراموش نشدنیم 

 اضافه
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کنم. سشوار رو می گرفت تا خشکشون کنه. سرم رو به 

 درخواستش

تکون می دادم و هر چند لحظه چشمام رو باز میکردم و 

 نگاهش

سشوار می کشه میکردم که چطوری با دقت داره موهام رو 

 و سعی

 .می کنه کارش رو به بهترین نحو انجام بده

 دقیق و با حوصله موهام رو خشک کرد ولی وقتی خواست

 موهاش خودش رو خشک کنه پاهام رو بلند کردم تا دستم به

 :سشوار که توی دستش بود برسه و گفتم

 .حاال نوبت منه-

طر قصد کرده بودم حتی لبخند هاشم توی این سفر به خا

 .بسپرم

خندینش اونم وقتی یه وری لبش می رفت باالد خیلی واقع ی 



 تر

بود و انگار با چشماش هم می خندید. این ها رو می 

 خواستمیه

طوری توی خاطرم ضبط و ثبت کنم که هر بار چشم بستم 

 فقط

 یه جفت چشم خندون آسمونی جلوی چشمام نقش ببنده و من

 .خنده اش رو ببینم

درسته که اخم هاش و اون نگاه پر از خشمش هم این روزا 

 برام
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 جذاب بود ولی بیشتر دوست داشتم که نگاهش رو با خنده به

 .یاد بی ارم. چیزی که این روزا خی لی می دیدم

 دستم رو گذاشتم روی شونه اش و رفتم روی لبه ی تخت

کش می اومد و منم روی لبه  وایسادم. سیم سشوار داشت

 ترین

 .بخش تخت وایساده بودم

 برس رو میدی؟-

برس رو گرفت باال و نگاهم توی آینه به نگاهش افتاد. مگر 

 این

 که اینطوری می رفتم روی یه چیزی وایمیستادم تا ازش بزنم



باال تر. نوبت من بود که به این تجربه ها و خاطره ها اضافه 

 .کنم

برای خودم خاطره سازی کنم و موهاش پرنوبت من بود که   

پشتش رو سشوار بکشم و حالت بدم. ه ی نگاهم بیوفته به 

 اون

باالتنه ی ورزیده و اون تتوی روی دستش و هی خمیازه 

 بکشم

 .و چشمام پر از اشک بشه

وقتی کارم تموم شد و سشوار رو خاموش کردم. روی تخت 

 دراز

هدف خاص ی کشید و دستش رو گذاشت روی پیشونیش. 

 نداشتم
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 :ولی می خواستم برم بیرون تا راحت بخوابه که صدام کرد

 کجا میری؟-

 .میرم بیرون راحت بخوابی-

دستش رو یه وری روی صورتش گذاشت و یه چشمش رو 

 باز

کرد. با اون یکی دستش به کنارش روی تخت اشاره کرد و 

 :گفت



 .بیا این جا راحت بخوابم-

اصال من هیچی... این دل بی صاحاب المصبم رو چیکار می 

 کردم

که اینطوری داشت دیوونه بازی درمیاورد و به در و د یوار 

 می

 کوبید؟ این دل لعنتی که تمام حرکاتم رو کند کرده بود و نفسام

 !رو یکی درمیون

 ...آخه-

 .بیا ببینم-

طوری خزیدم پیشش... ازاز خدا خواسته بودم که اون  

 خدا خواسته نفسم رو حبس کردم تا صدام درنیاد و هیچی نگم
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 تا بیشتر بتونم عطش رو حفظ بشم و لحظه های کنارش بودن

 .رو به خودم هدیه بدم

 از تو تشکر کنمی ا از سیمین که این موهبت رو بهم هدیه-

 داد؟

و بلند کنم گفتمبدون این که سرم ر : 

 کدوم؟-

 .این که حالمو خوب کرد-

شونهام رو همونطوری انداختم باال و جوابش رو ندادم. لبش 



 که

 نشست روی پیشونیم چشمام رو بستم و طوری خوابم برد که

 .اصال نفهمیدم چه طور بیهوش شدم

یه تکون خوردم و بخاطر این که جام باز بود با اضطراب 

 چشمم

رسیدم که نباشه و من همه ی اون لحظه ها رو باز کردم. ت

 رو

خواب دیده باشم. همین که چشمم به اون اتاق افتاد و خودم 

 رو

روی تخت فلزی اتاق خواب دیدم نفس راحت ک شیدم و 

 فهمیدم

 که خواب نبودم. حتی بالشت آریو هم همونطور مچاله بود که
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 همیشه بالشتش روی تخت مچاله می شد. نفسم رو فوت کردم

 .بیرون و با آرامش روی تخت نشستم

 باید این چند روز رو به بهترین خاطره ی زندگیم تبدیل می

کردم و خودم رو برای لحظه هایی آماده می کردم که ممکن 

 بود

نباشه. فعال مطمئن بودم که تو این سفر تمام و کمال دارمش 

 و



م باهاش بهترین لحظه ها رو بسازممی تون . 

تخت رو مرتب کردم و رفتم بیرون ولی توی پذ یرایی هم 

 .نبود

در رو باز کردم. هوا هنوز یکمی روشن بود ولی دیگه دم 

 غروب

بود و رو به تاریکی می رفت. د یدمش که سیگارش بین 

 انگشتاش

 .بود و به لبه ی باغچه تکیه داده بود

که پشتش به من بود سیگار به نیمه جلو رفتم و همونطور 

 رسیده

 :رو از توی دستش بیرون کشیدم و گفتم

 ...نکش لطفا-

 بیدار شدی؟-

 برگشت سمت من و باقی مونده ی دود توی ریه اش رو فوت
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 کرد بیرون. حجم دودی که توی بینیم رفت زیاد بود به همین

سیگار رو انداختم روی سنگالخای خاطر به سرفه افتادم و 

 کف

 .حیاط

 نه االن خوابم مشکل راه رفتن توی خواب دارم اومدم تورو-



 !بترسونم

 خنده اش عمیق نبود منم زیاد پا پیچش نشدم. یکمی رفتم

جلوتر و رفتم سمت اون یکی باغچه ای که پر از گل بود و 

 غنچه

هاش داشتن کم کم باز می شدن. همه شون کوچیک بودن. 

 پامو

 گذاشتم توی باغچه تا یکمی از گل هارو بچینم و بذارم توی

 .گلدون کوچیکی که روی میز د یده بودم

 :یهو با احساس سوزش توی پام جیغ کشیدم و گفتم

 !آی سوختم... وای عقرب-

ترسیدم با تمام وجود جیغ کشیدم. من از ه یچ حیوونی نمی 

 ولی

 انگار که دل نازک شده بودم. اون احساس سوزش فقط تو ی

حضور آریو بود که می تونست بیاد سراغم و می تونست بهم 

 این
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 .جرات رو بده که جیغ بکشم و دنبال کمک باشم

اومدم از باغچه بیام بیرون که پام گیر کرد به لبه ی باغچه. 

 همه

ل ها روی هوا ول شد و قبل از این که با سر روی زمینی گ  



فرود بیام و اینم به رکورد های زمین خوردنام وکله پا شدن 

 هام

 اضافه بشه

 چی شدی دختر؟-

من و مظلومتی؟ اصال از من مظلومیت دیدین؟ ببین چه میکن 

 ه

 این حس المصب که دلت می خواد خودت رو برای طرف

هش رو بکشونی سمت خودت. همچینی لوس کنی و یه نگا

 من

 مگه چیم از آدمای دیگه کمتره که همچین چیزایی دوست

 نداشته باشم؟

آی میسوزه... یه چیز نیشم زده. وای درد میکنه -

 آریو...اصال

 ...تقصیر توعه

ریز خندید و من رو نشوند روی صندلی ای که یکمی اون 

 ور تر

بود. پاچه های شلوار تنگم رو تا کرد باال و مچ پام رو گرفت 

 توی
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 .دستش



 کجاشه؟-

 آی میسوزه... آی آریو من مردم! اگر بمیرم خونش میوفت ه-

 گردن تو. فقط وصیت میکنم به همه بگوو من ظالم بودم این

شددختره رو شکنجه می کردم همینا هم باعث مرگش  . 

 لبش می خند ید و یه لحظه هم اخم نمی کرد. لعنتی چقدر هم

 .با حوصله شده بود واسه من

 ...عزیزمیه لحظه وول نخور ببینم چی شده آخه-

وای که وقتی می گفت عزیزم می خواستم بمیرم و قلبم رو 

 نگه

 .دارم تا اونطوری واسش به آب و آت یش نزنه

 :پامو فشار داد و گفت

- خلش. یکمی تحمل کن بذار درش بیارمتیغ رفته دا . 

 پام سوخت ولی اشکی که از کنار چشمم اومد پایین بخاطر

سوزش پام نبود. بخاطر احساسات متناقض خودم بود که 

 باهاش

درگیر بودم و آروم نمی شدم. بخاطر لمس دستاش بود که 

 خودم
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 .رو محکوم به نداشتنش می دونستم

 گریه برای چی آخه؟-



 .تیغ بود. دراوردمش-

دیوونه ی من... وقتی اینطوری خانم و مظلوم میشی هزار -

 برابر

 جذاب و دوست داشتنی میشی. آخه لوس شدنت هم قشنگه

 !دلبر پرتقالی

 یخ بودن دست و پاهام بخاطر حرفاش بود و جوابی که نمی

 تونستم بهش بدم. چی می گفتم؟ اگر فقط یه کلمه حرف می

 .زدم همه ی حرفای دلم روی دایره بود که

 آقا آریو... کجایی پسرم؟-

 اومدن مردی که اسمش رو همیادم نبود باعث شد از اون

 .موقعیت بیایم بیرون

 خانم شام درست کرده پسرم. بیاین اونور یه شامی دور هم-

ومدی د مهمون ما باشیدباشیم اولین شبی که ا . 

*** 

1251 

 جرزن  

 

 نبود

 .می تونستم بگم من عاشق رنگ سبزم و شمال تماما سبز بود

هر طرف رو نگاه می کردی درخت بود و جنگل و دریایی 

 که ته

نداشت. اولین باری بود که با چشمای خودم اون عظمت رو 

 از



رشنزدیک می دیدم و چقدر لذت بخش بود کنا ... 

 داشتم با ذوق می رفتم سمت دریا تا پاهام رو بکنم توی آب و

 اون لبه راه برم که مثل همیشه گیر کردم به یه طناب که به

قایق موتوری وصل بود و اول داشتم خودم رو جمع و جور 

 می

 کردم که زمین نیافتم ولی همین که صاف شدم اون یکی پام

ینه طوری با پشت گیر کرد به طناب و چشمتون روز بد نب

 پخش

 زمین شدم

پسر بچه ی بیش فعال به فرزندخوندگی گرفتم زن نگرفتم -

 !که

 .دستم رو گرفتم به پشتم و با ی ه چشم باز بهش نگاه کردم

 :نشست کنارم و زانوش رو گذاشت روی شن ها و گفت

 با وعده های غذاییت بایدزمین هم بخوری؟-

لبام رو جمع کردم و سرم رو چند بار محکم باال و پایین 

 .کردم

 درد که نمی کنه؟-
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این بار سرم رو به این طرف و اون طرف تکون دادم که 

 :گفت



 !زبونتم حتما موش خورده-

 .لبام کش اومد و این بار هم سرم باال و پایین شد

- نصفه ای که ازش مونده رودهنتو باز کن ببینم اون  ... 

دستم رو زدم روی زمین تا از جام پاشم و از جلوی دستش 

 در

 برم. انقدر محکم خورده بودم زمین که استخون لگنم درد می

کرد ولی پرو تر از این حرف ها بودم که بخوام کم بیارم. 

 درد این

 .جا معنی نمی داد با ید از دستش در می رفتم

د که بجز ما فقط دو سه نفر دیگه بودن ساحل انقدر خلوت بو

 و

چند تایی قایق و وسیله های بازی ای که برای کرایه دادن 

 ردیف

شده بودن. هوا خوب بود و آریو هم گفته بود اگر هوا خوب 

 باشه

 .می تونیم چیزای مختلف اجاره کنیم

 .کجا در میری... تینا االن میوفت ی روی زمین-

دنبال من راه افتاد. من بدو اون من از دستش در رفتم و آریو  

 ...بدو
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دوست دارم بدونم وقتی داری سر کالس تدریس ... -

 ...میکنی

نفس نفس زدم. واقعا برای این ههمه گوشت و دنبه ی من 

 روا

نبود اونطوری بدوام و هیکل ورزیده ی آریو بهم می رسید 

 ولی

از اونجایی که بایدتمام سعیم رو برای ر سیدن به خواسته ام 

 می

کردم با تمام وجود آخرین نفس رو برای تند کردن پاهام 

 گرفتم

 .ولیگیر افتادم

 پاهای جفتمون رفته بود توی آب و خیس شده بودیم همین که

 :من رو نگه داشت چرخوندتم و گفت

 ...اوم میگفتی-

- .. بچه ها ببینن چی میگنوقتی... تورو اینطوری مثل. . 

 منظورم به دوییدنش دنبال من بود. بادی که از سمت دریا به

صورتامون می خورد خنکای دلچسبی ایجاد می کرد و دلم 

 می

خواست چشمام رو ببندم و خنکا ی خوبش رو روی پوستم 

 حس

 .کنم
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- رباره اش؟اونوقت شاگردای خانم مهندس چی میگن د  

 .میگن چه... استاد... شاد و سرزنده ای داریم-

 :زد زیر خنده

 استادشون یه جوجه کوچولو نیست؟-

 ...نوچ-

 تو دل برو هم نیست؟-

 !ناچ-

 یه دستی نگهم داشت و با دست دیگه اش موهام رو از روی

 :صورتم داد باال و گفت

 فعال این جوجه طالیی دنیای ماس. بریم بشینیم روی یکی از-

 .این تخت ها. تمام لباسامون خیسه

 !داشتم فکر می کردم به قسمت اول حرفش فکر کنمیا آخرش

به حس خوب جمله اش فکر کنمی ا به دستور کلماتش که 

 تینای

سرکش خودش رو سریع تر از تینای دل از کف داده رسوند 

 و

 :گفت
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 ...کم خیس شدی اینطوری نمیشه-

خم شدم و مشتم رو پر از آب کردم. یه طوری که ت وی چند 

 ثانی

 ه

آریو با یه آدمی که زیر بارون شدید گیر کرده بود هیچ فرق 

 ی

 .نداشت

 .میترسم سرما بخوری وگرنه داشتم برات-

م. دستام زبونم رو آوردم بیرون و چشمام رو براش چپ کرد

 رو

 .گذاشتم کنار گوشام و براش ادا دراوردم

 مهم اینه یادت بمونه همیشه من برنده ام حتی اگر تونسته-

 .باشی من رو دستگیر کنی

دستم رو توی هوا گرفت و یه طوری توی مشتش نگه داشت 

 که

 .بقیه ی حرفم رو یادم رفت

 بریم بشین اونجا من برم لباسم رو عوض کنم برای تو همیه-

 .چیز بیارم بپوشی سرما نخوری
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 خواستم بگم نه نرو ولی نشد. دوست داشتم دستش همونطور



 .بمونه توی دستم و نره

وقتی برگشت هم برای من یه پتو آورده بود همیه مانتو که 

 بجای

. خودش هم لباساش رو عوض کرده بودقبلی تنم کنم . 

 آریو؟-

همون نگاه خیره اش برام از هرچی بله و جانم و این صحبت 

 ها

 .قشنگ تر بود

 چرا با خونواده ات نرفتی؟-

چایی که برامون آورده بودن رو توی فنجون ها ریخت و 

 شروع

 :به صحبت کردن کرد

- و دوستهدفم رفتن نبود. سیمین هم برمیگرده. اونم اونجا ر  

نداره بیشتر از یک سال دووم نمیاره. نه که بدم بیاد ولی 

 ترجیح

 .میدم همین جا باشم

 .اوهوم-

 حاال چی شد این سوال رو پرسیدی؟-
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 حقیقت این بود که دوست داشتم بدونم برنامه های آینده اش



م چیه و چه تصمیماتی داره. به هر طریقی می خواست

 ازکارش

 .سردربیارم ولی نمی شد

 همینطوری. خب اکثر کسایی که درس می خونن می خوان-

 .برن

 نه من نمیخوام برم. مگه تو برای رفتن درس میخونی؟-

 .سرم رو تکون دادم و پاهام رو جمع کردم توی شکمم

 .چایت رو بخور سرد نشه-

برگردی م تهران می تونیتم وضعی ت زندگیمون رو -

 .درست کنیم

 دیگه آبها از آسیاب افتاده می تونیم جدا بشیم. نگران جا و

 مکانم نباش یا میرم همون طبقه ی باال ی ا کال یه جای جد ید

 ...پیدا میکنم. فقط آریو

 اخماش رو کشید توی همدیگهو نبات رو گذاشت توی فنجون

اد حرفم رو تموم کنم و گفتچایش. اجازه ند : 

هر وقت رفتیم تهران راجع به زندگی و این مزخرفات -

 صحبت
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 .میکنیم. دو روز اومدیم از همه جا دور باشیم

 اوقاتش تلخ شده بود ونگاهش از من به سمت بیرون سوق پیدا



 .کرده بود

که کل وجودش  به جلوش اشاره کرد و با همون اخم غلیظی

 رو

 :گرفته بود بدون اینکه نگاهم کنه گفت

 .بیا اینجا بشین-

کشون کشون پشت مبارک رو کشیدم جلوش و همون جایی 

 که

بهش اشاره کرده بود نشستم. چهار زانو نشسته بود و به 

 پشتی

 .های سوخته ی قرمز رنگی که روی تخت بود تکیه داده بود

میداد و دور تا دورشمیهچوبهای کف آالچیق قرچ قورچ صدا   

نایلون کشیده شده بود که باد نیاد تو و احتماال بخاطر سرما 

 که

 .اذیت نشیم

*** 

 میگن آدما یک بار عاشق میشن ولی من میگم دنیا عجیب و

غریب تر از اون ه که بخوایم براش قانون تعیین کنیم. 

 بخصوص
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برای ریز ریز قسمتایی که دست خودمون نیست... برای 



 غرایز و

 احساساتمون ن میتونیم هیچ قانون صرفی تعیین کنیم! همه

 میتونیم چهارچوب داشته باشیم ولی اگر کسی بگه من دیگه

عاشق نمیشم جواب من بهش فقط دوتا کلمه است... 

 !کورخوندی

دوست عشق از همه چیز عجیب غریب تره و بعد از اون 

 !داشتن

 اصال مگه احساس آدما منطق سرش میشه؟

 هیچ وقت این چیزا برام کیس مطالعه نبود ولی وقتی به درون

خودم فکر میکردم میدیدم چه احواالت عجیبی رو تجربه 

 !کردم

 دنبال این چیزا نبودم ولی وقتی سر راهم قرار گرفته بود توی

م دست و گردبادش بیشتر از چیزی که می تونستم تصور کن

 پا

 ...زدم

فکر می کردم من عاشقم و این عشق قراره تا ابد همراهم 

 .باشه

چشمام انقدر کور بود که هیچ بدی از اون آدمی که به عنوان 

 بُت

 زندگیم می پرستیدم نتونستم ببینم و هیچ چیزی توی وجودش

من رو از خودش نمی روند. من پونزده سال با این حس 



 زندگ ی
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کرده بودم... پونزده سال شب و روزم رو با فکر به این که 

 بایت

 چه تغییری کنم که پذیرفته بشم گذرونده بودم. حاال که بهش

 !فکر میکنم میفهمم چقدر احمق بودم

شبیه کبک سرم رو زیر برف فرو کرده بودم و سعی می 

 کردم

 !هیچی نبینم و نشنوم

 نمیدونم کدوم قشنگ تره! این که از یه حس آزار دهنده ی بی

 درو پیکر خارج شده بودمیا به خودم اومده بودم؟ شایدهم این

 برام لذت بخش بود که داشتم زندگی واقعی رو میچشیدم... به

 .سبک جدید و متفاوت دنی ا رو نگاه میکردم

دیه بخش زندگی پونزده ساله که می تونم بگم باالی هشتا  

درصدش روشامل می شد روش یه ضربدر قرمز کشیدم و 

 !تمام

من یه اخالق فوق بدی که دارم ا ینه که وقتی یه نفر رو 

 بذارم

کنار دیگه ا سمشم نمیارم و این دقیقا همون اتفاقی بود که 

 ترجیح



میدادم در مقابل هیچکس نیوفته ولی این بار استثنا بود... 

 تمین

از پونزده سال از توی زندگی با یه خط پررنگ قرمز بعد 

 من حذف
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 شد و فقط ترکش هاش با قی موند! دروغه میگن قلب زخم

خورده... من توی این سال ها خیلی بیشتر زخم خوردم... 

 پرنده

ای که بالش خراش برداشته ولی خوب شده دیگه مشکلی برا 

 ی

چه نعمتی بوده که ازش پرواز نداره! تازه میفهمه پرواز 

 دریغ

 .شده و بیشتر قدر اون لحظه رو میدونه

 ولی قشنگ ترین مسئله این وسط همین بود که من داشتم به

اون تارهای روشن موهاش معتاد می شدمی ا بهتر بگم داشتم 

 به

 از خوش پرتقالی که از توی اونا به بینیم می رسید مست می

بود که اونطور مسخ  شدم! نمی دونم... نمی دونم چی شده

 بودم

 و تمام حواسم پی دختر سفید تو پُری بود که جلوم نشسته بود



 .و پشتش دقیقا مماس با ساق پام بود

 از ماساژ بدت نمیاد؟-

موش زبونش رو خورده بود. چند وقتی بود که کمتر حرف 

 می

زد و بیشتر سرش رو تکون می داد. این بار هم باید می 

 فهمیدم

این که سرش رو به عقب خم کرد یعنی مشکلی با ماساژ 

 .نداشت
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 اگر قرار باشه تولید کننده ی عطر بشم ترجیح می دم-

فرموالسیون رو بسپرم بهت و عطر پرتقالی تولید کنم ولی 

 دوست

ندارم به هیچ احدی این بو برسه پس هیچ وقت به فکر 

 کارخونه

دن نمیوفتمی عطر ز . 

 .ریز ریز خندید و من با دقت حرکاتش رو حفظ کردم

 تو یه تخته ات کمه دیوونه ی خودخواه! من ولی دوست دارم-

عطر تمام گلهای وحشی رو داشته باشم. آریو خیلی باحاله 

 !ها

از این ذوق کردنش لبخند زدم. توی یه دنیای دیگه بود و 



 دنیاش

ی ما بود. لذت ی که از  قشنگ تر از این دنیای طاقت فرسا

 لحظاتش

 با وجود همه سختیاش میبرد ستودنی بود. یکی از دالیلیکه

انقدر برام خاص بود هم همین بود... بی عار نبود ولی 

 زندگی رو

 هم سخت نمیگرفت. هیچ دختری رو توی زندگیم ندیده بودم

که اهمیت تالش کردن و به نتیجه رسیده براشون از ست 

 کردم

زیورآالتشون مهم تر باشه جواهرات و . 

برعکس اولین روزها کیف می کردم باهام کلکل می کرد. 

 توجی ه
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ام این ب ود که اگر کسی ب رات ارزش قائل باشه نسبت 

 بهت

 حساس

 میشه و تینا روی تمام رفتارای من بخصوص وقتایی که توی

 ...دانشگاه بودی م حساس بود

هم شده بود دلیل حساسیت من و حتی دلیل حواس پرتمتینا  . 

من حتی اون کلماتی رو که گاف و قافش رو ناخواسته 



 برعکس

تلفظ می کرد از بر بودم. من تمام رفتارای تینا رو از حفظ 

 شده

 !بودم و داشتم به خود قبلیم برمیگشتم

 شاید حتی آریوی سی و چهار ساله از پسر ترم دومی دانشگاه

 عجیب تر رفتار می کرد ولی درواقع حداقل میفهمید داره چه

 .اتفاقی میوفته و انکار رو بیشتر از این جایز نمیدونست

 ترم دو فقط نوزده سال سن داشتم ولی بعد از گذشت این همه

 .سال بایدرفتار بهتری از خودم نشون می دادم

نتونستم روی اون قولی که به خودم دادم بمونم! عشق و 

قیعاش  

 حذف! تنها چیزی که حذف شده بود نفر قبلی بود و من توی
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این مورد با احساساتم خراب کرده بودم. حتی بیشتر از قبل... 

 نه

 که بگم توی رفتار خراب می کردم! من فقط توی کنترل

 احساسات ضعیف بودم. نباید اجازه می دادم اینطور بشه ولی

ریخته رو نمی شد جمع کرد دیگه آب . 

من دیگه توی این سن از اون دسته پسرا ی بی تجربه ی 

 هیچی



ندون نبودم. بعد از گذشت پونزده سال از اولین تجربه ام 

 تصمیم

گرفته بودم دیگه وا ندم ولی این بار از بار قبل هم بیشتر 

 خراب

کرده بودم. با این تفاوت که این بار تمام زندگیم رو برای 

ید نرس  

 .به یه هدف هیچ و پوچ به دست گردباد نسپرده بودم

موهاش رو آروم بافتم. تار به تارش که البالی انگشتام می 

 پیچید

بیشتر بوی خوشش رو توی ر یه ام میکشیدم و از کنارش 

 بودن

 . لذت میبردم

صدای زمزمه های تینا رو که زیر لب با خودش حرف می 

 زد، می

ترس داشت با خودش ترکی فکر میشنیدم. وقتی این طور اس  

 کرد و من باید دنبال ی اد گیری زبون جدید میرفتم تا بتونم
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 !منظورش رو بفهمم

 تا حاال تله کابین سوار شدی؟-

 !نه-



 دوست داری سوار بشی؟-

 :یکمی فکر کرد و مثل یه بچه ی پنج ساله با هیجان گفت

 !خیلی-

 این دختر اوج

خاص بودن بود. متفاوت بودنش اون رو خاص می کرد و 

 همین

 .که متفاوت بود من رو بیشتر سمت خودش می کشید

 ...امروز میریم. اگر یه دختر شبیه تو داشته باشم-

یکمی مکث کردم... گاه ی با ید یه چیزایی روی زبون میومد 

 تا

 ...عمق لذتش مشخص بشه

- ی میکردمامانش خیلی بهش حسود ! 

مامانش حق داره اگر حسودی کنه! توجه روی مامان بچه -

 باید

1266 

 جرزن  

 

 نبود

 .بیشتر از خود بچه باشه

مرد که باشی ممکنه یه جایی از زندگیت یه کمبودی رو 

 احساس

کنی. من توی سی و چهار سالگی احساس کردم به همدم نی 

 از



ختری که هر لحظه دنبالدارم و این همدم کسی نیست جز د  

دک کردنش از توی زندگیم ب ودم. توی ا وج موفقیت های 

 شغلیم

... 

 جایی که با هدف بهش رسیده بودم. سرم رو چرخوندم و دیدم

به این بوی پرتقالی اعتیاد پیدا کردم. شاید همه چیز در کمتر 

 از

 دو هفته اتفاق افتاده بود ولی این اتفاق و اعترافش توی دلم به

 قدری شیرین بود که احساس می کردم درست پونزده سال از

 .زندگیم رو مسیر اشتباهی رو رفته بودم

 میدونستم غلط ترین کار مقایسه بود ولی من این کار رو هر

 لحظه و هر دقیقه انجام می دادم. من تو تمام رفتارا و تمام

برخوردا مشغول مقایسه بودم. مقای سه ی دختری که 

 اعترافم رو

شنیده بود با دختری که لحظه به لحظه غرق احساساتم شدهن  
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 !بود

حس کردم زوده که بیشتر البالی این جمله ها بریم . با اینکه 

 تینا

 .خودش رو به من سپرده بود ولی محافظه کار بود



 هیچ وقت به تشکیل خانواده فکر نمی کردی؟-

- یزی که برای من مهم بود پیشرفت بهت گفته بودم تنها چ

 .بود

 کی بدش میاد زندگی تشکیل بده و هدف هاش کامل بشه ولی

 من خودم رو هنوز هم در اون حد نمیبینم که بخوامیه زندگی

 کامل و جامع داشته باشم. فعال اولویت من درس خوندن و

 .رسیدن به یه جایگاه اجتما عیه

من داشتم پس سرم  باد موج ها رو به حرکت انداخته بود و

 خیسی و

 .سرما حس میکردم

با بچه و زندگی مشترک هم می تونی تمام این کارها رو -

 انجام

 .بدی

یهو انگار هزار ولت وصل بهش وصل شد که جیغ کشید و 

 همون

طور که داشت می چرخید سمت من تا صورتش رو بروی 

 صورت

 :من باشه گفت
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 بچه؟ من قد و قواره ام شبیه کسایی هست که بخوان بچه-



داشته باشن؟ من هنر کنم درس و مشقامو بنویسم و خندق 

 بالی

تورو پر کنم. خداروشکر همین چند روز من رو راحت 

 کردی نیاز

 . نیست سیصد کیلو برنج برای هر وعده ات درست کنم

آوردمت سفر که استراحت کنی دیگه! انرژی بگیری -

ردیمبرگ  

 ...با حال بهتر

 آره خیر ببینی. انقدر به این فضا احتیاج داشتم که نگو. آخه-

 میدون ی آریو ما ته تفریحمون تپه ی باالی ده بود. بقیه ی

وقتمون یا توی حیاط بود و یا دنبال مرغ و خروسا می کردیم 

 . ما

 !عین شما خارجی بزرگ نشد یم

سرعت برق و باد نگاهم رو ازش گرفتم و چاینباتم رو با 

 هورت

 .کشیدم

 ولی میتونم بگم تو مامان قشنگی میشی. خب پاشو بریم که-

 برای تله کابین دیر نشه به هم هی برنامه هایی که برات چیدم

 .برسیم

 غرولند کنان از جاش پا شد و با اون قیافه ی کج و کوله که
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از دریا دل بکنه دنبالم راه افتادحسابیناراحت بود که قراره  . 

من هنوز غرق موهاش بودم و اون موهاش رو که پا یین 

 بافتش

 .کش بسته نشده بد رها کرده بود و به دست باد سپرده بود

 سوار ماشین که شدیم

اخم روی صورتم از بین نمیرفت و درگیریم با خودم هنوز 

 تموم نشده

 .بود

 آریو ترسناک نیست؟-

 چی؟-

 تله کابین دیگه! اگر گیر کنیم وسط راه چی؟-

من به گیر کردن وسط راه با ان دختر پر جنب و جوش که 

 فکر

 .میکردم هم مشتاق میشدم و هم خنده ام میگرفت

 ...نها یتا گیر میوفتیم دیگه-

انگشت اشاره اش ر و گرفتم که موقع روشن کردن ضبط 

 ماشین

 .دستش رو از توی دستم درنیارم

-  ! برنداردستتو 

 دستوری گفتم و قبل از این که اقدامی کنه خودم پیشگیر ی
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 .کردم. انگشتاش یکمی جمع شد ولی برنداشت

از توی گو شیم آهنگ مورد نظر رو پلی کردم و با خوندنش 

 انقدر

ذوق کرد که یهو دستش رو برداشت و جیغ کشون ذوق کرد 

 و

به همدیگه دستاش رو کوبید ! 

 آهای دختر چوپون آهای دختر چوپو ن

 دل دیوونه رو کشوندی تو دشت و بیابون

 از این سو به اون س و

حرکت بعدی مشت هایی بود که روی بازو و سرشونه ام 

 فرود

 میومد. تینا چرخیده بود سمت من و تا تونست وسط جاده که

 نمیتونستم از خودم عکس العمل نشون بدم کوبید توی بازو و

 !استخونای اون قسمت بدنم

 چه پاک و آشناست ساده نگاهت-

 چه بی ریاست نجابت سالمت

 من حتی توی خوابم نمی دیدم

 که چشمام وا بشه به روی ماهت
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سط جاده های شمالبلند تر از خواننده میخوندم و میخندیدم. و  

با اون نیسان های آبی که با سرعتی ورای سرعت هوا پیما 

 گاز

 .میدادن بایدخیلی حواسم روجمع میکردم

 !مسخره ام نکن آریو-

 انقدر بازومو کوبیدی میشه باهاش استیک پخت. مسخره ات-

 .نمی کنم دیوونه

 آهای دختر چوپون آهای دختر چوپو ن

بیابون دل دیوونمو کشوندی تو دشت و  

 از این سو به اون س و

 اخم کرد و روشو کرد سمت پنجره. قهر هم بلد بود جوجه ی

 !من

 .خانم کوچولو، بجای قهر باید برقصی-

 !نه تو داری مسخره ام میکنی-

 خل دیوونه! هیچ وقت صحنه ی قر دادنت توی شیشه های-

 . ماشین یادم نمیره

 چرخید سمتم و چشماش رو چپ کرد. دستش رو کشید ولی
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 .من ولش نکردم



 .آروم بگیر دختر. تصادف میکنیم-

 ماشینت رو نگرفتی؟-

 بحث رو عوض میکنی دخترچوپون ؟-

 یه جیغ بنفشی کشید که حس کردم کامل شنواییم رو از دست

 .دادم. یه چشمم رو بستم

- م نکنمسخره ا . 

 دختر چوپون نیستی ؟-

کفشاشو با کمک پاهاش دراورد و پاهاب رو آورد باال. اون 

 یکی

دستش هم به کار گرفت و با یه دست و دوتا پا دست من رو 

 هل

 .داد تا از دستش جدا بشه

 میدونی که زورم بهت میرسه؟-

 !غلط کردی دختر چوپون زور داره قد رستم-

له کابین نازش رو خریدم و تا رسیدن به محوط هی پایین ت

 تینا

 .هم تا تونست ناز کرد

زندگی کنارش جنبه های جالبی داشت وکامال متفاوت بود. 

 بودن
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کنار دختری که در عین حال که سرخوش و هیچی براش 

 مهم

نیست یه سری برنامه و اصول داره که فقط خودش میدونه 

 داره

 .چیکار میکنه

 :با دی دن شلو غی محوطه لبش روکشید بین دندوناش و گفت

 .من میخوامیه واقعیتو رو بهت بگم-

انقدر جدی گفت که فکر کردم اتفاقی افتاده که ازش خبر 

 .ندارم

 فقط چند لحظه فرصت بس بود که دلشوره بگیرم و تو انتظار

 .جمله ی بعدش یه چیزی توی دلم باال و پایین بشه

- ده؟اتفاق ی افتا  

چشماش یه حالت مظلوم گرفت و شونه هاش به سمت جلو 

 جمع

 :شد. سرش رو به باال و پایین حرکت داد و زیر لب گفت

 !اوهوم-

 .بگو ببینم جون به سرم کردی-

لبش رو بیشتر الی دندونش فشار داد که داشتم عصبی و 

 عصبی
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 .تر می شدم

 !د المصب با توام-

اخماشو کشید توی همدیگه. صورتش یه حالتی بود که انگار 

 توی

سخت ترین موقعیت قرار گرفته و میخواد بزنه زیر گریه. از 

 اون

حالتا که انگار روش نشه یه چیزیرو بگه و از رودرواسی 

 بخواد

 .ساکت بمونه

 !دستشویی دارم-

 همین؟-

باز سرش رو باال و پایین کرد. فقط بخاطر دو قطره اب 

 اضافی

 !بدنش اینطور استرس به جون من انداخته بود

 بخاطر دستشویی رفتن اینطور ی منو نصف جون کردی؟-

بازم سرش بود ک جوابم رو داد. ماشین رو قفل کردم و 

 دستش

روگرفتم تا ببرمش سمت سرویس بهداشتی. زن نگرفته بودم 

 که

بچه داری می کردم. شا ید اصال مجبور می شدم برم  باید

 سرپا



 .هم بگیرمش

 .من قدم برمیداشتم و تینا هم دنبال خودم میکشیدم
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 .نکش منو االن آبروت میره-

 .رسیدیم تینا-

 .نه آریو من طاقت ندارم-

 :نزدیک سرویس بودیم که گفتم

- ! بیا برو دستشوییآبرو حیثیتمونو نبری ها  

 .آخه برم هم باز دستشوییم میگیره-

 چوب پنبه میخرم می ذارم درش بسته بشه! بدو برو دختر به-

 .شب میخوریما

 تینا با قدم های کوچولو کوچولو دویید سمت دستشویی و منم

 داشتم برای خودم برنامه میریختم که چه چیزایی ممکنه اون

بخرم باال الزممون بشه تا همه چیز رو . 

همون نزدیک دستشویی مغازه هم بود و من تا برگشتن تینا 

 رفتم

یکمی خرید کردم. هر بار هم سرک کشیدم خبری از تینا 

 .نبود

 .با خیال راحت اون تو برای خودش رختخواب پهن کرده بود

 خرید هارو حساب کردم و با برداشتن نایلون خرید سرم رو
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 برگردوندم تا در مغازه رو باز کنم که چشم تو چشم تینا شدم

که حسابی رنگ به رخسارش برگشته بود و با یه صورت 

 شاد و

بشاش داشت نگاهم می کرد. تا خواستم در رو باز کنمیه 

 صدای

 .محکم گرومپ اومد و تینا با سر رفت توی شیشه ی مغازه

قط خیره اصال یه لحظه ت وی چنان شوکی فرو رفتم که ف

 شدم به

 .روبروم که تینا عین احمقا با صورت اومد توی شیشه

 فقط چنین چیزی از تینا برمیاومد! اونم با اون سرعت و شدت

 ...باورنکردنی

 در رو کشیدم سمت خودم و بازش کردم که دیدم خم شده

 دستش رو گرفته به پیشونیش. شالش دور گردنش رها شده و

 .هی خم و خم تر میشه

- و چرا نگاه نمیکنی؟جلوت  

 شیشه از کجا ظاهر شد؟-

 برگشتم سمت در مغازه که فقط جای پیشونی تینا روش مونده

بود. شیشه انقدر شفاف و تمیز بود که احتمال این اشتباه 

 وجود
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 نبود

داشت ولی به نظرم توی دنیا فقط ی ه نفر بود که میتونست 

 چنی ن

بدت اونم تینا بود کاری رو انجام ! 

 .بذار ببینم چی شدی-

 دستم رو گذاشتم روی پیشونیش و قشنگ یه قلمبه ی قابل

حس زیر ا نگشتام اومد. سرش رو کشید عشق و من کمکش 

 کردم

 .بشینه روی جعبه ی نوشابه ای که دم در مغازه بود

 اگر نمیزنی یه جای دیگه از بدنت رو بترکونی بشین اینجا تا-

 .برگردم

یه آب معدن ی یخ یخ از توی فریزر مغازه برداشتم و بعد از 

 حساب

 !کردن برگشتم پیش تینای دست و پا چلفتیم

داشتم فکر می کردم که چقدر عج یب بود که شبایی که کنار 

 هم

 خوابیده بودیم تونسته بودم تحملش کنم و چقدر برام عزیز بود

لگد  که وقتی موهاش میریخت روی صورتمیا وقتی یهو یه

 محکم

 !پرت می کرد پا نمی شدم تا می خورد بزنمش



 نصف لحظه هایی هم که کنار هم میخوابیدیمیا دست و پای
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 نبود

 تینا ته حلق من بود یه یهو می چرخید و زار و زندگیمو کن

 !فیکن می کرد

رفتم جلوی پاش زانو زدم و به سرخی روی پیشونیش نگاه 

 کردم

آب معدن ی یخ رو گذاشتم روی سرش و . 

 ...آیی-

 .یکمی تحمل کن بذار بادش بخوابه-

 دستش رو آورد باال تا از توی دستم درش بیاره ولی من مانع

 .شدم و دستش رو پس زدم

نگه داشتم خودم. شما زحمت بکش جلوتو موقع راه رفتن -

 نگاه

 .کن

به من چه تا من اومدم بی بی د ی با بیدی بو شیشه جلوم -

 سبز

 شد؟

داشت اوج می گرفت و غر غر کنان میخواست من رو قانع 

 کنه

که حرف خودش درسته و اون جلوشو نگاه کرده که پریدم 



 وسط

 :حرفش
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 نبود

جوجه تو یه قدم صافت رو نمی تونی بی دردسر برداری -

وقتاون  

 داری به من میگی؟

 اخم کرد و تو یه حرکت سریع و انتحاری بطری رو از دستم

 .کشید بیرون و تا اومد بزنتش توی سرم جا خالی دادم

 !خودت نمیتونی-

نا امید خودش بطری رو گذاشت روی سرش و با مظلومیت 

 :گفت

-  ! خب درد میکنه

 .بذار روی سرت بمونه. اصال نیار پایین بذار بهتر بشه-

 باورم نمیشد حرفم رو گوش داد و بطری رو روی سرش نگه

داشت و مثل بچه های حر ف گوش کن دستم رو گرفت و 

 دنبالم

 .اومد

نمیدونم بعد از چند سال ولی تازه داشتم معنی سفر و 

 استراحت

 رو می فهمیدم. حتی اگر دردسر زیاد بود ولی همین که حال



 .دلم خوب بود برام کافی بود

دیگه ملتمسانه گفتماین بار  : 
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 نبود

 میشه خواهش کنمیکم بیشتر مراقبت کنی حداقل-

 مسافرتمون کوفتمون نشه؟

سرش رو چرخوند و همونطور که بطری یخ زده رو روی 

 پیونیش

نگه داشته بود بهم نگاه کرد. کی من این دختر ساده ی بلوند 

 رو

توی زندگیم راه داده بودم؟ اونطور که سرش رو باال نگه 

 میداشت

تا بتونه راحت نگاهم کنه و گردنش خم می شد میتونستم 

 براش

 .بمیرم

هنوز سرش روپایین نبرده بود که پاش گیر کرد به یه سنگی 

 که

 .جلوی پاش بود و من سریع زیر بغلش روگرفتم

- راقبت میکن متو نمیخواد مراقب باشی همین خودم ازت م  

 .بهتره

 !خب به من چه هم هی سنگا ی عالم جلوی پای من میوفته-



 ...نمونه ی دومتریشم خود تویی

بطری رو گرفت سمتم و از دستش گرفتم. اعصابش بهم 

 ریخته

 !بود بچه ام
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 نبود

 باشه دیگه خانم من سنگم؟-

- و سر آدمسنگ چیه بابا تو بهمنی! آوار میشی ر . 

دلخور به م سیرم ادامه دادم و بر ای گرفتن بلیط رفتم. بدو 

 بدو

 .دویید دنبالم اومد و لباسم رو کشی د

 ناراحتت کردم؟-

 همونطور دلخور مشغول درآوردن کارت بانکیم شدم که دستم

 :رو کشید و با یه لحن لوسی که کمتر ازش دیده بودم گفت

 ...از دستم ناراحت نشو-

 .بذار بلیط بگیرم-

 ناراحت نبودم لحنش رو میشناختم ولی از دستش دلخور شده

 بودم. پیش خودم فقط یه لحظه فکر کردم شاید اون اینطور که

من این زندگی رو میخوام، نخواد. شا ید آرزوها و برنامه 

 های

زندگیش با حضور من تغییر نکرده باشه و هنوز هم بخواد 



 تنهایی

 .ادامه بده

ا رو گرفتم و جوابی به تینا ندادم در عوض ذهنم انقدربلیط ه  
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 مشغول شد که پیش خودم اعتراف به نیازم به تینا رو عقب

 انداختم. من توی این مدت به این دختر وابسته شده بودم و

مطمئن بودم این نیاز فقط بخاطر وابستگیم نیست و احساس 

 ی

ت بهش شکل گرفته که دلم نمیخواد رهاشتوی وجودم نسب  

 کنم ولی حس اینکه ممکنه از سمت اون پس زده بشم مانع می

 .شد تا بخوام همین چند لحظه بعد بهش اعتراف کنم

شالش از جلوی مانتوش رفته بود کنار و باالی سینه های 

 سفید

 .بلوریش قشنگ از همون کنار هم قابل تشخیص بود

- ن مانتو پوشیدی؟این چه لباسیه زیر ای  

یه تیشرت یقه ب از سفید ب ود. نرمی پوستش رو میتونستم ا 

 ز همون

 فاصله هم احساس کنم. یقه اش خیلی باز بود و وقتی شالش

 محکم میپیچید دورگردنش بیشتر یقه ی بازش به نمایش

 گذاشته می شد. از صبح اصال متوجه نشده بودم چون شال و



 .مانتوش جلوی یقه ی بازش رو پوشونده بود

یه لحظه احساس کردم مغزم داغ کرده و فکر میکردم تمام 

 آدم
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هایی که اونجا بودن داشتن تینا رو نگاه می کردن. انگار 

 زمین و

 .زمان به پام پیچیده بود و داشت منو می زد زمین

 !تینا-

- مثل برج زهر مار شدی؟هان چیه چرا یه و  

 یه نفس عمیق کشیدم تا خودم روکنترل کنم ولی کنترل اخم

هام دست خودم نبود. پیشونیم گره خورده بود و نفسم به 

 شماره

 .افتاده بود

کنار ورودی تله کابین وایسادم جلوش وبدون این که به 

 صورتش

نگاه کنم شالش رو اون طور که دلم میخواست روی سرش 

 مرتب

و بعد دستش رو گرفتمکردم  . 

 !ولم کن! ولم کن خل و چل... حرف زدنم بلد نیس دیوونه-

فقط یه حرف کوچیکش باعث شده بود ناراحت بشم و اون 



 طور

برخورد کنم. اگر حالت عادی بود با یه تذکر سر و تهش رو 

 هم

میاوردم ولی احساس این که تو ی زندگیش ارزشی ندارم 

 باعث

 .شده بود بهش بتوپم
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 ...بیا سوار شو-

من با این اخالق گند تو یه قدم دیگه هم باهات نمیام چه -

 برسه

 !اون جا که اصال نمیدونم کدوم قبریه

 داشتم حسابی عصبانی میشدم. لج بازی کردنش توی این

 .موقعیت اصال درست نبود

- بعد صحبت میکنیم لج نکن بیا بریم تو . 

 :مثل بچه ها گفت

 !ن...می...اااام-

 تینا جان عزیزم، لطفا بیا بریم سوار شیم اینجا وایسی زمان-

 .میگذره از اون طرف بسته میشه نمیتونیم برگردیم پا یین

 با قهر ازم رو گرفت و دستش رو کشید بیرون و رفت سمت

 .جایگاه ی که میتونستیم سوار بش یم



 اینجا باید سوار بشیم؟-

 .آره-
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 .اینا دارن راه میرن واینمیستن که. من نمیام آریو میترسم-

دلم برای این صداقتش ریخت. لبم به سمت باال کشیده شد و 

 از

 .اون قیافه ی عبوس خارج شدم

 راست میگفت کابین های تله کابین درحال حرکت بودن و

بشیم و تینای  متصدی اونا رو بایدنگه میداشت تا سوار

 کوچول و ی

 .من ترسیده بود

 .نترس من کنارتم-

 ولم کن دیوونه چی چی رو کنارمی؟ من برم بمونم اون تو و-

بعد تو نیای چجوری کنارمی؟ ی ا اگر تو بری من بمونم! 

 اصال اگر

 .موقع سوار شدن بیوفتم چی؟ بخدا بیوفتم میکشمت

لبخندم پر رنگ تر شد. شالش رو که عقب رفته بود کشید 

 جلو

 و لبخند من کامال مناسبیه مرد پیروز بود که زنش رو مجبور

 .کرده بود حواسش به شالش باشه



نگران نباش دست منو بگیر سوار شو دستتو ول نمیکنم با -

 هم

 .میریم توی کابین
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- د کنم؟به قولت اعتما  

 اخمالو این رو گفت و من با خنده و تکون دادن سرم براش

 .جوابش رو دادم

جلو رفت و پسرکی که مسئول سوار کردنمون بود کابین رو 

 نگه

داشت. اول تینا با ترس و لرز رفت تو و بعد من پشت سرش 

 سوار

شدم. دست یخ کرده اش رو محکم نگه داشته بودم و اونم 

 پنجه

درت دور دستم محکم نگه داشته بوداش رو با تمام ق . 

 دی دی ترس نداشت؟-

 صداش میلرزید و می تونستم حس کنم سینه اش از نفس نفس

زدن باال و پایین میشه. نگاهم روی یقه ی بازش گیر کرد و 

 شال ی

 .که دیگه تالشی برای جمع کردنش نکرده بود

 .بخدا دارم خفه میشم. بگو نگهش داره-



میکشید پایی ن و سعی میکرد نفس یقه اش رو با دستش 

 .بکشه

هم خنده ام گرفته بود و همیه نموره ترسیده بودم که نکنه 

 واقعا
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دچار تنگی نفس شده باشه. هوا هم داشت رو یه تاریکی می 

 رفت

و من نگران این بودم که یه وقت از اون طرف تله کابین 

 بسته

 .بشه و نتونیم برگردیم پا یین

 .آروم نفس عمیق بکش. نترس چیزی نیست که-

 :خم شد سمت شیشه و پا یین رو نگاه کرد

ی ا همه ی پی امبرا! یا خدا خودت ظهور کن. این چه -

 سمی بود

ریختی تو زندگی من؟ گوه خوردم خدا بسه دیگه پی اده ام 

 .کن

مش روچین داد وبه آستین من چنگ زد و با التماس کنار چش  

 :ناله کرد

 ...بگو بهشون برمون گردونن! توروخدا-

 .دستش رو گرفتم و دو دستی نگهش داشتم



 بیا بغل من اون یقه ات رو هم ول کن االن پاره میشه همه-

 .دا رو ندارت میریزه بیرون

 همون طوری هم همه چیزش ریخته بود بیرون من میتونستم

 .میکروسکو پی براندازش کنم
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 ...آیی تکون خورد-

 من بودم که با بلند شدن و نشستنم توی تله کابین باعث شدم

کابین تکون بخوره و تینا زهره ترک بشه. هم خنده ام گرفته 

 بود

 .و هم با ید تالش میکردم ترسش بریزه

قربون شکلت برم ترس نداره. فقط یکمی ارتفاع داریم -

 نگران

 .نباش. من تکونش دادم دیدی که هیچ اتفاقی نیوفتاد

 :لباشو جمع کرد و گفت

 .واقعا از این ارتفاع میترسم-

 بهش فکر نکن به این فکر کن که به جای قشنگی میرسیم و-

 .اون لذت بخش تره

 بچه گول میزنی؟-

 :به خودم نزدیکش کردم

 گول میخوری؟-



ه شونه اش روطبق معمولی کمی فکر کرد و بعد از چند لحظ  
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 :انداخت باال و گفت

 .سعی میکنم گول بخورم-

 با این که بخاطر چند دقیقه قبلش

 دلخور شده بودم ولی ترجیح میدادم این خوشی کنارش رو از

دست ندم. مقا یسه امونم رو بریده بود و نمیتونستم لحظه 

 هامو

مین تقریبا تمام ایران رو بدون مقایسه بگذرونم. من با ت

 خاطره

 سازی کرده بودم و نمیتونستمیادآوریش نکنم ولی همین که

 .حسرت بودن اونو ت وی ذهنم نداشتم به نظرم بس بود

امیدوار بودم اون هم کسی رو پیدا کنه تا بتونه کنارش 

 خوشبخت

 .بشه

 تا لحظه ی رسیدنمون تینا با استرس پایین رو نگاه می کرد و

ی می کردم با سرگرم کردن ش از ی ادش ببرم که  منم سع

 چقدر از

زمین فاصله داریم و اگر بیوفته بایداز البالی برگا و درختا 

 درش



 .بیاریم! البته اینا حرفهای خودش بود

هنوز آنتن گوشیم قطع نشده بود که یه پیامک برام رسید. 

 گوشی
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 رو برداشتم و رو حساب اینکه یه پیام تبلیغاتیه خواستم بازش

 کنم تا عالمتش از بین بره ولی با دیدن اسمیکی از دوستام که

 .تو حراست دانشگاه بود حواشم جمع شد

 .تینا داشت بلبل زبونی میکرد

 بیوفتیم پایین خوراک شغاال میشیمیا گرگا؟-

 !خوراک دیو سه سر میشیم-

- بل از افتادن خودم تیکه تیکه ات میکنمهین!!! آریو ق . 

 آخه قشنگم دیو سه سر مگه وجود داره؟-

 :با جدیت جوابم رو داد

 .حاال شاید به وجود اومد-

 .خندیدم و پیامک سعید رو باز کردم

 »داداش اگر طرف ازت شکایت کنه حکم تعلیقت میاد. فعال

تیشکایت نکرده ولی بعید نیست چنین اتفاقی بیوفته. تا وق  

 شکایتی نباشه هیچی بررسی نمیشه« .

 سرم روکه بلند کردم دیدم سر تینا هم دقیقا توی گوشی منه و
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 کامل تونسته پیام رو بخونه. داشتیم به مقصد نزدیک میشدیم

 که گوشی رو کردم توی جیب شلوارم و پاهای بلندم رو دراز

 .کردم وسط کابین

 .من توی این مسئله احساس تقصیر میکنم-

لپش رو بین انگشت اشاره و وسطم گرفتم و تا تونستم فشار 

 :دادم

 تقصیرت رو بخورم ؟-

 !ا آریو جدی باش-

 .شما محاصره شده اید-

 از خنده قفسهی سینه اش باال و پا یین شد و مشتش رو روی

 : سینه ی من فشار داد تا منو بزنه عقب

- انداختی روی من دارم خفه میشمصد کیلو هیکل  . 

 .خودت صد و پنجاه تای ی قربونت برم-

 !آریوووووو-

 :با صدای جیغش یه چشمم رو بستم که همونطور با جیغ گفت

 !من حتی هفتاد کیلو هم نیستم-
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 !منم صد کیلو نیستم دختر خوب صد و هفت کیلو ام-



 ی ا امام هشتم... توروخدا دیگهبا اون وزن قد غولمرحله ی-

 .آخرت نیوفتی روی من! اگر بیوفتی قطعا زنده نمیمونم

 شما هم دیگه اینطوری دست و پای من رو توی کابین تله-

 کابین نبند. اگر نترسیده بودی مطمئن باش یه لقمه ی چرب

 .میشدی

ش رولبهاش روبین دندوناش گرفت و چشمای ترسیده ا  

 .مستقیم به چشمام دوخت

 .اصال برام فهمیدن این کشش بینمون سخت نبود

 چی شده مگه؟-

 خیلی جدی دنبال سوال

 !اون لباسی که با ید زیر این تیشرت تنت کنی رو درآوردی-

 شانس آوردی که هیچکس جز خودمون اینجا نیست و کسی

 .نمیبینه چیو به نمایش گذاشتی

کوبید وسط سر من دستش رو آورد باال و محکم : 
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 .خاک بر سرت کنن-

 دستش رو نگه داشتم. زورش زیاد بود ولی زور من بهش

 .میچربید. وقتی میخواستم جلوشو بگیرم کامال مغلوب میشد

 زنمه حرفی داری؟-

 زنت باشه زورگوی پر زور. ورزش میکنی نباید بی ای-



 !رو من تمرین کنی که آی دستم درد گرفت روانی

 !دیگه نبینم این کارو بکنی ها-

کوبید تخت سینه ام و همونطور که سرخ شده بود ولی زیر 

 بار

 :خجالت کشیدن نمی رفت گفت

 .چشماتو درویش کن-

 اتفاقا من با ید چشمام رو خوب باز کنم دقیق ببینم. بقیه باید-

 .درویش کنن

- ی ش کننخب بگو تا درو ! 

 ...از کاسه درمیارم چشمی رو که خیره بشه بهت-

*** 
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غیرت! کاش می شد اسم این حساسیت هاش رو میذاشتم 

 .غیرت

چقدر قشنگ بود اگر می تونستم با اطمینان خاطر برای ا ین 

 مدل

 .گیر دادناش بمیرم

اگر مثل قبل بود میترسیدم ازش... از آریوی جدید میترسیدم.  

و مثل همیشه بهم میتو پید یا می خواست من رو ضا یع کنه 

 برام



 .پذیرشش راحت تر بود

 یه مسیر سرباالیی رو رفتیم و من هن هن کنان کنار آریو قدم

 برمیداشتم. انگارکه آخرین لحظه ها باشه داشتم تمام حرکاتش

کر  رو ضبط میکردم. انگار که بخوام کور بشم و نبینمش...

 بشم

 .و نشنومش... بمیرم و نباشم که برا ی داشتنش تالش کنم

 من حق خودم نمیدیدم برای داشتنش تالش کنم. آریو سهم من

از زندگی نبود و حقش بیشتر از این حرف ها بود. اول این 

 که

من خودم رو خیلی براش کم میدیدم. اون یه مرد همه چیز 

 تموم

بود. سرم رو که براینگاه کردن به صورتش میگرفتم باال قد 

 و

 باالش رو توی دلم تحسین میکردم. کاش میتونستم ازخدا
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 بخوامشولی نه وجدانم اجازه میداد و نه جراتش رو داشتم که

 .بهش این تمنای دلم رو اعتراف کنم

 !تیناااا-

ودم که برای بار هزارم توی همون یکانقدر توی فکر رفته ب  

 .ساعت داشتم زمین میخوردم و آریو نگهم داشت



 .خودم میتونم مراقب خودم باشم-

 ...فعال که توانایی قدم برداشتنم نداری-

دندونام رو فشار دادم روی همدیگه و یه طرف شالم روپرت 

 کردم

 .عقب تا از روی سرم نیوفته

-   خجالت نکشی ها! لباساتممی .خوای کامل درش بیار. اصال

 .دربیار لخت بدو اینور اونور

 :زبونم رو درآوردم و ادای حرف زدنش رو دراوردم

 !می.خوای درش بیار... لخت برو-

 ...تینا توی این مورد هیچ شوخی ندارما-

انگشتمروگرفتم جلوی صورتش و همونطور که یقه ام رو 

 جمع
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 :میکردم با تاکید گفتم

اون چشمای تیله ایت رو درویش کن. بهشون یاد بده -

 هرجایی

رو نگاه نکنه. شما اقایون این مسئله رو ی اد بگیرین دیگه ما 

 غمی

 .نداریم که

 .من روکشید سمت یکی از کلبه های رنگی ای که اونجا بود



خیلی خلوت بود و هوا هم داشت تاریک میشد. کمرم رو 

 چسبوند

به بدنه ی آبی رنگ کلبه ای که اونجا بود و خم شد در گوشم 

 و

 :گفت

 شما میدونین رنگ چشمای شوهرتون چه رنگیه ؟-

 شوهر قالبی م منظورته؟-

 داشتم از خواستنش نفس نفس میزدما ولی بایدجلوی خودمو

 می گرفتم. آریو نباید این ضعف منو نسبت به خودش احساس

م کم وا نداده بودم ولی بعد از میکرد. البته تا اون موقع ه

 خوندن

 پیامکی که براش اومده بود دیگه خیلی از قبل مطمئن تر بودم

 که نباید این حس عمیقی که تو ی دلم به وجود اومده بود رو
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 .بروز بدم

 !شوهر قالبیت االن از هر شوهر واقعی ای واقع ی تره-

یه چین نرم به پیشونیم دادم. دستام رو  لبامو غنچه کردم و

 بردم

 .پشت کمرم، سرم رو گرفتم باال تا بهتر بتونم نگاهش کنم

 !شوهر قالبیم-



 مسلمونی دیگه؟-

 نمیدونستم این سوال رو برای چی میپرسید ولی اون لحظه

 چیزی جز تکون دادم سرم نمیتونست جوابش باشه. بیشتر

احساس میکردم باالی سرمیه عالمت تعجب بزرگ شکل 

 گرفته

 و ابروهامم طوری چین خوردن که واضع دارن میگن چقدر

 .تعجب کردم

 خب چطور مگه؟-

 .اون جمله هارو خوندی م دیگه؟ پس زن شوهریم-

این بار منتظر نموند من تایید یا تکذیبش کنم خودش سریع ت 

 ر
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 :گفت

 توی دینمون هم کل ی راه همسرداری پیشنهاد شده. شما به-

 .عنوان زن خونه باید محیط گرمی رو برای من فراهم کنین

 !بهت نمیاد بری باالی منبر-

با جدیت تمام دستش رو برد زیر ت یشرتم و شکمم رو لمس 

 .کرد

 صورتش یک ذره هم تغییر حالت نداده بود ولی من با لمس

میتونم بگم مردم! هوا تموم شد و چشمام مست دستش تقریبا  



 !مست

 ...من کارم باالی منبر رفتنه-

 ...نه تومباحث دین ی-

 تو هر مبحثی که به من و تو مربوطه و مجبورم روشنت کنم-

 .باالی منبر هم میرم! حتی اگر خارج از تخصص اصلیم باشه

 !خدا میگه خودتو برای شوهرت آراسته کن-

- امر دیگه؟چشم آقای شوهر   
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حتی اگر توی اون لحظه تمام دنیا برام تموم میشد ب از هم 

 راضی

بودم. انگار جز بودن ا ون هیچی نمیخواستم. نه هدف 

 هایکاریم و نه

 هیچ چیز دیگه ای اون

لحظه توی ذهنم شکل نگرفته بود. من بودم و آریو و اون 

 صدایی

که دیوونه وای عاشقش شده بودم. من بودم و بوی ادکلن 

 تلخش

که تا مغز استخونم رسیده بود و دی وونم میکرد... من بودم 

 و اون

 چشمای آسمونیش که کاش میشد آرزو کنم بچم چشماشو از



 !اون بگیره

حیف که ما دخترا خیلی خیال پردازیم. اصل زندگیمون تشکی 

 ل

تمومی نداره. تمام زندگیمون شاملمیشه از خیالبافی هایی که   

چیزای یه که توی ذهنمون میسازیم و شا ید هیچ وقت به 

 واقعیت

 تبدیل نشه. از همون اولکه با عروسک هامون زندگیخیالی

داریم و تا اون آخر همیشه یه ذهنیت خوشگل از زندگی 

 گوشهی

 ذهنمون هست. یا با فانتزی بودن ذهنیتمون کنار میایم و ی ا

میشیم و دیوونه و افسردهغرقش  ! 
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 ...عرض زیاده خانم همسر-

 این ادبیات بهش نمیومد. حقیقتا خنده ام میگرفت ولی اون ته

مهای دلم هم حسابی غنج میرفت. غش میکردم برای اون 

 همسر

گفتنش و توی مموری ام ذخیره اش می کردم تا فراموشش 

 نکنم

بر ای من لفظ همسر بکار برده یه روزی آریو ! 

نفسش پوست صورتم رو میسوزوند. انقدر حرارت زیاد بود 



 که

 .قشنگ احساس سوزش میکردم

 ...مثال-

نتونست م حرفمو به جمله تبد یل کنم. چطور باید ب اور 

 میکردم

منی که آرزوی مرگ این آدمو داشتم حاال توی حواش نفس 

 کم

 میاوردم؟

 بگم عملی میکنی؟-

پشت چشمم رونازک کردم و با ناز ی که خیلی از من بعید 

 بود و

حاصل حضور خودش و اون بوی محشر عطرش بود، بود 

 :گفتم

 ...تا ببینم چی باشه-
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 اون رژ لب قرمزه که برات خریدمیادته؟-

 سرش رو که تکون داد و با دقت تر به چشمام خیره شد لباش

ا لبام قرار گرفت. انگار خودش فهمید این نزدیکی مماس ب

 اجازه

 :نمیده درست صحبت کنمیکمی عقب رفت و منم گفتم



 .بله همونی که نمیذاری بزنم-

 !معلومه که نمیذارم-

 :با اعتراض و اخم گفتم

 ...آریو-

نه توروخدا بیا برای مردم سرخاب سفیداب کن. منم میام -

 توی

م. فرمایش دیگه اینیست؟میزامپیلی کردنت کمکت میکن  

 :خودم رو زدم به اون راه و سرم را باال و پایین کردم

 ...چرا اتفاقا یه تاپ دکولته دیدم برای مهمونی-

نذاشت حرفم رو تموم کنم پرید وسط حرفم! البته نه اونطور 

 که

شما انتظار دارینا... یهو لب پایینم روگرفت بین دندونش و 

 چنان

 .گاز محکمی گرفت که صدای آخم درومد
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 !آی وحشی روانی-

 .تا تو باشی فکر دکولته و این حرفا نباشی-

با قهر نگاهم رو ازش گرفتم ولی چونه هام اسیر انگشتاش 

 شد و

 .مستقیم سر م رو نگه داشت تا بتونه با د قت نگاهم کنه



- نه. توی خونه کنار خودم هرچیاین قرو فرات فقط واسه م  

خواستی بپوش، هرطور خواستی بگرد ولی فقط توی خونه 

 کنار

 من! فهمیدی؟

آب دهنم رو هم محکم قورت دادم طور  نفس گرفتم و همزمان

 ی

 :که صداش توی گوش خودم پیچید و گفتم

 این که تو دیکتاتوری اصال توش شکی نیست، اینکه حرف-

ی نیست چون برمیگرده بههمیشه حرف توعه هم توش شک  

 همون دیکتاتوریت ولی من یه دختر مستقلم که اجازه نمید م

 .برا ی من تعیین و تکلیف کنی

 از زیر دستش خودم رو کشیدم بیرون و چشمام رو بستم و یه
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 نفس خیلی خیلی عمیق گرفتم. هرچقدر هم نفس میکشیدم

ط بیعی خودم برگردم. همینطور که چشمنمیتونستم به حالت   

 بسته قدم برمیداشتم نوک پام به یه جایی گیر کرد و وقتی به

خودم اومده بودم که با کف دوتا دست وزنم رو نگه داشته 

 بودم

 .و نداشته بودم با صورت زمین بیوفتم

 نشستم روی زمین و مچ پام رو با دستم فشار دادم. به طرز



 ناجوانمردانه ای پیچ خورده بود. نمیدونم چه کوفتی جلوی پام

بود که چشمای همیشه کورم اونو ندی د و اونطوری پخش 

 زمین

 شدم. تمام کف دستم از کشیده شدن روی خاک و سنگ ها

 .پوست پوست شده بود

تو همین یه روز انقدر زمین خورده بودم و خودمو کوبیده 

 بودم

نم کبود شده بود. پیشونیم هنوز درددر و دیوار که تمام بد  

 میکرد که مچ پامم بهش اضافه شد. دیگه حرکت بعدی سقوط

 آزاد بود! اگر از یه ارتفا عی هم میوفتادم پایین هیچ تعجبی

 !نداشت
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 !تینا-

زبونم رو از توی دهنم آوردم بیرون و طلبکار به آریو خ یره 

 شدم

بون درازی کردم. نه قرار نبود کم بیارم. درسته و براش ز

 گند

 کاری کرده بودم تمام سرتاپامم خاک خال ی بود ولی من تینا

بودما! دستام رو گرفتم باال و به حالت قر توی هوا تکونشون 

 دادم



و بعد با اخم نگاهش کردم و همونطور که دستام تو هوا 

 مگس

 :میپروند گفتم

- ؟ آدم ندی دی؟ منم آدم نیستم بروهان چیه برج زهرمار خان  

 !دنبال آدما بگرد من فرشته ام

 !شیرین عقلی مثل تو ندیدم-

روی پاهاش نشست و سعی کرد شلوارم رو بزنه باال تا ببینه 

 پام

فلج شده ی ا نه. از دردش فهمیدم که نشکسته و هنوز به 

 درجه

 .ی افلیجی نرسیدم ولی خب آقا بایدخودشون مالحظه میکردن

تینا بخدا دست و پات رو میبند م نتونی تکون بخوری. باز -

 زدی

 .خودت رو ناکار کردی
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 .آی آریو ولی درد میکنه-

خوشحال بودم این پیچ خوردگی پامیکمی ازش فاصلم داده 

 بود

چون اگر فاصله نمیگرفتیم توانایی ا ین رو داشتم که وسط 

 جنگل



د بشم. حاال خودمونیما کمم از خود بیخود نشدهاز خود بیخو  

 بودم! این مرد منو لمس میکرد! میرفتم توی خلسه و

 .بنگگگگگ! کارم تموم بود

 میخوای درد هم نکنه؟ سرت با کجات بازی میکنه؟-

 هنگ نگاهش کردم. بعد سرم رو انداختم پایین تا متوجه بشم

 !منظورش به چیه! سرم با جاییم بازی نمیکرد که

 سرم با کجا بازی میکنه؟-

 من بایدبگمیا تو؟-

 سر مگه بازی میکنه؟-

زد زیر خنده و دوتا انگشت بلند اشاره و وسطش رو کوبید 

 بین

 :دوتا ابروهام

 !خنگ من-
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 خودتی مگه چی گفتم؟-

 :دستش رو زد زیر بغلم و گفت

 !یعنی حواست نیست. سربه هوایی-

 آهانی زیر لب گفتم و هنوز با لفظی که به کار برده بود کنار

 !نیومده بودم. اولین بار بود که به گوشم میخورد

 .آی آریو هوا تاریک شد که-



چراغ های بین کلبه ها روشن شده بود. یکی درمیون چراغ 

 های

 توی کلبه ها هم روشن شده بود و انگار نشون میداد که خالی

 .از سکنه هم نیستن

ب خشکی شانس. دیگه ن میتونیم ب رگردیم پایین. بایدا -

 مشبو

 اینجا

 .بمونیم

 :با ترس همونطور که وسط خاک و خول نشسته بودم گفتم

 خرسم داره؟-
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 خرس که هیچی. شیر و گرگ هم داره. پلنگ و ببر هم-

 همینطور. مگه نشنیدی ببر مازندران ؟

اشتم جلوی دهنم و خفیف ج یغ کشیدم. حرفشدستم رو گذ  

 ...هم برام وحشتناک بود چه برسه به تصورش

 وای مار هم داره یعنی ؟-

 .عقابم داره. الشخور هم همینطور-

اشک توی چشمام حلقه زده بود درسته از ح یوونا نمی 

 ترسیدم

 و خیلی هم دوسشون داشتم ولی نه دیگه تا این حد وحشیشو ن



رو. همون گوگولی مگولیای حیاط خونه بابا اینام بس بود. 

 جز قد

قد کردن و بع بع کردن کار دیگه ای از دستشون برنمیاومد. 

 اوه

 البته که تخصصشون تولید انواع و اقسام بوهای بد بود. به

خصوص کره خر که دیگه خراب کار ترینشون بود. آخه 

 بابامیه

دم کره خر. احمق خر داشت که من اسمش رو گذاشته بو

 ترین

موجود روی زمین بود با اون مژه های درازش... انقدر که 

 ازش

سوا ری میگرفتیم بیچاره از دستمون عاصی بود. بوگندوی 

 زشت
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 !دوست داشتنی

 آی آریو توروخدا بیا برگردیم پا یین. درسته من بچه دهاتم با-

رم خیل یم دوسشون دارم ولی حیوون جماعت مشکل ندا

 خدای ی

 با اینا کنار نمیام فردا بیدار میشی م میبینیم سرمون از تنمون

 جدا شده. توروخدا بیا یه طوری برگردیم. عیب نداره خب تله



 .کابین بسته اس با پیاده بریم

یه ابروش رو انداخت باال و سرش رو تکون داد. لبهاش از 

 دو

ده بود و مثل من وسط خاک وطرف به سمت پایین کشیده ش  

خول های جنگل نشسته بود ر وی زمین. آرنجش ر وبه یخ 

 زانوش

تکیه داده بود و بین تاریک و روشن هوا انقدر ریلکس بود 

 که

 انگار نه انگار گیر افتادیم وسط نا کجا آباد و ممکنه نتونیم

 .برگردیم پایین

 .نه فکر میکنم مرگ اینطوری هم خیلی جذابه-

وی چشمام جمع شد و با بغض گفتماشک ت : 

 نه بخدا آریو من خیلی جوونم می خوام زندگی کنم. عروسی-
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 نبود

 .کنم بچه دار شم. اوف خیلی آرزوم دارم

بد اخالق شد. اصال انگار توی یه ثان یه رنگ عوض کرد. 

 یهویی یه

طوری بد اخالق شد که از جاش پاشد و پشت شلوارش رو 

 .تکوند

 .من هنوز دست به مچ پام داشتم خل بازیاشو تماشا میکردم



عین جنی ها بود. یه ثانیه عاشق ی ه ثانیه فارغ... یه دقیقه 

 شیفت ه

 .و شیدا یه دقیقه تمام وجودش پر می شد از نفرت

- میریم پا یین پاشو بریمیکی از این خراب شده ها تا صبح . 

 ...خرس-

نذاشت بقیه ی حرفم رو بزنم با عصبانیت و صدایی که باال 

 رفته

 :بود گفت

تینا خری یا خودت رو میزنی به خریت؟ اینجا خرس و -

 شیر و

پلنگ و این حیوونا چیکار دارن؟ گیریم باشن با من و تو 

 چیکار

 دارن؟ تهش من رو تیکه پاره میکنن از دست تو راحت میشم

گهدی . 
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 نبود

 :دهنم رو گرفتم زیر دندونم و گفتم

 .ا نگو اینطوری... دوست ندارم اینطوری بمیری-

 احمق حیوون وحشی نشسته تو بیای بعد بیاد بیرون تورو-

 بخوره. میریمیکی از این کلبه ها صبح اول وقتم برمیگردیم

 .پایین



یه ببر بنگال شده بود انگار وقت اذیت کردنش نبود. خودش ! 

انقدر عصبی بود که می تونست من رو بکشه و هیچ ابایی هم 

 از

این کار نداشت! باور کنین می تونست... من اون خون رو تو 

 ی

 چشماش دیدم خب... دو قطبی نبود؟ شایدم بود و من

 نمیدونستم چون فقط نیاز به چند دقیقه بود که تغییر رویه بده

 .و روی یه مود دیگهزندگیکنه

 نفهمیدم چیکار کرد ولی بعد از چند دقیقه که روی یکی از پله

 ها نشسته بودم امد سمتم و لنگ لنگون از جام بلند شدم و با

 همدیگه رفتیم سمت کلبه ای که آریو اجاره اش کرده بود. من

که حرف نمی زدم آریو هم انگار ی ه چسب محکم زده باشن 

 دم
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 نبود

دهنش نه تنها حرف نمی زد بلکه اون وقت شب گرسنه اش 

 هم

 نمیشد. من که روده کوچیکه و بزرگم دعواشون شده بود و

 ...داشتن به حسابهمدیگه میرسیدن

 فضای داخل کلبه ها انقدر دوست داشتنی بود که پیش خودم

چه قدر فکر کردم چه توفیق اجبا ری دوست داشتنی ای شد و  



خوب که مجبور شدیم بمونیم این باال. همه چیز چوبی، یه 

 حس

خوب سنتی بودن توش بود و از طرفی طراحی اون کلبه 

 حس

مدرنی بهم میداد. فقط حیف آریو بد عنق ترین و عصبانی 

 ترین

 .مرد دنیا شده بود

آریو رفت روی تخت و همونطور با لباس های بیرونش دراز 

 .کشید

ی تنش بود و یه شلوار ورزشی. لعنت به اون یه تیشرت طوس

 قد

و باال که هرچیزی تنش می کرد جذاب ترین مرد دنیا رو 

 توش

 .به نمایش میذاشت

ساعد دستش رو گذاشت روی پی شونیش و چشماش رو 

 .بست

حیف بود اینطوری عصبانی بمونه و حیف تر که این جای به 

 این
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 نبود

 جذابی رو از دست بد یم. زوری مونده بودیم توی کلبه بایدیه



 .کاری میکردیم حداقل خاطره اش برامون بمونن دیگه

توی کلبه ای که فضای داخلیش ی ه شیش ضلعی چوبی بود 

 با یه

 شومینه ی هیزمی داشتیم گرم میشدیم. اون باال از همه جای

پای درب اون منطقه سرد تر بود و منم با ی ه ال لباس و 

 داغون

 .شده داشتم میچرخیدم

 هرچی ه ی یقه ام رو میکشیدم باال هی دوباره غش میکرد

 .میوفتاد پایین

 رفتم روی تخت نشستم و بهش نزدیک شدم. درسته اون این

روزها رو برای من قشنگ کرده بود ولی وقتی اعصابش 

 خورد بود

 .من بایدآرومش میکردم

ممکن بود کاری از دستم  حداقل حاال که کنار هم بودیم و

 .بربیاد

حداقل اون لحظه که میتونستم بعدا بهش فکر کنم و کنار 

 بغضم

 .یه لبخند هم بیاد روی لبم

دمر روی تخت دراز کشیدم و خودم رو رسوندم به زیر 

 .بغلش

 خزیدم بین دست و بدنش و خودم رو بیشتر کشیدم باال. عاشق

1313 



 جرزن  

 

 نبود

بخش بدنش بودم که می تونستم خودم رو تو شجا کنماون  . 

صدای شر شر بارون یه نوای قشنگ رو تو کلبه ایجاد می 

 .کرد

 می شد یه شب عاشقانه باشه. از اون آخرین ها که داشتم

میساختم. می شد یه شب قشنگ باشه اگر آریو اینطور بد 

 عنق

 .نبود

ی تو شب بارونی همیشه عاشقونهاس دیگه... خاطره ساز

 شب

 بارونی هم با اون بوی خاک و نمش دلچسب تره. مرتیکه ی

 لعنتی با من چیکار کرده بود که کنارش بی حواس ترین آدم

 دنیا شده بودم؟ المصب دیالق با من چیکار کرده بود که برای

فرار از دستش و اونطور چشم میبستم و مثل روشن دل ها 

 بی چشم

 می شدم و جلوی پام رو

 !نمیدیدم

 .بهاره ولی خودشو حسابی چسبونده به زمستون-

 صداش خش داشت. بیشتر از همیشه خش داشت و من قلبم

 وایساد. بی حرکت بوی ادکلنش رو نفس کشیدم و جوابش رو
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 نبود

ندادم. دستش روو از روی پیشون یش بلند نمی کرد و 

 همونطور

لرزش صدام رو می فهمید. خوابیده بود. اگر جواب می دادم 

 بدون

لرزیدن نمی تونستم حرف بزنم. آخه داشتم برای این صدا و 

 این

 .بوی تنش می مردم

 .بهاری که یار نداشته باشه بهار ن یست-

 :لب زدم و خودم رو چسبوندم به تنش و غیر منتظره پرسیدم

 پسرا احساسین؟-

- میدن پسرا یا عاشق نمیشن... یا اگر عاشق بشن زندگیشونم . 

نفسش سینه اش رو یه طوری باال و پایین کرد که حتی سر 

 منم

 که چسبیده بود به قفسه ی سینه اش تکون خورد و خودم رو

نگه داشتم تا سر نخورم و از ج ای خودم تکون نخورم. 

 انگار

 .حسرت داشت. انگار یادآوری چیزی داشت اذیتش میکرد

- ا ییزه به اندازه ی بهاری که با یار نباشه زمستونه... حتی پ

 پاییز



هم دلگیره. میدونی یعنی چی پیشت از عشق و عاشقیاش 

 بگه؟
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 نبود

دلم گرفت. درباره ی کی میگفت؟ مگه کسی توی زندگیش 

 بود؟

وای که فکر به یه زن دیگه جز خودم داشت دیوونه ام 

 .میکرد

 انگار چنگ زده بود به سینه ام و قلبم رو توی مشتش مچاله

کرده بود. انگار نفسم رو بند آورده بود و بیشتر از قبل نا 

 امی دم

 .کرده بود

آریو حق زندگی داشت آره میدونم... جوون بود و من براش 

 کم

 بودم اینم میدونم! فقط کاش انقدر خودش رو توی دلم جا نداده

حت تر میشدبود تا همه چیز را . 

 کاش جرات داشتم داد می زدم میگفتم. جرات داشتم و حداقل

 بجای این که حواسم جمع باشه و فکرامو توی دلم بکنم مثل

 همیشه فکرامو به زبون میآورد م و میگفتم! کاش میتونستم

داد بزنم بگم، ولی این آخر زمستون ت وی بغل تو بوی 

 شکوفه



ستم زبون باز کنم و بگمهای خوش بهاری داره. کاش می تون  

 بدون تو... بهار منم خزونه... شا یدم بهارم زمستونه! از اون

 .زمستونای روستا که یه متر برف میشینه روی زمین
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 ...چشمات رو ببند-

حرفش رو گوش کردم و چشمام رو بستم. نفسم میلرزید. 

 لحنش

بود و دیگه اونطوری عصبانی  دیگه مثل قبل نبود. اروم تر

 .نبود

 !بو بکش-

بوی تنش غالب بود. به تمام بوها ی عالم غالب بود. می 

 تونستم

 حتی وقتی که کنارم نبود چشم ببندم و بوی تنش برام تدا عی

 بشه. بینیام چسبیده بود به لباسش و همهی تنش رو توی

 .مموری ذهنم ثبت میکردم

 بوی چی میاد؟-

 ...تو-

 دو تا حرف بود کنار همدیگه ولی مردم تا گفتمش. دوتا حرف

یکی صامت و یکی صدادار. یکی آروم و اون یکی پر از 

 سر و صدا



ولی من تمام وجودم پر از درد شد و گفتمش... انگار نفهمید 

 که

 :گفت

بوی بارون که اومد همیشه این جا رو یادت بیار. نم بارون -

 و
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 نبود

کلبه ی شیش ضلعی. حتی وقتی عاشق شدی و دستت تو 

 دست

 .یارت بود

آخ که دیگه دلی برای من نمیموند بعد از توی المصب. آخ 

 که

دیگه چیزی از من نمیموند بعد از خوابیدن البالی این دست 

 و

 سینه ی محکم. عاشقی مگه چند باره؟ مگه میتونستم دیگه

ترین آدم دنیا بود ولی برای عاشق بشم؟ حتی اگر آریو بدقلق  

 .من شده بود بتی که بی برو و برگرد میتونستم بپرستمش

 اشکام گونه هام رو خیس کرد ولی نفسم رو حبس کردم تا

صداش درنیاد. اشکام به پهنای صورت پایین اومد ولی بغضم 

 رو

قورت دادم تا آریو صدای دل شکسته ام رو نشوه. خودم رو 



 سفت

 آریو نبینه که من چطور تو خواستنش کردم تا نلرزم و

 میسوز م

 .و دست و پا می زنم

*** 

آریو از صبح رفته بود تا به پرونده ی کارمند تکثیر رسیدگی 

 .کنه

 اونطور که بهم گفته بود اصال شکایتی ازش نشده بود ولی

1318 

 جرزن  

 

 نبود

صالحیتش زیر سوال رفته بود. سه روز کامل کنار هم بودیم 

 و

من لحظه هایی رو کنارش تجربه کرده بودم که هیچ وقت 

 توی

 زندگیم نمیتونستم مثلش رو ببینم. از روغن شترمر غی که به

پاهام میمالید بگیر تا اون شب پر از بغض... آب بازی لب 

 ساحل

ام بود و سوار شدن تله کابین که اولین تجربه . 

آریو یه طور با اولین های من گره خورده بود که اگر خودم 

 هم

می خواستم نمی تونستم این گره های کور رو باز کنم. من 



 اگر

این طنابی که هر روز داشت محکم تر می شد رو خودم با 

 دستای

خودم پاره نمیکردم ضربه ای ازش میخوردم که جبران 

 ناپذیر

 .بود

شغلیا ی که برام ساخته بود از بین شاید همهی موقعیتهای  

 !میرفت ولی مجبور بودم

توی همون موقعیت و همون لحظه که وسط خونه وایساده 

 بودم

هم داشتم طنابی رو پاره می کردم که برای من انقدر ضخیم 

 بود

 که بیشتر از سه چهار ساعت بی حرکت نگهم داشته بود و هم
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 نبود

تمام لحظاتی که توی طبق هی وسط گذرونده بودی م  داشتم

 رو

مرور می کردم. از اون روز اول و اعصاب خردی هاش تا 

 همین

 .اواخر و حتی تولدی که برام گرفته بود

 دستم رو گرفتم به گردنبندم. بهم گفته بود این صدفی که توش



 یه مرواریده نشونهی عشقه ولی من و آریو وصله ی همدیگه

اگر این حرف ها رو بهم زده بود و دل من رو بیشت نبودیم. 

 ر

 لرزونده بود فقط برای وابستگیای بود که از کنار هم بودنمون

توی وجودش شکل گرفته بود. دیر یا زود ممکن بود آریو 

 بیاد و

از جداییمون بگه و ما با خوندن چند تا کلمه به هم نامحرم 

 .بشیم

 !همونطور که با خوندن چند تا کلمه محرم شده بودیم

 دیگه بیشتر موندن و اشک ریختن جایز نبود. میدونستم کاوه

 تهران نیست و زری تنهاس. تنها جایی که داشتم میتونستم

چند روزی اونجا بمونم خون هی ز ری بود. تنها جایی که 

 توی این

جا بود شهر درندشت یکمی بهم احساس امنیت می داد همون . 

 کاش حداقل میتونستم آریو رو توی بغلم بگیرم و ازش
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 نبود

 خداحافظی کنم. کاش میتونستم فقط یه بار به زبون بیارم که

 ...چقدر دوسش دارم و بدون اون زندگی برام سخته

چمدون زوار در رفته ام رو دنبال خودم کشیدم. باید اون رو 

 هم



عمیر. دستهی باالیی ش پاره شده بود و برای بلندمی بردم ت  

 کردنش باید از دسته ی کشوییش می گرفتم. تمام درزهاشم

 .داشتن اشهدشون رو میخوندن

راه رفتن توی خون های که چند وقتی برامون مشترک 

 محسوب

می شد برام سخت شده بود. براش اندازه ی یک هفته و شای 

 د

. از اول وقت پای گاز بودم وهم بیشتر غذا درست کرده بودم  

انقدری غذا درست کردم که تا وقتی یه فکری به حال خودش 

 و

شام و ناهاراش نکرده یه چیزی برای خوردن داشته باشه و 

 مجبور

 ...نشه بره بیرون از خونه

 بسم هللا تو اینجا چیکار میکنی زنیک؟ نگو انقدر با شعور با-

الت رو خواستی با شخصیتی اومدی شب عیدی تنها نباشم س

 من

 !تحویل کنی
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 نبود

 از همون پشت آیفون داشت تالش می کرد دلیل این یهویی

 اومدنم رو بفهمه. خونشون یه آپارتمان قد یمی سه طبقه وسط



شهر بود. نه خیلی کوچیک و نقلی بود و نه بزرگ. شاید 

 هفتاد

متر میشد. دوتا اتاق خواب داشت که زری با سلیقه اونا رو 

 چیده

بود و من از اونجایی که به این دختر دیوونه حسابی عادت 

 داشتم

 و باهاش اخت گرفته بودم سلیقه اش رو هم خوب می شناختم

 .و می پسندیدم

تو خودت چیکار کردی شوهرت هنوز به سال نرسیده -

 تنبونش

ره خری شب عیدی تازه عروسش رودوتا شده هان؟ کدوم ک  

 ول میکنه؟

 حیف که جلو دستم نیستی با دمپایی ابری خیس بیوفتم-

 .دنبالت تا میخوری بزنمت

درسته آیفون تصو یری ن بود و نمی تونست زبونم رو ببینه. 

 درست

 بود که من یه لنگه پا منتظر باز کردن در بودم ولی دلیل نمی

دارم که. با ید حتما زبونم شد روحیه ی خودم رو شاد نگه ن

 رو تا
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 نبود



منتهی الیه بکشم بیرون و براش دراز کنم تازه همونطور که 

 زبونم

 .بیرونه شروع به حرف زدنم بکنم

انقدر جمله ام نامفهوم بود که زری از پشت آیفون ج یغ 

 :کشید

 !چی میگی زبون بسته؟ الل از دن یا نری مادر-

- هر مار بیشعور درو باز کن پا درد گرفتمز . 

 :صداش آروم شد و رو کنار گذاشت. یواش گفت

 یعنی جدی جدی نمیتونم دکت کنم؟-

 .وای زری باز نکنی زنگ میزنم همسایه هاتون باز کنن-

 :یهو خندید و صدای آروم خندیدنش رو شنیدم

 .ساختمون خالیه-

 به به با جن و مخلفاتش پارتی کردی دیگه؟-

 خودم از تصورم سکته کردم. موهای تنم سیخ شد و یه لحظه

 سکوت کردم. کاش حرف می زد من یادم می رفت چه غلطی

 کرده بودم اسم زشت این سم داراینازنین رو به زبونم آورده
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 نبود

 !بودم که اینطوری مثل بید بلرزم

- اری من رو ا ی الل بمیری. ایشاال بیام عزات مرض د

 نصفه



جون میکنی؟ بیا باال حداقل اگر جن ها من رو خوردن یا 

 تورو

هم بخورن یا بشینی موقع خوردنشون نگاه کنی تا سکته رو 

 کامل

 .بزنی

در رو با یه صدای تقی باز کرد و منم با نیش باز شده تا 

 بناگوش

خودمو فرستادم توی ساختمون خالی از هر آدمی . انگار 

 واقعا باید

ارتی میکردیم. لعنتی من با ید تو ی این موقعیت زانوی غم پ

 بغل

 می کردم و از درد فرا غی که قرار بود بچشم می گفتم و کل

شبانه روز گریه زاری می کردم بعدشم از شکست عشقی سر 

 به

 .کوه و بی ابون می ذاشتم

 همین که رسیدم طبقه ی دوم ز ری با یه شلوار گل گشاد و یه

لی وایساده بود تو ی چهارچوب و یه طوری تیشرت گل منگ

 در

رو نگه داشته بود که کسی نتونه از کنارش رد بشه و بره 

 .داخل

 چشم کاوه رو دور دی دی به دوران جاهلیت برگشتی؟-
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 نبود

 آخ گفتی می خوام این دو سه روز که رفته اصفهان قشنگ-

برای خودم پیژامه پارتی راه بندازم تا روز آخر که برگرده 

 هم

 .حموم نمیرم

 !دستم رو گرفتم باال و کوبیدم وسط پیشونیش

 خاک بر سر احمقت کنن دو روز حموم نری اینجا منطقه ی-

 .شیمیایی میشه. حاال برو کنار یه لنگه پا منو نگه ندار دم در

گ مشخص بود کهموهاشم باالی سرش گوجه کرده بود. قشن  

 .داره تو نبود شوهرش برای خودش عشق و حال میکنه

 پسره از خونه شوتت کرده بیرون؟-

 نه بدبخت روحشم خبر نداره اومدم. یکی دو ساعت دیگه-

 .برمیگرده خونه

کفشام رو از پام دراوردم و همونطور وایسادم جلوی در و 

 پاهامم

 .از روی کفشام بلند نکردم

- و باز کن بیام توهوی بیشعور در ر . 

 .نه ما از مهمونامون دم در پذ یرایی میکنیم-
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اومدم دست بندازم موهاش رو بگ یرم بکشم که خودش فرار 

 رو

به قرار ترجیح داد و در رو باز کرد عقب عقبم رفت تا دستم 

 بهش

 .نرسه

انقدر  رفتم توی خونه و در رو پشت سر خودم بستم. خونه

 تاری ک

 بود که بایدکورمار کورمار راه میرفتم. همه ی چراغ ها بجز

چراغ آشپرخونه اش روشن بود. رفتم سمت اتاق و وسیله هام 

 رو

 گذاشتمیه گوشه اش. لباس راحتی پوشیدم و از توی اتاق رفتم

 .بیرون

 نگفتی چی شده؟ می خوای بری ده؟-

 .نمیدونم. چیزی نشده-

با یه ظرف نصفه نیمه با چند تا سی ب و پرتقال اومد بیرون 

 و منم

 .رفتم تا روی مبل ها بشینم

 گوشم درازه ی ا پشتش مخملیه؟-

 :بی حوصله گفتم
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 .بیا بشین حاال وقت برای صحبت زیاده-

 گوشیم رو برداشتم. لعنت بهت کره خر که همه اش باید چک

تمام اپلیکیشن های مجاز ی رو چک کردم و آریو ی  کنمت.

 ک

ساعت و نیم بود که هیچ کدومشون رو باز نکرده بود. یعنی 

 دقیقا

از یک ربع بعد از خداحافظی صبحگاه ی مون. تازه بهش 

 آخری ن

 صبحانه اش رو شاهانه داده بودم. دقیقا همونطور که دوست

 !داشت. آبمیوه ی طبیعی پرتقالی

شد زیر پام... آخرین صبحانه اش رو پرتقالی دلمیهو ول 

 کرده

بودم و اونم منو نشونده بود روی پاش و گفته بود هیچ 

 پرتقالی

به اندازه ی من خوشمزه نیست. باز دوباره یادم اومده بود و 

 اون

پرده ی خل وضع تینا کنار رفته بود. من از رفتن آدم ها 

 ...نمینالم

. من خودم رفتم و حاال یعنیآدمی که میره خودش لیاقت نداره  

 .برعکسش هم صادقه؟ یعنی خودم لیاقت نداشتم

 اگر قرار بود با مسئله کنار بیام بایدبه این باور می رسیدم که



 اون آدم دیگه نیست و هیچ
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 .جوری نمیتونه باشه و برگرده

 هوی کجا سیر میکنی؟ کشتی هات حسابی چپ کردن؟-

 .آره به گل نشستن-

 زری سینی رو گذاشت روی میز و یه لیوان چای توی دستش

 گرفت و نشست روی مبل کناریم. پاهاشو کشید باال و گذاشت

 :زیر بدنش و بعد با کنجکاوی چشماش رو تیز کرد و گفت

 اگر همین االن مثل دخترای خوب بهم نگی چی شده قطعا-

ه ها رو با ظرفش می خوابونمت روی زمین و تمام این میو

 فرو

 ...میکنم ته حلقت

 .از خونه فرار کردم-

زری یهو کف دستش رو محکم کوبید اون یکی سمت 

 صورتش

 و چشماش رو گشاد کرد . نگاهش بدون هیچ حرکتی روی

 .صورتم گیر افتاده بود و قص د تکون خوردن نداشت

 دختر فراری شدی؟-

 .آره می خوام برم پس فردا ایدز بگیرم بمیرم-
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یه خیار از توی ظرفش برداشت و محکم پرت کرد سمت. 

 خیا ر

با شتاب رفت و خورد روی دیوار و خیار ترکیده افتاد روی 

 .زمین

پشت گردنم خیس شده بود ولی دلم می خواست پتوی 

 مسافرت ی

 .ای که گوشه ی مبل رو اشغال کرده بود توی بغلم فشار بدم

 از من سرخوش بعید بود که اونطوری زانوی غم بغل اصال

 بگیرم

 ولی مثل این که گرفته بودم و نمی تونستم چیز دیگه ای جز

اون زانوی مسخره ی غم رو تو ی بغلم پذیرا ب اشم. 

 شایداون

مردک بیشعور بازو گنده با اون تتو های جذابش می اومد 

 دنبالم

می تونستم از این زانو غمه خالص بشم برم بچسبم ور در 

 ...اون

 ...حیف ها! حیف

 !ببینم تینا تب مب نداری؟ هذیون میگیا-

قبل از زری دستم رو گذاشتم رو ی پیشونیم و گرماش رو 

 چک



 کردم. داغ که نبود هیچ... حتی گرمم نبود. مگه نمی گفتن که

کردم عاشق شدم؟ یارو از عشق تب کرد؟ نکنه الکی فکر می

 تب

نمیکردم عاشقی حساب نمی شد؟ یعنی می تونستم امیدوار ب 

 اشم
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 که بتونم فراموشش کنم؟

یه تینا از درونم اومد بیرون و محکم کوبید وسط سرم و گفت 

 زر

 !مفت نزن دختر

 اه تب چیه؟-

داشتدستش رو گذاشت روی پیشونیم و چند لحظه هم نگه  . 

انگار که داشت کشف مهمی میکرد ه ی ا ینور ا ونور 

 پیشونیم دست

 می کشید و بعد دستم رو توی دستش می گرفت و چکش می

 :کرد. آخرش هم کوبید وسط پیشونیم و گفت

 .هیچیت مثل آدمیزاد نیست-

 .آره میدونم فرشته ها نباید شبیه آدما باشن-

ی دربیاره و صدای زنگ موبا یلش باعث شد فقط یه ادای

 بدوعه



سمت گوشیش. همین که برش داشت قبل از جواب دادن 

 سرش

 :رو گرفت باال و گفت

 .آریوعه-

 .از جام پریدم. یهو سرپا وایسادم
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 !بهش نگی من اینجام ها-

گوشی رو همونطور گرفته بود باال و ابروهاش رو کشیده بود 

 توی

همدیگه. اصال انگار توی باغ نبود و البته حقم داشت من 

 چیزی

 .بهش نگفته بودم که بخواد بدونه

 .بذار ببینم چی میگه-

 .جواب بده اگر پرسید پیشتم نگو آره-

زری گوشی رو جواب داد و گذاشت روی آیفون. همین که 

 صداش

 از اونور خط اومد دل من پرت شد و رفت کنارش. حتما اون

ی دانشگاه بود و هنوز برنگشته بود خونه. پشت ساعت تو

 میز ش

نشسته بود و متفکرانه فکر میکرد. شاید هم رفته بود خونه و 



 من

 رو پیدا نکرده بود. اه چقدر خوش خیال بودم که فکر میکردم

 .باید براش مهم باشه که من نیستم

 ا بیگ ی تویی؟-

لبام  از خطاب زری ترکیدم ولی فقط توی دلم. آخه غم روی

 که
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 جمع نمی شد! تازه اون عشقی که توی دلم جاری شده بود هم

 همینطور داشت بر ای خودش قل قل می کرد و من براش هر

 .ثانیه بیشتر غش و ضعف می کردم

 نه حسن بقالم... زن حاج کاوه خودتونین ؟-

 آره مش تقی خودمم. کار و کاسبی خوبه؟-

 نه مثل این که بجای امید داشتن باید فقط با صداش کیف می

کردم. چشمام رو بستم و صداش رو با گوش دل گوش دادم. 

 آخ

که می تونستم فدای اون لحن حرف زدنش و اون قفل ی که 

 شروع

 .همه ی کلمه هاش داشت بشم

 عی ال مارو ند یدی زن داداش؟-

ی که من یه طور خنده داری می گفت زن داداش ولی چیز



 رو

مجبور کرد چشمام رو باز کنم و دست از غرق شدن توی 

 خلسه

ی صداش بشم شنیدن سرا غی بود که داشت از من می 

 .گرفت

 من رو می گفت دیگه؟ اصال مگه جز من عیالی داشت؟

 عین یه مرغ سرکنده دستام رو گرفتم باال و به معنی نه تکون
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اشدم جلوی زری همینطور بال بال زدم که یه وقت دادم. پ

 خدایی

نکرده لو نده که من پیش زری ام بدبخت بیچاره بشم آریو 

 !بفهمه

 ا تقی کی زن گرفتی؟-

 آریو از این بازی خسته شده بود که لحنش از اون حالت شوخ

 :طبع خارج شد و گفت

 گوشی تینا خاموشه توی خونه هم نیست. جایی به ذهنم-

ه که رفته باشه. تو خبری نداری؟نمیرس  

 ...واال-

 یه طور سکوت کرد که اگر منم بودم شک میکردم. با حرص

مجسمه ای که روی میز کنار مبلش بود رو گرفتم باال و 



 خواستم

 :پرتش کنم که یهو زری گفت

 آی غذام سوخت. نه نه از تینا خبر ندارم شاید رفته پاساژی-

ن اون پاساژ سر میدون جایی به خریدی چیزی بکنه. ببی

 .هست

 .پاتوقش اونجاس هرچی بخوای توش پیدا میشه
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 نبود

 انقدرم تند تند صحبت می کرد که انگار کار داره و بایدسریع

 تلفن رو قطع کنه. منم تا وقتی تلفنش تموم نمی شد مجسمه

 !اش رو نمیذاشتم روی زمین

 اکی ، میشه اگر ازش خبری شد بهم بگ ی؟-

زری لعنتی توی کمتر از چند دقی قه رفت توی نقش خودش 

 و

 :حتی کف دستش رو محکم کوبید توی صورتش و گفت

 خاک بر سرم گم شده؟-

 .مگه بچه اس که گم بشه؟ فقط نگرانشم-

زری یه طور برخورد میکرد که فکر کردم جدی جدی گم 

 شدم

 !خودم خبر ندارم

لفن رو وقتی قطع کرد که هرکدو مشون به اون یکی سپردن ت



 اگر

 !خبری از تینا شد حتما اولی ن نفر با همدیگه درمیون بذارن

هشدار برای آریو یازده راه انداخته بودم. داشت برای خودش 

 تیم

تحقیقات قوی ای تشکیل میداد. فقط خبر نداشت یه طرف ا ی 

 ن

نشستم تیم تحقیقات خودم سر و مر و گنده . 
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 گوشیش رو گذاشت همون جا و اومد کنارم. دیگه خبری از

مسخره بازی نبود. هم من دل توی دلم نبود و با شنیدن 

 صدای

آریو هوایی شده بودم و هم زری وقتی دید آریو ازم خبر 

 نداره و

که بایدمنم اصرار دارم چیزی نفهمه فه مید یه اتفاقاتی افتاده   

 .بشینه با دقت گوش کنه

تا ب ود من گوش شنوای زری ب ود م هم هی پنج سال ی 

 که با

 همدیگه

زندگی کردیم و برای همدیگهکمتر از دوتا خواهر نبودیم 

 خوب



 اخالقیاتمون رو داده بودیم دست همدیگه. همیشه من شنوای

اون بودم و حاال قرار بود اون به من گوش کنه. من حتی 

 روم

نمیشد به فاطمه زنگ بزنم چ برسه بقی هی اعضای خانواده 

 امیا

 ...حتی دوستام

 تعریف کن ببینم چی شده؟-

 بدون من و من کردن فقط زل زدم توی چشماش و اشکهام

 .یکی یکی از کنار چشمم راه گرفتن
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- ونبخدا تینا گریه کنی مثل آدم به من توضیح ندی عین ا  

 صاحب خونه تام و جری میگیرمت رو به هوا و بعد چنان با

اردنگی پرتت میکنم بیرون که صورتت خرت خرت کشیده 

 بشه

 .کف آسفالت

 از نوادگان شمری؟-

 با ص دای تو دما غی هردومون مجبور شدیم ب خندیم ولی

 نمیذاشت

 .از بحث اصلی دور بشم

 .تعریف کن-



 زری یه چیز بگم؟-

 !هوم-

دزدیدم و لبام رو کشیدم توی دهنم چشمام رو . 

 .عاشق شدم-

 .خب اینو که میدونم گزینه ی بعدی رو توضیح بده-

نفسم رو فوت کردم. هر یه جمله ای که می خواستم بگم 

 انگار
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 .داشتن جونم رو ذره ذره میمکیدن

 ...خب االنم فرار کردم-

 فرار؟ عقل کل آدم وقتی فرار میکنه باید بره خونه دوستش و-

 به خیال این بشینه که عمرا شوهرش از این وری رد بشه؟

 :چشماشو ریز کرد و یهویی گفت

 مگه شما دانشگاه همدیگه رو نمیبینین ؟-

 :شونه هام رو انداختم باال و گفتم

 .احتماال انصراف میدم-

صدایی که میتونست رو از ته جیغ بنفش کشیدا! یهو بلند ترین  

 .حلقش بیرون آورد

احمقی؟ این همه پول دادی! این همه درس رو با بهترین -

 نمره



 پاس کردی االن میگی شایدنر ی! مگه همه چیز به همی ن

 راح تیاس؟

 :ناراحت نگاهش کردم و گفتم
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- آریو توش باشهزری موندن من توی دانشگاه و هرجایی که   

 عذاب دادن خود منه. بمونم چیکار کنم؟ سع ی میکنم انتقال

 .بگیرم برمیه جای دیگهفقط اونجا نمونم

 :داشت دود از سر زری بلند می شد که گفت

اونوقت اینا رو تنها فکر کردی و تصمیم گرفتی چقدر تو -

 عقل

کلی ها! باید بگم ناسا ثبت نامت کنه. این مرتیکه مثل یه ح 

 یوو ن

گوش دراز چهارپا عاشقته میگی میخوام برم؟ جای این 

 مزخرفات

 بگو چی شده. دعواتون شده؟

 دعوا؟ مگه باید دعوامون میشد؟

 !شمال بودی م-

 .خب پس بگو دعواتون شده مسافرتت رو کوفتت کرده-

با لبه های پتو مسافرتی نارنجی نفسم رو فوت کردم بیرون و  

رنگش بازی کردم. چرا بایدبا آریو دعوا میکردم؟ ما اصال 



 مشکلی

 نداشتیم که بخوایم راجع بهش بحث کنیم. مشکل ما حاد تر از

 .چیزی بود که اصال بخوایم دربارهاش بحث کنیم
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دهاتی؟ پس آخ کی میاومد بگه خوووب تو عاشق شدی دختر  

 .جون بیا بریم زندگیکنیم

 !میگن باید دو نفر که میخوان با هم زندگی کنن هم کفو باشن

 ما کجامون به هم ربط داشت که بتونم به زندگی باهاش فکر

 کنم؟

من از وسط مرغ و خروسا اومده بودم اون از دل 

 ...تکنولوژی

ورز مامان بابای من با دو سر عائله وسط روستا مشغول کشا

 ی

بودن و مامانش بالد کفر داشت از نوهی جدیدش بازدی د 

 .میکرد

 .از بس شبیه هم بودی م که اصال تو کار خدا موندم

 معنی خونواده و زندگیتو جایی که من توش بزرگ شده بودم

 با این شهر درندشت فرق میکرد . به قولی ارو گفتنی من یه

 دختر تحصیل کرده به حساب میاومدم و االن دیگه توی قید و

بند اون بافت روستایی و فرهنگش نبودم ولی هرچی باشه 



 همه

 !میگن این دختره دهاتیه

 ...ما بعد از ازدواج اصال با هم دعوا نکردیم-
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زری تنها کسی بود که سیر تا پی از داستانمون رو 

ونستمید . 

اصال من بجز زری کیو داشتم که بیام از زیر و بم زندگیم 

 بهش

 بگم؟

 خاک توی سر بی عقلت کنن اونوقت پاشدی از خونه اومدی-

 بیرون که چی بشه؟

مستاصل شروع کردم براش تعریف کردن از احساساتم... از 

 اون

 .چیزایی که بینمون بود و حس هایی که داشتم

- یرم که من عاشقشم و یه لحظه زری چرا نمیفهمی؟ اصال گ

 از

فکرش بیرون نمیام ولی اون چی؟ مردا مگه به این راحتی 

 عاشق

 میشن؟ اصال هزارتا دختر ر یخته توی دامنش میاد عاشق من

بشه که ننه بابامیه کلوم فارسی رو به زور حرف میزنن؟ 



 خودم

 از هر جمله که میگم ده نفر مسخره ام میکنن که لهجه دارم؟

ریو کم کسی نیست من هر روز میدیدم که چطوری هم بابا آ

 هی

 دخترا براش سر و دست میشکنن. همین مریم که عاشقش شده
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بود. خون هشون دوتا آسانسور داشت... از این اتاق به اون 

 اتاق پرده

 میخورد! آدم از ابهتش خوف میکرد. این بیاد اینو ول کنه منو

داره؟نگه   

 :سرم رو تکون دادم و با بغض گفتم

 هرچی بوده قرارداد بوده، من اگر بیشتر میموندم خودمو فدا-

 .میکردم بعدشم دیگه نمیتونستم ازش دل بکنم

 زری بخش آرومش رو شده بود و نه تکون میخورد و نه کف

 .دستش به معنی خاک تو سرت وسط جمجمه ام فرود میاومد

 تینا تو عقل توی سرته؟-

 .نبود االن اینجا نبودم-

سرش رو تاسف وار تکون داد و منم پاهام رو کشیدم توی 

 .شکمم

 اینطو ری که میشستم شکمم مانع جمع شدن بیشتر پاهام



 میشد! اوف مدل نشستنمم بهمیاداوری کرد که آریو اصال از

هدختر چاق خوشش نمیاد و هر بار بخاطر تپل بودنم بهم تیک  

 میانداخته. خب مگه مریضه بیاد با من زندگی کنه وقتی باب
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 میلش نیستم؟

من شک دارم فقط یه نخ از اینور به اونور وصله ت ا -

 گوشات رو

 ...نگه داره. احمق برت داشته برده شمال، برات تولد گرفت

برات  کادوشو ندی دی؟ مگه یکی دوست نداشته باشه میاد

 طال

 میخره؟ اصال میدونی گوشیای که توی دستته چقدر پولشه؟ یا

تک تک لباسا و وسا یلی که برات خریده و تو نمیدون ی 

 قیمتش

 ...چقدره

 این نشون میده که ما شبیه همیم و بایدبا هم زندگی کنیم؟-

 این که بدتره، این چیزا بیشتر بهم میفهمونه چقدر باید ازش

 .عقب بکشم

ا دستاش صحبت میکرد. وقتی کلمه ها رو کنار همدیگهباید ب  

 ردیف میکرد یه بخش از حواسم پرت دستاش میشد که توی

 .هوا داشت تکونشون میداد و نمیتونستم تمرکز کنم



 این نشون میده که تو ی ه بی عقل به تمام معنایی! دختر این-

 همه آدم با هم زندگیمیکنن همه شبیه همن؟
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 نه زری من برای آریو کمم چرا اینو نمیفهمی؟-

 :نفسش رو محکم فوت کرد و گفت

 تو تصمیم نمیگیری که کمی یا نه! توی زندگی مشترک نباید-

یه تنه تصمیم گرفت. خیلی احمق یا! ی ارو داره با همهی 

 رفتاراش

نه میذار نشون میده دوست داره بعد میگ ی براش کمم از خو

 ی

میری؟ عقل توی کلهی پوکت نی ست! بشین باهاش حرف 

 بزن

 شاید اونم دوست داره از تو میترسه یا شاید هزارتا فکر توی

 .سرشه که نمیتونه به زبون بیاره

شونه هام رو انداختم باال. بغض لعنتی کثافت مگه گلوم رو 

 ول

 .میکرد؟ همچین چنگ زده بود به گلوم که داشتم خفه میشدم

 از طرفی هم دلم براش انقدر تنگ شده بود که میخواست م

 طیاالرض کنم همون لحظه تو ی خونه باشه. گاهی به خودم

میگفتم به درک که یه روزی قراره این قرارداد تموم بشه، 



 وایس ا

 از همین لحظهها استفاده کن ولی اون بخش با شعور مغزم با

ناردنگی این فکر مسخره رو پرت میکرد بیرو . 
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حاال انقدر فکر و خیال نکن، بیا به یاد روزای خون هی -

 خودمون

 جا بندازیم جلوی تلویزیون دراز بکشیم تا کلهی سحر فیلم

 .ببینیم

لبخند زدم، یاداوریش هم قشنگ بود. چه روزایی داشتیم. 

 نصف

 .زندگی تابستونیمون جل وی تلویزیون سپری میشد

شاید نیاز داشتم که یک روز دور باشم تا دلتنگ تر بشم، تا 

 یادم

 بیوفته چه بالیی سر خودم و احساسم آوردم. زندگیمون عجیب

شروع شده بود ولی من با ی ادگاریایی که روی خودم ازش 

 داشتم

 .تمومش کردم

باید تا آخرین لحظهی زندگیم وقتی چشم میبستم تصورش 

 میکردم

عطر تنش توی وجودم جاری میشد و وقتی بو میکشیدم . 



ظاهر این مرد از روز اول برام جذاب بود ولی کی فکرش 

 رو

میکرد دل به استاد بد اخالق ی بدم که ازش متنفر بودم و 

 هیچ

 .چیزی به جز جذابیت ظاهری نداشت

اون روزی که خواست کمکم کنه یه گوشه از قلبم رو کند و 

 با
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 خودش برد. اون جای قلبم اصال خالی بود، خودش اومده بود

 .توی جای خالیش نشسته بود و داشت پادشاهی میکرد

جز جیگر بزنی برزن بیشعور که اینطو ری زدی زندگیمو 

 داغون

 کردی... آخه عشق و عاشقی چی میگه وسط این بلبشو ی

 زندگی؟ هدف هام چی میشه؟

جواب این فکرامو میدادمخودم میکوبیدم توی سر خودم و  . 

 بخاطر آریو پا روی تمام تالش هام گذاشته بودم... شایداگر

 میرفتم و بهش میگفتم جدا بشیم میتونستم به هدف هامم

 .برسم

 واینه کی میخواست چشم ت وی چشم آریو بشه و از نداشتنش

 دق نکنه؟



اونطور مهربون شدنش رو یادش نی اره و دلش بذاش پر 

 نکشه؟

یتونست یه زن رو به حد اعالی لذت برسونه، آریو م

 میتونست

 زیباترین زندگیرو برای زنش فراهم کنه و میتونست بهترین

 .همراه باشه ولی من... نه ال یق بهتر از من بود
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 نمیدونم چقدر از فیلم سینماییای که زری گذاشته بود رفته

بود، ُحسن دی دن فیلم این بود که زری وسطش حرف نمی 

 زد و

من میتونستم توی افکارم غرق بشم. میتونستم همونطور آر ی 

 و

 .رو کنارم حس کنم و به رویاپردازی مشغول بشم

 همونطور خوابیده بودیم که انگار یکی دستش رو محکم روی

زنگ در فشار میداد. توی کل ساختمون تنها بودیم برای 

مینه  

 بیشتر ترسیدم. آیفونشونم که تصویری نبود نمیشد از توش

 .ببینیم کی پشت دره

 ...ی ا خود حضرت خدا! باز نکنی زری-

زری فیلم رو استپ کرد و از جاش بلند شد. شلوارش رو 



 وسط

 راه کشید باال و گشاد گشاد تا جلوی در رفت تا شلوارش فرم

مدیگه بودیم، راحتش رو به خودش بگ یره. الحق که مثل ه

 شلوار

 .گشاد ولو انتخاب اولمون بود

 !هوی سر آوردن... کر شدم بابا-

ولی من بیشتر ترسیده بودم. ترسو نبودم ولی فعال روی مود 

 دل
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 !نازک خست هام بودم

هرکس هستی اول دستت رو از روی زنگ بردار بعد ببینم -

 چی

 !میگی

ته بودم وسط خونه چشمام رو دوخته بودم به چهارزانو نشس

 زر ی

که انطور با آرامش داشت با شخص پشت آیفون صحبت 

 .میکرد

ا زنگ گیر کرده، خب بکشش بیرون. همون در که باز -

 میشه

 .کونتور رو میتونین ببینین



 .گوشی آیفون رو گذاشت و رفت سمت آشپزخونه

 مامور بود؟-

 ...آره مامور آب بود-

 کجا میری؟-

 .یه چیز بیارم بخوریم ضعف کردم-

 من هم با قلبی که تند تند میزد تکیه دادم به مبل و گوشی

 خاموشم رو نگه داشتم توی دستم. به صفح هی سیاهش نگاه
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 کردن و از ته دلم آه کشیدم. اوف لعنت بهت آریو هنوز چند

 !ساعت نشده دلم برات تنگه

 اون درو باز میکنی؟-

 .واکنش زری در مقابل زنگ ی بود که به صدا دراومد

 مامور آب چیکار با واحد داره؟-

 .باید آخرین قبضم رو بهش بدم-

به سختی خودم رو از جا کندم و موهام رو پشت گوشم زدم. 

 اصال

 حوصله نداشتمیه کرم معمولی به دستم بزنم چه برسه بخوام

میکمی هم به خودم برس . 

بی حوصله رفتم سمت در که دوباره زنگ به صدا در اومد و 

 من



عصبی از این همه تکرار صدای گوش خراش زنگ در رو 

 باز کردم

 !و همین که سرم رو آوردم باال دیدمش

 نمیدونستم بایدبپرم بغلش کنمیا تا قیام قیامت زل بزنم به اون

صورت آشفت هاش! نمیدونستم جلوی گری هام رو نگه 

 دارمیا به

 !پهنای صورت فقط برای دیدن دوباره اش اشک بریزم
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 برنامه ام این نبود، آریو نبایدمی اومد جایی که من بودم چون

با حضورش کامل از یادم میرفت که چه برنامه ها داشتمو با 

 ید

یکردمچیکارا م . 

نمیدونم چند دقیقه اونطوری جل وی در وایساده بودیم و 

 داشتیم

 همدیگه رو نگاه میکردیم ولی میدونم اون لحظه هیچی

 !نمیدونستم

آریو اومده بود و من پر از بغضی شده بودم که رفتنم رو 

 سخت

 .تر می.کرد

انگشت اشاره اش رو به سمت چمدون زوار در رفته ام که 



 کنار

ت و گفتدر بود گرف : 

 این چیه؟-

 حتی نگاهم رو نکشیدن سمت چمدون. ترجیح میدادم تا قیامت

به صورت رنگ پریده اش خیره بشم. پاهام رو میخ کرده 

 بودم که

یه قدمم به سمتش بر ندارم ولی عجیب عضالتم مقاومت 

 میکردن

 .تا خودشونو به سمت آریو پرتاب کنن
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ایی که صبح تنش کرده بود هنوز توی تنش بود ولیلباس ه  

 .رنگ و روش نشون می داد که حالش اصال خوب نیست

 !چ...مدون-

 اخماش توی همدیگه فرو رفت. کف دستش رو کشید روی

 پیشونیاش و موهاش رو با این حرکت بهم ریخت. قلبم روی

دهنم میزد. دیگه از شدت اضطراب و هیجان جای اصلیش 

 رو

 ...گم کرده بود. قلب گم و گور بیچاره ام

آخه من نمیدونم چمدون چیه ن یاز دارم تو بهم معرفیش -

 !کنی



 سکوت کردم چون داشتم پس میوفتادم! تنم میلرزید و سینه ام

 .از حضورش فشرده میشد

 برای چی اومدی اینجا؟-

دیگه صداش انقدر باال رفت که من یه قدم به عقب برداشتم و 

 با

و چشمایی که از حدقه داشت می زد بیرون بهش وحشت 

 خیره

 .شدم

 !اومدم زنم رو ببرم-
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 :و با تاکید گفت

 !زنممممممم-

 به زور زبونم رو توی دهنم چرخوندم. صدام به گوش خودمم

نمیرسید چه برسه آریوای که اونطور با عصبانیت داشت 

 فریاد

ده بود که چهار ستون خونه به لرزهمیکشید. طوری داد ز  

 .درومده بود

 ...زن قراردا-

نداشت آخر کلمه رو بیان کنم. با همون کفش پاهاش رو 

 گذاشت



 توی خونه و دست من رو کشید سمت خودش. احساس می

کردم از سوراخای بینیش داره آت یش میزنه بیرون و پره 

 های

رد که دماغش باز و بسته میشه. چنان حرصی داشت میخو

 توی

 .تمام اعضای صورتش نما یان بود

بازوهام رو بین پنجه هاش گرفتار کرد و با تمام توانش فشار 

 .داد

دستم داشت میشکست و از درد ی که توشون پیچید ابروهام 

 رو
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 .توی همدیگه کشیدم

تو آدمی؟ احساس نداری؟ ا ینطوری ول میکنی میری منم -

 باید

 بشینم بر و بر رفتنت رو تماشا کنم؟

 .آیی... و...ولم... ولم کن-

دیگه جمع کردن اشک هام دست خودم نبود. همینطور رها 

 شدن

و روی صورتم ریختن. س ینه ام باال و پایین می شد و 

 چشمام رو



ون آسمون بی کرانش نشماز چشماش دزدیدم تا بیشتر غرق ا . 

کارم رو سخت تر کرده بود. انقدر سخت که اشکام ریخته 

 بود و

 .خودشم شاهد این شکستن و بی پناهی من بود

 منو به روزی انداخته بود که نمیتونستمیک نفره برای خودم

 !تصمیم بگیرم و روی اصولم بمونم

 !خجالت نکش بیا برو... بیا اصال خودم ببرمت راحت باش-

 :دوباره داد زد و گفت

 ...اسم کوفتی تو توی شناسنامهی منه! یعنی صاحب اختیارتم-

میفهمی؟ صاحب اختیار! من میگم کدوم قبری بری کدوم 

 قبری
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 .نری

 خیلی داشتم سعی میکردم بتونم حرف بزنم و شمرده شمرده

کلمه هارو بگم تا متوجه بشه ولی من فقط دو سه تا کلمه 

 میگفتم

 .و آریو خودش جمله رو کامل میکرد

 ...توی ش..شناسنامه-

 ...هست-

دستش رو گذاشت زیر چونه ام و اونو باال کشید . زل زد تو 



 ی

چشمام و دوتا گوش آبی آسمونی رو بدون هیچ حرکت و 

 لرزشی

 !دوخت به چشمای من

- ن اسم لعنتیت صفح هی دوم شناسنامهی من حکهست... او  

 ...شده و این اسم بی صاحاب من تو ی شناسنامهی تو

 ...گفتی-

سرش رو تکون داد ولی دستش رو همون جا نگه داشت. 

 گفته

بود اسمامون نمیره توی شناسنامه هامون... گفته بود محضر 

 دار

ودآشناعه و نمیذاره اسمی بیاد توی شناسنامه و من چقدر خ  
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 خو ری کرده بودم برای شناسنامه ای که سفید بود و خودم که

 دیگه هیچ شباهتی به اون شناسنامه نداشتم. چقدر به خودم

گفته بودم اگر اون شناسنامه ها ی ه اسمی توش نوشته شده 

 بود

شاید می شد بهش به چشم دیگه ای بجز قرارداد نگاه کرد 

 ولی

ر بار بی نتیجه آه کشیده بودمه . 



نمیدونم چه دلگرمی ای بود ولی انگار من حس کردم بی 

 تکلیف

 و بیچاره نیستم. احساس کردم حتی اگر فقط یه قرارداد بوده

 .ولی یه واقعیتی اتفاق افتاده

 گفتم که توی احمق فکر و خیال نکنی... گفتم که نگران این-

 .چیز بی ارزش نباشی. نگران بعد از َمنِت نباشی

 گیج شده بودم. حرفاش با همدیگه نمیخوند. اصال من خودمم

 .با این اوضاع نمیخوندم

 .بپوش بریم خونه اونجا صحبت میکنیم-

آب دهنم رو به زور دادم پا یین و یه لحظه حس کردم سرم 

 داره
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 نبود

زیر پام خالی میشه. تا زانوهام خالی کرد آریو گیج میره و 

 سریع

 .کمکم کرد

یه لباس سیاه تنم کرده بودم برای خودم مجلس عزا گرفته 

 .بودم

 ...زری-

چشمم باز بود ولی قدرت صحبت کردن نداشتم. دهنم مهر 

 شده



 بود و فقط صداشون رو میشنیدم و بعد حس کردم که مثل پر

 .کاه از روی زمین بلند شدم

 طعم آب قند رو توی دهنم حس

 کاش آب قند اثر نمیکرد و نه من مجبور

میشدم بلند بشم و نه مجبور میشدم زبون باز کنم و حرف 

 .بزنم

انگار از داشتن یه چیزی کامال نا امید باشی و یهو جلوی پات 

 یه

دری باز بشه. عجیب بود این حس... نه میتونستم همراه بشم 

 و

ازش دست بکشمبپذیرم و نه میتونستم  . 

 .احمق بی عقل، چشمات رو باز کن-

 قبل از باز کردن چشمام اشک هام روون شد

چشمام رو باز کردم و سرم رو باال گرفتم. هنوز کامل حالم 

 سر
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 جاش نیومده بود ولی بهتر شده بودم. خواستم دهنم رو باز کنم

 :یه چیزی بگم که کفت

 بخدا تینا یه کلمه حرف بزنی چنان دهنت رو میبندم که-

 !خودت الل بشی... احمق بیشعور



 :بغضم رو قورت دادم و لب زدم

 ...آریو-

 !زهر مار آریو-

چشمام رو روی صورتش گردوندم. روی موهایی که مثل 

 همیشه

مرتب و شونه شده نبود. برای اولین بار بود که اونطوری 

 موهاش

آشفته میدیدم . تمام صورتش مچاله شده بود رو بهم ریخته و 

 و

 بهم ریخته بود. حتی چشمای قشنگش هم نگران بود و بین این

نگرانی ها عصبانیتشم به چشمم میخورد. من میتونستم زیر 

 این

صورت بهم ریخت هی درب داغون آریوی همیشگیم رو 

 ببینم ولی

 .دیدن این نگرانیش چقدر برام لذتبخش بود

- عقل من! کجا میخواستی بری آخه؟ نمیگی نباشیپرتقال بی   

 من دق میکنم؟
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 نبود

 چشمام رو بستم و اجازه دادم ته موندهی اشکامم بیاد روی

 .صورتم



 ...آریو-

 کوفت آریو! متنفرم از آدمی که یه تنه برای زندگی مشترک-

 تصمیم بگیره. متنفرم از اینکه فکر کنی تویی که باید انتخاب

 .کنی. یاد بگیر این یه زندگی مشترکه

یک بار برای همیشه میگم، اینو توی گوشت فرو کن. من -

 دلم

نمیخواد با بچه بازی و فکرایی که برای خودت میکنی 

 زندگیم

 !رو به قماری که راه میندازی ببازم

کوبید به سینه ام و گفت انگشت اشارهی بلندش رو : 

 من بدون این دختر احمق، بدون خنگ بازیاش... بدون-

 .خرابکاریاش نمیتونم زندگی رو تحمل کنم

آب دهنم رو با صدا فرستادم پایین . خب منم بدون این 

 زورگوی

 همیشه ُمِحق نمی تونستم روزگار بگذرونم. نمیتونستم نبودنش

 .رو تحمل کنم
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 من توی بی عقل دیوونه رو از خودمم بیشتر میخوام میفهمی-

 احمق ؟

نمیتونم بگم چطور پروانه ها داشتن توی دلم اینور اونور 



 .میرفتن

چطور قلبم به تپش افتاده بود و چطور غرق لذت شده بودم و 

 یه

 .چیز دوست داشتنی زیر پوستم در حال وول زدن بود

اشتنیآریو... مرد دوست د  

 من... اومده بود دنبالم

 خوبه خوبه حاال، پاشین برین سر زندگیتون ما اینجا نماز-

 میخونیم. واال زشته اینجا رفت و آمد هست حریم خصوصی

سرتون ن میشه؟ هللا و اکبر جوون هم جوونای قدیم این جدی 

 دا

 ...هستن ها، اصال نمیدونم چی بگم... نوچ نوچ نوچ

با صدا بینیم رو کشیدم باال و با پشت دستم اشک روی 

 صورتم

رو پاک کردم. زری بعد از این که یهو از اتاق اومده بود 

 بیرو ن

 داشت برای خودش وسط خونه میچرخید و تند تند حرف

 .میزد

 ...واال دختره اوسکله! من الم من بلم-
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ل از گریه زآریو عربده کشیای چندبا صدای گرفته که حاص  



 لحظه قبلم بود جیغ کشیدم تا هم هی درد و دالم رو برای آریو

 .نریزه روی دایره

 ....زری-

هان چیه؟ روانی ای دیگه! خودت روانی ای یکی دیگهرو -

 هم

 عین خودت خل میکنی. دم عیدیادم جمع میکنه بره خونه ننه

 باباش؟

و گفتآریو اخماشو کشید توی همدیگه  : 

 داشتی میرفتی خونه بابات؟-

سرم رو تکون دادم، برنامهای برا ی اونجا رفتن نداشتم. 

 اصال روم

نمیشد برم. با اون رسوایی مسخره مگه دیگه میتونستم 

 .برگردم

 نه پس میخوای میشست ور دل ما؟ نمیومدی خودم بلندش-

میکردم کولش میکردم میاوردم دم خونتون. واال بخدا خوبی 

 ت

داره شوهر من خونه باشه دختر مردم اینجا راست راست ن

 .بگرده

 همچینم لحن جدی گرفته بود به خودش که هرکس نمیدونست

 .فکر میکرد زری داره جدی میگه
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پس پاشو زودتر بریم خونه تا بی شتر از این بیرونمون -

 .نکرده

 خبیعنی قرار بود چی بشه؟ من کلی سوال توی ذهنم چیده

شده بود و بایدبهش جواب میدادم. کل ی سوال پشت لبم 

 میاومد

 .و نمیتونستم لب باز کنم و بگمشون

 خونه؟-

 کجا دوست داری بریم؟-

آخ لعنت بهت مرد دیوونهی من! ی ه ذره داد بزن ببینم 

 خودتی یا

میشه یهو اینطور مهربون یه آدم جدید رفته توی جلدت! مگه  

 بشی و من هی دلم بریزه هی خمبشم جمعش کنم. اینطور که

 انصاف نیست بایدهمه اش حواسم باشه غش و ضعف نکنم با

 !این دیوونه بازیات

 .خونه-

 ا ا ا ببین کارشو ها! دخترهی عبدآلبادی، پاشو برو خونتون-

 .ببینم ال هللا الی هللا. پاشو جمع کن بساطت رو
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روکردم به ز ری و همونطور با صدای گرفته و چشمای پفی 



 :گفتم

 .یکی طلبت زری خانم. دارم برات-

 دیگه کاریه که از دستم برمیاومد. باید یکی میاومد تورو از-

اینجا جمع میکرد دیگه ناله و فغان عاشقیت رو ببر پیش 

 صاحب

ارهدل. ور دل من هیچ فایدهایند . 

از الی دندونام صداش کردم. انقدر دندونام رو روی همدیگه 

 فشار

 .دادم که جمجمه ام درد گرفت

 کنترل تلویزیون دم دستم بود. خم شدم برش دارم پرت کنم که

آریو دستم رو نگه داشت و زری از اونور مثل فاطی 

 کوماندو

 :آستیناش رو داد باال و باز ی رو شروع کرد

 اوی دختره، تومسلمون نیستی؟ اون بیوفته بشکنه من خودم-

 تورو تبدیل به کنترل میکنم! کی شته کیشه... بذار زمین خاله

 .ببینه

 آریو نمیدونست به ما دوتا بخنده یا منو نگه داره تا خرابکاری

 .نکنم
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 .پاشو بپوش بریم ببینیم چه ناله و فغانی کردی-



دستمو از ت وی دست آریو کشید م بیرون و کنترل رو 

 همونظور

 :توی هوا تکون دادم و گفتم

 !بیچارهای زری... خودتو ُمرده بدون-

زری با زبون بیرون اومده چشماش رو قیج کرد و آریو هم 

 این

 .وسط فقط داشت میخندید

 :پاشدم رفتم لباس پوشیدم که زری گفت

- ی دور هم میخوردیما بودین حاال، یه نون پنیر . 

رو که نیست سنگ پای قزوینه، تا همین دو دقیقه پیش -

 داشتی

 .ما رو بیرون میکردی

 .انگشتش رو گذاشت کنار لبش و سرش رو تکون داد

 ا راست میگیا، خب گمشو بیرون دیگه حوصلمو دا ری سر-

 .میبری

آریو همچین مظلوم شده بود توی بحثای ما دخالت نمیکرد. 

 من
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با اینکه هنوز سر حال نیومده بودم ولی باز از زری کم 

 .نمیاوردم



 دیگه باالخره ازش خداحافظی کردیم و رفتیم. آریو چمدون

 :داغونم رو دنبال خودش کشید و نزدیک ماشین گفت

 چطوری چمدونت انقدر سبکه ؟-

خب  یه لحظه مکث کردم که رفت تا بذارتش توی صندوق.

 من

 .لباسهایی هم که آریو برام خریده بود با خودم برنداشته بودم

فقط یکی دو دست لباس معمولیم و برداشته بودم و حس 

 میکردم

 .اگر برشون دارم ازش سو استفاده کردم

 :نشستم تو ی ماشین که با اومدنش سوالش یادش نرفته بود

 هوم؟-

 .یکی دو دست لباسه توش-

- یگشتی پسنمیاومدمم خودت برم ! 

 !نه-

 :با تعجب گفت

 نه؟-
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 .نه... کسی که میره برای برگشتن نمیره-

از اون پوشش مهربونش اومد بیرون و ابروهاشو جمع کرد. 

 خطوط



 :پیشونیش به نمایش گذاشته شد و گفت

 خیلی از دستت ناراحتم، خیلی زیاد. اصال جای هیچ بحث و-

 صحبتی نیست بابت ناراحتیم و ازت یه توضیح جامع و کامل

 .میخوام

 صدای شکمم که خیلی هم بلند بود به کمکم اومد و مجبور

نبودم جوابش رو بدم. اگر میخواستم همه چیز رو بهش 

 توضی ح

 بدم خیلی مسخره بود. اصال روم نمیشد احساساتم رو باهاش

 .درمیون بذارم

 گرسنهای ؟-

- هنه، یعنی آر . 

 .االن یه چیزی میخرم بریم بخوریم-

 .نه بریم خونه خودم درست میکنم. معدت اذیت میشه-
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 .یه وری نگاهم کرد و دوباره حواسشو داد به رانندگیش

 یعنی االن بابت این نگرانیت خوشحال بشم؟-

 سرم رو انداختم پایین و با ناخنهای کوتاهم سر ریش ریش

 .شدهی شال مشکیم رو به بازی گرفتم

دستم رو توی دستش گرفت و به سمت لبش برد. انگار برق 

 سه



فاز از سرم پریده بود. قلبم انقدر تند تند به در و دیوار 

 میکوبید

 .که ترسیدمیه وقت از جا کنده بشه

 چرا یخ کردی؟-

 .نمیدونم-

 .عادت کن خانم بیگی-

بهم نگفته بود گوناگون ی! بیگ ی شده بودم و آریو فامیلی 

 خودش

رو چسبونده بود به من. هوف خدا یا! چرا نمیتونستم باز 

 باهاش

 کلکل کنم و جیغ بکشم؟ اصال االن باید میگفتم تینا

 گوگونانیجهانشیرآبادی. و گفتم... همهی توانم رو ریختم تو ی

 :زبونم و آروم گفتم
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 !تینا گوناگونیجهانشیرآبادی-

 .مهم اینه که خانم بیگیای-

 .خلع سالح بودم و من چقدر از این خلع سالحی راضی بودم

 ماشین رو توی حیاط پارک کرد. جای خالی اون یکی ماشین

 هنوز پر نشده بود. انگار توی همین چند ساعت چقدر اتفاق

تم جای ماشین هم پر بشهمیتونست بیوفته که من توقع داش ! 



 :پیاده شدم و گفتم

 اون یکی ماشینت رو درست نکردی؟-

توی عید که الزمش نداریم، دم عیدی سرشون شلوغه... -

 بعد از

 .عید میرم میگیرم

 سرم رو تکون دادم که وسط حیاط دستم رو کشید و من بی

 .تعادل مستقیم توی بغلش فرود اومدم

- زنی نمیگی من همین وسط ا ینطوری عاقل بالغ حرف می

 حیاط

 میخورمت؟

کیفم از روی شونهام اومد تا پایی ن مچ دستم و بعد روی 

 زمین
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فرود اومد.سرم رو گرفته بودم باال و از زیر زاویهی فکش تا 

 بینی

 .و لبها و اون نگاه محوش رو از نظرم گذروندم

 .یکی االن میبینه-

 :سرش رو برد عقب و یهو داد زد

 .زنمه، مردم... زنمه-

 :دستم رو چسبوندم به سینه اش



 .آریو... زشته-

 :همونطور با صدای بلند گفت

 چیزشته؟ که زنمی؟ که دیوونهی این چشمای سرخ گریه ات-

 شدم یا اینکه میخوام همه ی مردم بدونن زنمی؟

این که مشکل اول و بزرگ ترین مشکل برام حل شده بود. 

 این

 مرد جذابو تو دل برو هم منو میخواست. حتی گفته بود که

بیشتر ا ز خودش من رو میخواد و لی چیزی که حل شدنی 

 نبود

 تفاوت هامون بود. درست شبیه کسایی که اگر از دور نگاه

 میکردی میگفتی برای پسره تور پهن کرده. دوست نداشتم
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صحبت هایی وجود داشته باشهچنین  . 

 .لبخندم در جواب حرفش کمرنگ بود و یواش کشیدم عقب

 دستش روگرفتم و با راه افتادنم اونم مجبور کردم که باهام هم

 .قدم بشه

اوف منم که چقدر بدم میاومد ! مد یونین اگر فکر کنین قند 

 کیلو

 کیلو توی دلم آب میشد . اصال مدیونین فکر کنین من خودم

 !دلم ضعف میرفت برای لک لک بازی



 .چمدونم رو همون دم در گذاشت و دستم رو کشید توی خونه

 کنارش روی مبل نشوند و خم شد روی تنم. هی یواش یوا ش

عقبکی رفتم و تقریبا روی مبل سه نفره دراز کش شدم که 

 آریو

 :سرش رو آورد جلوم

 ...قانون اول-

ای بودم... مگه اینچشمام گرد شد! واال منتظر چیز دیگه   

پوزیشن مخصوص قانون گذاریه؟ مغزش اشتباهی دستور 

 نداده

 بود؟ االن این شکلی روی مبل بایدکار دیگه ای میکردا! هللا و
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 !اکبر مرد هم مردای قد یم این جدی دیا انگار بیبخارن

بی صورتم رو کشیدم توی همدیگه و با لبای جمع شده 

 حوصله

 .نگاهش کردم

مثکه همین طوری جواب میداد چون خم شد روی لبای 

 چروک از

 :بیحوصلگیم و بعد که اومد باال گفت

 ...نگاه کن قیافهاش رو-

 :چشمام رو ازش گرفتم که گفت



 چی شده؟-

 نیومده قانون گذاری شروع کرد ی؟-

چون ام بین دندوناش قرار گرفت و دست پشت کمرم رو 

 کشید

و گفتباال  : 

 !مهمه-

 ...خب بگو-

 جدی بود، کاری هم از دستم برنمیاومد. بایددل به دلش

 .میدادم و اول به صحبت هاش گوش فرامیدادم

 .اولین و مهمترین چیزی که بایدبهش توجه کنی-
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ریز خندیدم. خیلی با مزه جدی شده بود. نه اون آریوی 

 مهربون

 .بود و نه اون استاد بد اخالق نچسب روزای اول

 ...ا ببینش بچه پرو رو-

 انگشتاش روی شکمم نشست و تند تند قلقلکم داد. دستاشو این

طرف اون طرف شکم و پهلوم گردوند و من از شدت خنده 

 دیگه

 .اشکام داشت میاومد

 ...آ...آی... ن...نکن....ب...بس...ه. تورو... توروخدا! آریو-



داشتم نفس نفس میزدم و چشمام ر ومحکم بسته بودم تامن   

 .اشکام کامل از توی چشمم بیاد بی رون

قانون اول اینه که اولویت اولت منم، اولویت دومت منم، -

 اولویت

 .سومت هم منم

 بینیم رو چین دادم و خودمو تکون دادم تا از زیر دستش بیام

میکرد. نچا یی  بیرون. واال نیومده چه برای من قانون گذاریم

 عمو

 !جون

 .ولم کن ببینم! آی ایهاالناس من میخوام برم-
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دستش رو گذاشت روی شونه ام و پشتم رو تکیه داد به 

 نشیمنگاه

 .مبل

 !کجا با این عجله-

صورتش که اونطو ری بهم نزدیک میشد نفس هام هی یواش 

 و

یواش تر میشد. هی چشمام چپ می شد تا بتونم درست 

 نگاهش

کنم و هی یادم می .رفت اصال کلمه چیه، حروف چیه، 



 زندگی

 چیه! اصال همه چیو یادم میرفت. دیوونه ی لعنتی چطور شده

 بود اصال؟

 هنوز نیومده قانون گذاری میکنی. اصال من میخوام برگردم-

شتخونه ز ری اونجا داشت بهم خوش میگذ . 

 صورتش رو همونطور نزدیک نگه داشت. آخ که بوی خوش

ادکلنش داشت دیوونم میکرد. چطوری میتونست همیشه 

 خوشبو

 باشه؟ با اینکه نا مرتب ترین قیافه اش رو داشتم مید یدم ولی

برام از همیشه جذاب تر بود. آخه کم چیزی نبود که اومده 

 بود
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. بهم گفته بود منو بیشتر از خودش میخواد. اوف مگه دنبالم

 کم

 الکیه؟ من اصال نمیتونستم تصورش کنم اونوقت آریو منو از

 .خودش هم بیشتر میخواست

تو مثل یه ما هی لیز میمونی. اگر قانون نذارم ممکنه از -

 دستم

 .دربری

ازش روگرفتم. یه چیزایی ته دلم تکون میخورد ولی دست 



 خودم

ه لبام ورچیده میشد و نگاهم ازش گرفته میشد. تازهنبود ک  

خوشم میومد که دست میزد زیر چونه ام و صورتم رو به 

 زور

برمیگردوند سمتی که خودش دلش می خواست و اراده 

 .میکرد

 اصال من مرض داشتم! خوشم میومد بهم زور بگه فقط هی

 .مقاومت میکردم

 !نه خیر جناب استاد-

 :خندید و گفت

 !برزنیان-

 !بد اخالقیان برزنیان نچسب ایح ایح چندشششش-
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 :پهلوم رو قلقلک داد و گفت

 من چندشم؟-

 !وقتی زور میگی آره-

 جدی شد و با اخم اون دوتا مردمک های آبیش رو گره زد به

 چشمام چشم های منم بین دوتا چشماش توی گردش بود و از

ه جونم افتاده بود به سکسکه افتاده بودم ولی هیاسترسی که ب  

 قورتش میدادم و بیشتر زل می زدم توی چشماش تا یه چیزی



 .از توش بخونم

 دلم نمیخواد به هیچ قیمتی... میگم به هیچ قیمتی، از دستت-

 .بدم

 خب لعنتی بگو که دوستم داری. بگو تا منم این دهن المصبم

که نمیخوام از دستت بدم ولی رو باز کنم و بگم. بگو منم بگم  

هزار و یک ترس توی جونم ریخته که نمیتونم بهشون غلبه 

 .کنم

بگو تا منم آروم بشم و از دغدغه هام برات بگم. بگم که 

 چقدر

خودم رو کم میبینم و تورو زیاد! بگم که شدی پرنس 

 چارمینگ

 !و من سیندرال
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 راستش من توی دلم دنبال شاهزاده با اسب سفید میگشتم ولی

 همهاش خواب و خیال و رویا بود. نمیدونستم اگر به واقعیت

 تبدیل بشه چی میشه! دوست نداشتم بخاطر عقبه و هرچیز ی

 که من جزوی ازش هستم مسخره بشم برای همین خیلی خیلی

ار ازعذاب میکشیدم و فکر و خیال میکردم. اگر فقط یک ب  

طرف آریو چیز ی میدیدم که مبنی بر این باشه واقعا از 

 غصه



 .میترکیدم

 !تینا-

لبام رو کشیدم توی دهنم و چشما ی اشکیم رو از چشماش 

 جدا

 :نکردم. چشمای اون به سمت لبام رفت و گفت

 تینا میگم به هیچ قیمتی نمیخوام از دستت بدم میفهمی؟-

ادامه دادسرم رو باال و پایین کردم و خودش  : 

درس و کار و اینا همه اش مال توعه. من تورو بابت -

 رسیدن به

 موفقیت هات تشویق میکنم همی شه همراهت هستم. هیچ وقت

 سدت نمیشم بلکه توی همهی ا ین مسائل مثل کوه پشتت هستم
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 ...ولی

رش رو وقتی به ولی می رسید حسابی تهدید آمیز می شد. س

 یه

طور تکون میداد که من یهو دلم میریخت. خب لعنتی توی 

 این

زاویه تهدید اصال خوب نیستا! توی این زاویه هرچی بگی 

 من

 .میگم چشم



 نرسه روزی که برای کارو درس و این چیزا برای من توی-

زندگی کم بذاریا. نرسه روزی که بگی حوصله ندارم، کار 

 !دارما

نرسه اون جایی که منو نبینی، منو نخوای... بهم اهمیت ندی 

 !ا

 .ببین دارم همین امروز باهات اتمام حجت میکنم ها

 .من فقط سرم رو تکون دادم و بغض گلوم رو فشار داد

 تینا من از بیمعرفتی متنفرمها. اگر یه روز دی دی منو-

نمیخوای راست و حسینی بیا بش ین جلوی روم بگو ازت 

هخست  

شدم. من متنفرمیکی من رو ببو گالبی فرض کنه زیرابی 

 .بره

 تحمل ندارم بشینم نگاه کنمیکی برای زندگیم تصمیم بگیره
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 .منم مثل عروسک خیمه شب باز ی طبق نقشه اش پیش برم

 مثل دوتا آدم عاقل و بالغ میخوایم زندگی کنیم. من توی این

جز آرامش کنارت نمیخوام نیاد اون روزی که ایندنیا هیچی   

 !زندگی هرچی داشته باشه جز آرامش ها

 چقدر منم دوست داشتم براش از این نرسهها میگفتم. مثال

میگفتم نرسه روزی که من رو ال یق ندون ی و دل به یکی 



 دیگه

ببندی. ی ا نرسه روزی که ازم خسته بشی و دلت نخواد 

 زنت یه

ج گفتن های یکمی با بقیه دخترا فرق داره ودختر باشه که   

گاه ی گاف و قاف رو قاطی میکنه. یا اصال انقدر شکموعه 

 که

برعکس دخترای امروزی پیتزا و سیب زمینی پنیری رو به 

 ساالد

و غذای رژیمی ترجیح میده. نیاد روزی که دلت از اون 

 دخترا

 ...بخواد و منو نخواد

داشتم جوونه های سخت بود برای من حرف زدن. من 

 احساسی

 رو تجربه میکردم که هیچ وقت لمس نکرده بودم. من داشتم

آریویی رو لمس میکردم که اولی ن مرد زندگیم بود. یه 

 روزنه
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 هایی رو بهم نشون داده بود که من حتی توی خواب و رویامم

 .ندیده بودم

 :به زور الی لبام رو باز کردم و از بین بغض و اشکام گفتم



 اگر اونی که بی معرفتی کرد تو بودی چی؟ اگر اونی که-

نخواست و نموند و یکی بهتر پیدا کرد تو بودی چی ؟ آریو 

 من از

تو میترسم. میترسم از اینکه برات مسخره ترین و خنگ 

 ترین

ژهاش دختر کالس باشم که حاضر نباش ی حتی پرو

 روساپورت

 ...کنی. این که یه زندگیه

 .بغض اجازه نداد حرفم رو ادامه بدم

 نفس عمیق کشیدم و چشمام رو

 بستم. خیس خیس شده بود ولی من شاید فقط یک هزارم از

 .حرف های توی دل سنگینم رو به زبون آورده بودم

 گریه برای چیه؟-

نقدر دستش روکشید روی صورتم و اشکام رو پاک کرد. من ا

 غرق

 تو ی احساساتم بودم که نمیتونستم اون اشکایی که از لبریز
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 شدن احساساتم نشات میگرفت رو کنترل کنم. نمیتونستم

 .لرزش دلم کنترل کنم و ازش بخوام آروم باشه

 .نمیدونم-



 میدونی که من بیمعرفتی نمیکنم؟-

مطمئن نبودم. من از تنها منتظر جواب از من بود ولی من 

 چیزی

 که مطمئن بودم دل خودم بود که میدونستم بهم دروغ نمیگه

و حسابی توی دام افتاده. تنها چیزی که ازش صد درصد 

 مطمئن

 بودم احساس خودم بود که بهم میگفت، آره دختر، این همون

 آدمه... همونیه که بخاطر ش هم هی سالهای زندگیت صبر

کردی و دل به هیشکی نبستی. این همونیه که بخاطرش جلو 

 ی

خواست هی کبری قد علم کردی و حتی حاضر شدی بابات 

 بهت

بی اعتماد بشه. آره دختر راه درستی رفتی چون احساست 

 داره

 .میگه بدجور عاشق شدی

این تنها چیزی بود که من میدونستم. وگرنه که من از کجا 

 باید

رفتی نمیکنه؟ من فقط با تکیه به اینمیدونستم آریو بیمع  
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 .حسهام میتونستم بگم خب باشه آریو بیمعرفتی نمیکنه



 من آدم پشت سر گذاشتن نیستم، وقتی بهت میگم کنارتم-

 یعنی تا تهش کنارتم. این ته رو من تعیین نمیکنم لیاقت توعه

مه چیزم رو میذارم بهکه تعیینش میکنه. من جون و وقت و ه  

پای تو. به پای تویی که زنمی، تویی که توی شناسنامم صفح 

 هی

 .دومش رو پر کردی و ب ا اسم قشنگت قشنگ ترش کردی

 :یهو بین بغض خندیدم و گفتم

 .گوناگونش کردم-

 .گوناگونش کردی و بیگ ی شدی-

 آروم گفته بود و براینمیدونم بار چند هزارم بود که دلم رو با

ین صدای آروم و مطمئنش لرزونده بودا . 

 دوست ندارم کار کنی چون دلم نمیخواد خسته بشی. ولی-

 دوست دارم انقدر موفق باشی که همه از تاثیر گذاریت حرف

بزنن. گفتم این رشته به دردت ن میخوره ولی االن بهت میگم 

 تو

 با استعداد ترین دختری هستی که توی زندگیم دیدم و مطمئنم
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 به بهترین جایگاهها هم میرسی. اگر با من باشه میگم صدت

 !برای من ولی گفتمیک و دو و سه تینا باید برای من باشه

 .بین بغض فقط میخندیدم .پرو از رو هم نمیرفت



 ...اگر این کامل رفت توی مغزت-

 .انگشتش رو گذاشت وسط پیشونیم و فشارش داد

 .بقیه اش رو بگم-

 سرم روتکون دادم. بین بغض بهترین راهی بود که میتونستم

 . تایید کنم تا بره سراغ مسئلهی بعدی

 ...داغ و خوشمزه-

 یکی نیست بگه اون شب که همینطو ری همراهش شدی و

پیش رفتی خجالت بلد نبودی حاال که همچین نمه نمه از 

 عالقه اش

هی سرخ و سفید میشی؟  بهت گفته خجالت کشیدنت گرفته و

 واال

اونموقع که با ید خجالت میکشیدم نکشیده بودم حاال هر کاری 

 که

 .میکرد از استرس میلرزیدم

دستش رو کشید روی موهام و یه بخشیش رو هم فرستاد 

 پشت

 :گوشم و گفت
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 آرایشت، پوششت و هرچیزی که به ظاهرت مربوطه باید با-

 .تایید من باشه



 دیگه چی؟ میخوای عروسک خیمه شب بازیت بشم لباسامم-

 .تو تنت کن

 اخم کردم و یهو اوج گرفتم. خواستم روی آرنجم بلند بشم که

 .اجازه نداد و من همونطور نیمه بلند شده موندم

اصال بغض و این حرف ها یادم رفت. چه معنی داره برام 

 تعیین

 .و تکلیف کنه

 .عصبانی نشو ولی روی این حرفم سفت و سخت هستم-

 عصبانی میشم خوبم میشم. مگه من بچه ام که برام لباس-

 انتخاب کنی. خودم سلیقه دارم، نظر دارم. دوست دارم طبق

 ...چیزی که دوست دارم

نذاشت ادامه بدم و انگشتش رو جلوی لب و بینیم نگه داشت 

 و

 :گفت

- قانون دانشگاه. من با یه قانون زندگیه، یه بخشیش هم 

 شرایطی
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میتونم تورو کمک کنم تا بی ای توی دانشگاه و یه سمتی 

 .بگیری

یکمی آروم شدم. نه که آروم آروم شده باشم ها. آخه آریو 



 داشت

 با آرامش حرف می زد دعوا هم نداشت منم آروم تر صحبت

می شدم. دنبال جنگ و دعوا میکردم و با حرفاش یکمی قانع  

 .نبودم ولی با حرفاش یهو اوج می گرفتم

 .خبیکمی قانع شدم-

 .یکمی نه، باید کامال قانع بشی-

 :زبونم رو گذاشتم بین دندونام و چشمام رو بستم و محکم گفتم

 !نوچ-

 !دوباره بگو-

 !نوچ-

 تنبیه چه طو ری دوست داری؟-

 .چشمام رو باز کردم و شونه هام رو انداختم باال

 مگه رئیس بازیه؟-
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 !هرجایی یه قانونی داره-

اومدم روی آرنجم و آریو همیکمی از روم بلند شد. هنوز 

 نزدیک

 .همدیگه بودیم ولی من دیگه نخوابیده بودم روی مبل

- ی جای دیگه هرطور که قانون برای دانشگاه اکی ولی برا 

 صالح



 .بدونم لباس میپوشم

 !تینا... نداشتیم-

اخماش یه طوری توی همدیگه رفت که انگار دارم بزرگ 

 ترین

 جرم جهانو انجام می دم و من داشتم ضعف میکردم برای این

 .حساسیت هاش که هر لحظه نمای ان میکرد

 !رئیس بازی نداشتیم-

- ه. من دوست ندارم این رئیس بازی نیست، قانون زندگیمون

 بدن

 .سفیدت رو کسی ببینه

دستش رو از توی یقه ام برد تو و من دوباره مجبور شدم 

 بخوابم

روی مبل. کف دستش رو گذاشته بود تخت سینه ام و بازم 

 من

 .بودم که خلع سالح می شدم و زبونم بند میاومد
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 بازم بهت میگم، زن منی... نمیخوام کسی حتی یک ذره از-

 دارایی هام رو رؤیت کنه. این خواست هی زیادیه؟

 !خب نفسی که بند او مده بود دیگهجوابی برای گفتن نداشت

یه ابروش رفت باال و انگشتش رو بازی بازی تا گردنم باال 



 .برد

- م سیمین فعال چیزی نمیفهمه تا خودم بهش بگم. نمیخوا  

 .شوکه بشه

 غم عالم ریخت توی دلم. اگر من رو دوست داشت و من رو

 میخواست چرا پس نمیخواس ت به مامانش بگه؟ اگر دوست

 نداشت چرا داشت گولم میزد؟ مگه میشد حرفاش دروغ باشه؟

 وای که همین جمل هی آخرش داشت خلم میکرد. که چی

ه با مامانش ندونه؟ مگه کار خالف شرع کرده بودی م؟ آر

 دختر

دهات یای که از قضا مستاجرشم بود ریخته بود رو هم! البته 

 نه

 .هر رو هم ریختنی بلکه زن گرفته بود

 .سرم رو دزدیدم و نگاهم رو به یه جاینا مشخص دوختم

دستش بود که چونه ام روچرخوند و نگاه دلخورم رو دنبال 

 :کرد
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 !باز چی شدی-

- رفات ضد و نقیض انح ! 

 کدومش دقیقا؟-

 :من و من کردم ولی گفتم



اینکه... اینکه میگی، اصن همین که میگی منو از خودت -

 بیشت ر

 .میخوای، بعد میگی مامانت چیز ی نفهمه

 .نگفتم اصال نفهمه! گفتم فعال... دلم میخواد خودم بهش بگم-

 چی بگی؟-

 !که زن گرفتم-

 .عجیب دل نازک شده بودم که باز دلخور سرم رو چرخوندم

 این بار آریو با خنده ای که کنترلش هم نمی کرد سرم

 :روچرخوند و گفت

 دور ناراحت شدنت بگردم. اینکه این دختره سفید دلبر ملوس-

 .رو از خودمم بیشتر میخوام
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 تو نمیخوای حرف بزنی؟-

- گم؟چی ب  

 لبم روگاز گرفتم و آریو با مهربونی نگاهم کرد. اگر دخترای

 دانشگاه میدونستن آریو از این زاویه حتی جذاب تر از کت و

 شلوار پو شیده اش هست بیشتر عاشقش میشدن. حق میدادم

بهشون اگر بهش دل می دادن و با اون نگاهای واله بهش 

 خیره

هم بیشتر می شدن ولی راستش من حسودیم میشد.االن  



 حسودیم میشد چون نسبت بهش احساس مالکیت بیشتر ی

 داشتم. چون اومده بود دنبالم و خواسته بود برگردم. منو

 برگردونده بود به خونهی مشترکمون و من بیشتر بهش حس

 .تعلق خاطر داشتم

 .من دارم از ترس سکته میکنم-

 ترس چی؟-

 لبم روگاز گرفتم و یه تکونی به خودم دادم. پام رو خمکردم و

 !کشیدم توی شکمم که یهوداد آریو رفت هوا
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 ...آخ-

 خاک بر سرم چی شد؟-

چشماش ر و محکم روی همدیگه فشار میداد و نفسش انگار 

 که

دم بند اومده بود. همونطور اومدم صاف بشم که تازه فهمی

 چیکار

کردم. زانوم محکم خورده بود به شکمش و نفسش روبند 

 آورده

 .بودم

 !آیی خب تقصیر خودته نیم ساعته رو منی-

چند تا نفس عمیق کشید و بعد آروم چشماش رو باز کرد و 



 :گفت

 !خوبه بابای بچه رو مامان نکردی-

 گیج و مبهوت بهش نگاه کردم. نمیفهمیدم داره چی میگه. هی

مله اش رو توی ذهنم باال و پایین میکردمداشتم ج  

 هیچی میگم خوبه به جاهای دیگهنخوردی بابای بچه مامان-

 .بشه

 تازه دو هزاریم افتاده بود که سرخ شدم و هنوز کامل خجالت

نکشیده بودم که باز شبیه به عالمت سوال نگاهش کردم و 

 :گفتم

1387 

 جرزن  

 

 نبود

 کدوم بچه؟-

 !بچهی ما-

 وا ما بچه مون کجا بود؟ مگه بچه داشتیم؟

 مگه بچه داریم؟-

 :باز خم شد و از الی گردنم لب زد

 ...بچهی آینده مون... آینده-

خودش ر وکنارم روی مبل جا داد. خیلی کوچولو بودم آریو 

 هم

اون هیکل خرسمبکش رو به زور جا می داد کنارم. یعنی 

 دیگه



یشدمداشتم با پشتی مبل یکی م . 

 چه فکری با خودش کرده بود؟ فکر میکرد جفتمون باربیایم؟

حاال من شاید باربی بودم ولی اون غول بیابونی ای بیش 

 .نبود

 .آی له شدم-

 ...بیا توی بغلم-

دستش رو گذاشت زیر سرم ومن ی ه طورایی روی هوا 

 بودم. نصف
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هم چسبیده بود به مبل. قشنگ بدنم روی آریو و نصف دیگش  

احساس نا امنی داشتم هی فکر می کردم االناس که بیوفتم 

 .زمین

 !حرف بزن برام-

 چی بایدبگم؟-

 نمیومدم کجا میرفتی؟-

شونه هام رو دادم باال. با اینکه اصال جام خوب نبود ولی 

 اعتراضی

 هم نداشتم. اینطوری حداقل بهتر از اون وضع یت اسفبار چند

 ساعت قبل بود. حداقلش این بود که کنار همدیگه بودیم و من

 .تو غم نبودنش نمیمردم



 .نمیدونم آریو! داشتم دق میکردم-

بغض کردم و یه تکون ناگهانی خوردم که انگار این دفعه هم 

 باز

به شکمش فشار آوردم. ولی اینو از نرمی و فرو رفتن 

 شکمش

و بنفش شد فهمیدم چون صداش درنیومد فقط صورتش یه . 

 .آی ببخشید. انگار زیادی سنگینم-

 :خندید و گفت

1389 

 جرزن  

 

 نبود

 !فقط یکم-

 لبام آویزون شد. هیچ وقت توی قید و بند رژیم نبودم. حاال

 خودمونیم چاق هم نبودم. فقط تپلی گرد بودم ولی وقتی

ال اینطو ری توی بغلش بودم داشتم فکر میکردم که با ید دنب

 یاد

 .گرفتن غذای رژیمی باشم و وزن کم کنم

 .الغر میکنم-

 برای چی؟-

 .که وقتی اینطوری بغلت میکنم خفه نشی-

 .االنم خفه نمیشم-

 .ولی همیشه بخاطر اینکه تپلم اذ یتم میکردی-



لب زد و صداش توی گوشم پیچید. لب زد و نفسش الی 

 موهام

لسه ی رو داغ کرد. حرف که می زد می تونستم توی خ

 صداش

غرق بشم و صداش بشه سمفونی و خودش بتهوون که با هر 

 نت

 .قلبم رو به لرزه بندازه
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 تو زیباترین جلوهی خدایی که من توی این جهان دیدم، مهم-

نیست سفید باشی یا سیاه ... چاق باشی ی ا الغر... اصال 

 مهم نیست

 چشمات چه رنگی باشه یا اصال موهات چه شکلی باشه. اون

 چیزی که تو هستی تینای درونته. میشناسیش؟ من د یوونهی

اون تینایی ام که انقدر خاص و متفاوته که فکر میکنم خدا 

 فقط

 !ازش یه ورژن ساخته گفته بیا آریو این مال تو

 یعنی از اینکه من شکمو هستم بدت نمیاد؟-

توی دستش و به لباش نزدیک کرد دستم رو گرفت . 

اگر شکمو نباش ی تینا نیستی. من تینا رو همین شکلی -

 .میخوام



 ...آریو-

 .جون دل آریو-

 :نفسم رو حبس کردم و گفتم

 ...اگر یه روز پشیمون بشی-

 .جز خودت چیزی نمیتونه من رو خواستنت پشیمون کنه-

 چجوری ؟-

 :چشماش رو بست و گفت
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 فقط وقتی پشیمونم میکنی که منو به این باور برسونی لیاقت-

 آرامشی و زندگیای که با تمام وجود دارم برات میسازم رو

 ...نداری

 !نمیفهممیعنی چجوری-

 ...منو نخوای-

صدام میلرزید ولی برای گفتنش آماده بودم. اعتراف سخت 

 بود

ولی آریو هم حق داشت بشنوه. من پر از ترس و دلهره بودم 

 ولی

چیزی ا ز واقعیت کم نمیکرد. نه ترس و دلهرهی من با 

 نگفتن

 !درست میشد و نه خواستن من کم تر



 .من تورو بیشتر از خودم میخوام-

 حرف خودم رو به خودم تحویل میدی؟-

 :منم چشمام رو بستم و گفتم

- حرف خودت چیزی هست که  مگه قشنگ تر و بهتر از

 بتونم

 بهت بگم؟

 :چشماش رو باز کرد وگفت

 .دورت بگردم-
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*** 

 !آریو-

 .دستم رو آروم گرفت و به سمت خودش کشید

 ...وای نکن االن میو-

موهام ریخت روی صورتش. همونطور خوابالود موهام 

 روکنار زد و

 :گفت

اول صبحی برای کی اینطوری خوشگل کردی و ناز -

 میکنی؟

زودتر بیدار شده بودم و دوش گرفته بودم و برای اولین بار 

 بعد



 از تمام مدتی که کنار هم زندگی میکردیمیه نمه آرایش کرده

 .بودم. لباساینو پوشیده بودم و حسابی به خودم رسیده بودم

همو نگاه کرده تمام روز قبل جلوی همدیگه نشسته بودیم و  

 .بودیم

 کم حرف میزدیم ولی همین که با نگاه کردن به همدیگه حس

 .بودنمون به اون یکی منتقل می شد دنیای لذت بود

 میدونی خاصیت دیازپام چیه؟-
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با یه حرکت موهام رو از جلوی چشمم کنار زدم و خیره 

 نگاهش

 ...کردم تا خودش بگه

- ه داروی آرامبخش خواب آوره، شبیه توی ... 

 ...صبحی که طعم تینا نداشته باشه صبح نیست زهرماره-

 :با تته پته خواستم ازش دور بشم وگفتم

مگه... مگه قرار نبود... چیز مگه نمیخواستی بری خرید -

 عید؟

 .صبحانه حاضر... کردم

 :محکم تر نگهم داشت وگفت

- ار شام، حتی میان وعده ام صبحانه ام پیشمه، صبحانه، ناه

 پیشمه



 .لبم رو گاز گرفتم.ضربان قلبم تندتر شد

 .صبحانه ام رومیخورم بعد میرم خرید-

بعد از دراوردن دل هامون از عزا پاشدیم و رفتیم تا صبحانه 

 مون

رو بخوریم. آریو که حسابی اشتهاش باز شده بود منم طبق 

 میلش

 .یه صبحان هی مفصل چیده بودم

 .تو هم باهام بی ا خرید-
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 چرا؟-

 زن و شوهر ها با هم میرن خرید. نمیرن؟-

قلبم تند میزد. آخر شب سال تحویل بود و ما هیچ نشونه ای 

 از

 عید توی خونه مون نداشتیم. همین که خودمون کنار هم بودیم

رای من و سال نورو داشتیم اینطور شروع میکردیم واقعا ب

 بهترین

هدیه ی خدا بود ولی چشیدن اولین نوروز متاهلی هم برام 

 دنیای

 .خاصی داشت

 .اگر دوست داری بیام، میریم-



*** 

 ...تینا! چهار حرف و یک دنیا

همینو میتونستم توی توص یفش بگم. این دختر دری روی 

 من

 باز کرده بود که احساس میکردم دنیا متفاوت شده. شاید اگر

ز می اومدم خونه و مثل همیشه یه گوشه ای از خونهاون رو  

 پیداش می کردم چنین حسی رو هیچ وقت تجربه نمی کردم

ولی دی دین انگار اون جای خالی ی هو دل آدمو خالی 

 میکنه؟
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من ب ا پیدا ن کردن تینا یک ل حظه تمام دنی ام سیاه شد. 

 انگار

 داشتم

 .یه شکست سنگین تر و سهمگین تری رو تجربه میکردم

یه چیزی که عج یب موریانه شده بود و داشت پایه هام رو 

 سست

 :میکرد این بود که داشتم به خودم میگفتم

 »بازم گند زدی«!

من خودم رو توی رابط هی احسا سی گذشته ام مقصر 

 میدونستم



کردم و اون لحظه ت وی اون تاریکی دلگیر خونه فکر می

 باز هم

اشتباه کردم و بد پیش رفتم. باز هم انقدر خودم رو غرق 

 احساسم

کردم که همه چیز بی معنی شده و انقدر خودم بی فکر 

 احساس

مالکیت کردم که طرف زده بشه! در واقع زیادی بودم که 

 زیادی

 !شدم

 کنارم بود و خودش میخزید تو ی بغلم، کنارم راه میرفت و

یه دختر کوچولو میلرزوند بین انگشتام  خودش انگشتاشو مثل

 و

 .کنارم قدم برمیداشت
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سخت بود که بخوام برای بار دوم بشکنم و خدا رو شکر 

 میکردم

که نذاشت بشکنم. حداقل یه ترمی می برای قلب تیکه پاره ام 

 شد

ازم تویو نشون داد این بدبینیای مالیخولیایی ذهنم رو بایدبند  

یه سطل زبانهی بدرد نخور و سری ع تر از خودم دورشون 



 .کنم

 فقط یه چیزی این وسط میلنگید و اون هم من قبل از تینا بود

 !که این دختر ازش خبر نداشت

گوشی تینا همزمان با من زنگ خورد و پیش شمار هی 

 آمریکا

اجازه نداد تا برای فهمیدن مخاطب تینا کنجکاوی کنم و 

 گوشی

 .رو گذاشتم کنار گوشم

 چطوری پسر ؟-

 !به احوال آقای پدر-

 دادمهر بود که به تازگی پدر شده بود و همین هم باعث تمام

اتفاقات اخیر زندگی من بود. بایداز دادمهر و پسرش هم 

 تشکر

 !میکردم

 صداش با تاخیر بهم میرسید و سرعت کم اینترنتم هم باعثش
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 .بود

دادمهر خندید و من با وجود اون همه فاصله احساس کردم 

 چقدر

 ...به هم نزدیکیم



 یهو صدای دادمهر قطع شد و همین که گوشی رو آوردم پایین

 !صفحه اش س فید شد و بعد خاموش

 .تینا تلفن رو قطع کرده بود و با تعجب داشت نگاهم میکرد

 چی شده؟-

- خاموش شدداشتم با دادمهر صحبت میکرد م  . 

 .با گوشی من حرف بزن-

 :نفسم رو محکم فوت کردم و گفتم

 .شماره اش رو ندارم. بریم خونه بهش زنگ میزنم-

 بین الین ها راه افتادیم و مایحتاجمون رو خریدیم. تینا مشغول

شیرین زبونی بود که رسیدیم ال ی ن اسباب بازیا که من 

 :گفتم

 کی بیا یم اینجا خرید کنیم؟-
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 تینا حرفشو قطع کرد و یه لحظه طول کشید تا لود بشه ولی

 :گفت

فکر کنم سی و دو سه سال دیر ی ادت افتاده این خریدا رو -

 انجام

 .بدی

 ...اتفاقا سر وقتشه-

من دیوانه وار بچه دوست داشتم. االن هم به اندازه.ی کافی 



 به

 .دادمهر حسودیم میشد

- کنم دوست داشته باش ی توی خونه با همدیگه توپفکر نمی  

 .بازی کنیم

 تینا بدون اینکه جلوشو نگاه کنه داشت منو توجیح میکرد که

یهو خورد به سبد توپ پالستیکیا و توی یه لحظه تمام توپ 

 هایی

 .که توی سبد بود روی زمین ریختن

اومد توی قدم بعدی پاش رو بذاره وسط توپ ها که دستش 

 رو

م و اجازه ندادم قدم دیگه ا ی بردارهکشید . 

تا خواستم سرزنشش کنم ناخوداگاه زدم زیر خنده. وقت 

 سرزنش
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نبود... تینا همین بود! هرکاری می کرد باز هم دست و پا 

 چلفتی

 .بود و فقط با ید حواسم بهش میبود تا به خودش آسیبینرسونه

 .آیی بازم گند زدم-

لباش مثل یه خط دالبری باال و پایین شده بود و داشت به 

 دسته



 گلش نگاه میکرد. درست شبیه ی ه بچهی تخس بیش فعال که

یک لحظه هم سرجاش بند نمیش ه و برای خرابکاری 

 .آمادهاس

خم شدم و توپ هایی که جلوی پام بود رو برداشتم و توی 

 سبد

ریختم. دقیقا بایدتوپ های رنگ ی پالستیکی رو حراج 

 میزدن که

 !تینا خانم ما بزنه درب و داغونشون کنه

 :مسئول اون قسمت اومد سمتم ون که من رو بهش گفتم

 .آقا خودمون جمع میکنیم-

قبل از این که ما بخوایم دست به کار بشیم خودش خم شد و 

 ما

 .هم پشت سرش با خنده مشغول شدیم

همکاری همدیگهتونستیم هم هی توپ ها رو جمع کنیم و با 

 مرد

 .مسئول هم ازمون تشکر کرد که همراهیش کردیم
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چرخ دستی رو به حرکت در آوردم و دست تینا رو هم زیر 

 دستم

 :روی دست هی چرخ دستی گذاشتم و گفتم



- بچه بیاری؟تو خودت نیم وجبی چجوری میخوای بر ای من   

 کی گفته قراره بچه بیارم؟-

 اومد دستشو با سماجت بکشه بیرون که من محکم نگهش

 .داشتم

 ...من-

خواب دیدی خیر باشه آقای بیگی. دیگه چی؟ مگه کارخون -

 هی

 بچه سازی ایم؟ همه چیزندگی بچه دار شدنه؟

 :شونه ام رو انداختم باال و جدی گفتم

 .من بچه دوست دارم-

 من هیچم بچه دوست ندارم. اگر بچه دار شدن خوب بود من-

بین ننه بابام آواره نبودم تهشم هی چکس به هیچ جاش نباشه 

 من

کجا ام! بعدم از کجا معلوم تو خودت منو نذاری بری؟ 

 اونوقت
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 ...بچ هام میشه یکی مثل خودم

تر هنوز داشت به رفتن حرفش دلم رو به درد آورد. این دخ

 من

 فکر میکرد. این همه تو گوشش موعظه کرده بودمیاسین نبود



 !که

این همه از دیروز دارم برات قصه میگم تازه االن میگی -

 لیل ی

 زن بود یا مرد؟

 یعنی چی؟-

 مغز فندقی ! این دختر با این مغز فندقش نمیدونم چجور ی

ه درسش رو یادمیتونست اونطور بدون ایراد مسائل مربوط ب  

بگیره و هرچیزیرو توی ذهنش نگه داره. یه مموری سیار 

 بود

 .که همه چیز رو ریز و دقیق ضبط و ثبت می کرد

 یعنی دارم بهت میگم ما واقعا ازدواج کردیم و داریم با هم-

 زندگی میکنیم. باید شبیه زن و شوهر های عادی به یه روند

 ...واقعی زندگی روبیاریم. همین

نو که فهمیدمخب ای . 
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 نبود

 .وقتی زیاد از حد فکر میکرد لباش ناخواسته غنچه میشد

چشماش هم ریز تر می شد و من ا ین رو از اولین روزهای 

 کالس

 .فهمیده بودم

تو توی زندگیمن یه آدم خاص و فوق العادهای، شبیه  -



 !فرشته

 آدم نیستی... میدونی که آدما دلشون نمیخواد فرشت ههای

خوبشون رو از دست بدن؟ چون خدا اونا رو جور دیگه ای 

 دوست

داشته که براشون فرشت هی مخصوص فرستاده. اگر یه 

 وقت به

نبودن من فکر کردی یادت بی ار که من حاضر نیستم 

 فرشتهام رو

ام رو توی بغلم  از دست بدم... به هر قیمتی که ش ده فرشته

 نگه

 .میدارم

 تینا توی هپروت بود، نگاهش به من و این بار خداروشکر که

خسارت به بار نیاورد فقط یه انسان شریف رو به درج هی 

 حاد

 .عصبانیت رسوند

 هوی خانم کوری؟-

تینا وایساد جلوی زن قد بلند الغر اندام و یه لبخند بزرگ 

 دندون
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نما زد که همهی دندوناش توش مشخص بود. چشماش ریز 



 شد

 ...و لپ هاش با همین لبخند سرخ سرخ

 !نه خداروشکر عاشقم-

 لبم به خنده باز شد. دیوونهی دوست داشتنی من. جوابهای

توی آس تینش صرفا برای من نبود و برای تمام آدما یه چیز 

 ی

 .داشت که سریع دربیاره و بگه

- ده، عینک بزن جلوتو ببینیخدا شفات ب . 

 .راحتم عزیزم-

 دختره زیر لبیه چیزایی گفت و تینا بادی به غبغب انداخت و

کنارم راه افتاد. خوشم میاومد اینطور مواقع وایسم نگاهش 

 .کنم

 تینا از پس خودش خوب برمیاومد نیاز نبود پشتش دربیام فقط

 .همیشه احساس اینکه کنارش باشم بهش قوت قلب میداد

دستش رو که میگرفتم و قدم ها ی کج و معوجش روکنار 

 خودم

میدیدم ناخوداگاه روحم تازه میشد. درست بود که بعضی 

 اوقات

از دستش خیلی حرص میخوردم و این سرخوش بودنش 

 همیشه
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 نبود

عصبیم میکرد ولی کنار این دختر معصوم بی شیله پیله 

 امکان

پیر بشهنداشت آدم  . 

 قبل از اینکه بشینه توی ماش ین یه بسته چیپس از تو ی

 .خریدهامون برداشت و با ذوق نشست تو ماشین

 ...شکمو-

 اووووف سه ساعت منو بردی خرید چرخوندی یه چیپس م-

 نخورم ؟

 .نوشجونت بخور-

 ...میدونم چاق دوست نداری-

ر بعد یهو چشماش رو بست و با یه حس وصف ناپذیر، یه طو

 که

 :انگار تمام لذت دنی ا رو میخواد توصیف کنه گفت

ولی تو نمیدون ی چه لذت ی توی غذا خوردن و هله هوله -

 خوردن

 هست. بهترین حس دنیا وقتیه که بشینی و یک عالمه خوردنی

خوشمزه دورت باشه و بدون عذاب وجدان چاقی فقط بخوری 

 تا

 .بمیری
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 نبود

 چشماش رو که باز کرد انگار هزار تا ستاره تو ی چشماش

 میدرخشید. فقط یه دختر کوچولو میتونست با یه بسته چیپس

 .تا سرحد مرگ ذوق کنه و توی چشماش ستاره روشن بشه

 .آت و آشغال نخور، چیزای مق وی بخور-

 آریو؟-

 ...جون دل آریو-

چیپس رو روی پاش ول کرد و دستاش روگرفت جلوی 

نشده . 

 ...یه بار دیگه بگو-

 ...عمر آریو-

 :اشک توی چشماش جمع شد و با بغض گفت

 .من هنوز باورم نمیشه-

 چیو؟-

 افتاده بودیم توی اتوبان و نمیتونستم ه ی نگاهش کنم برا ی

 .همین به یه نگاه سریع بسنده میکردم
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 .اینکه واقعا زن و شوهریم-

- ه یه زندگیفوق العاده بسازیمو قرار . 



اوهوم گفتنش انقدر بغض داشت که یه و چرخیدم سمتش. ج 

 ی غ

 :کشید

 .مراقب باش-

 .حواسم هست-

 .دستش رو توی دستم گرفتم و آوردم گذاشتم روی پام

تینا، فقط من و توییم که میتونی م این زندگی رو قشنگ -

 .کنیم

با اعتماد به همدیگه و کمک برای ساختنش. قرار نیست 

 چیزی

بینمون تغی یر کنه. ما برای بهتر شدن این زندگی قراره 

 هردومون

 .تالش کنیم. نبینم که چشمات پر بشه که واقعا دلم میگیره

 :زدم روی دستش و گفتم

 اشکات رو پاک کن چون قول نمیدم این صورت سرخت رو-

یه لقمهی چربش نکنمهمین جا وسط اتوبان  . 

 !بی حیا-
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آقا زنمی، زن! بی حیا اونه که کسی رو بجز زنش بخواد. -

 من



 زنم رو میخوام شیر فهم شد ضعیفه ؟

 حاال اسمش رو چی بذاریم؟-

 .لبش رو از بین دندوناش رها کرد و یهو چرخید

 هان؟-

 !بچهمون رو-

 ...ا آریو-

 !ا تینا-

 :روش رو برگردوند و گفت

 ...لوس-

بابا لعنتی، ما زن و شوهریم... ازدواج کردیم. فرزند آوری -

 بخش

 .مهمی از زندگی زناشوییه عزیزم

جوابم رو نداد و صورتش رو چرخوند سمت شیشه و بیرون 

 ر ونگاه

 .کرد

داشتیم میرسیدیم خونه، واقعا از ا ین حرکت متنفر بودم. 

 خیلی
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 :جدی مخاطب قرارش دادم و گفتم

یک بار برای اولین و آخرین بار بهت میگم، وقتی توی -



 ماشین

کنار من نشستی سرت رو به نگاه کردن به بیرون گرم ن 

 میکن ی

 .چون واقعا از این کار متنفرم

 :ناراحت چرخید سمتم

 !تو هم هی نمیگی بچه بچه-

- محاال درباره اش حرف میزنی . 

ماشین رو نگه داشتم و در خونه رو باز کردم. رسیدنمون 

 باعث

شده بود تا حرفمون نصفه و نیمه بمونه و این نیمچه دعوای 

 اول

 .زندگی رو ادامه ندی م

 کیسه های خرید رو گرفتیم دستمون و من پشت سر تینا راه

افتادم. عین بچه های بیش فعال ی هو اوج می گرفت و 

 سرعتش

رد. انگار با خودش مسابقه گذاشته بود که پله ها رو زیاد میک

 رو

رفت سه تا یکی کرد و با سر و صدا باال : 

 !اووووول-
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 .زودتر رسیده بود و اول شدنش رو اعالم میکرد

کلید دست من بود و بایدزودتر میرسیدم باال وگرنه مجبور 

 بود

 .یه لنگه پا وایسه

خرید ها رو گذاشتم روی زمین و دست کردم کلید رو از 

 جیبم

 .دراوردم

 .شالش از سرش افتاده بود

 !پیش غذای تینایی نیازمندم-

 دستش روگذاشت روی دستم که دو شکمش بود و نفس هاش

 مقطع و ضربان قلبش تند تر شد. توی سکوت ساختمون من

 .میتونستم تک تک نبض های بدنش رو بشنوم

ینکه کلید رو توی قفل در فرو کنم صدای باز شدن قبل از ا

 قفل در

 .رو شنیدم

از شدت شوک توی جام پریدم و عقب کشیدم. چند ثانیه بیشت 

 ر

 طول نکشید که در باز شد و سیمین با یه لبخند زیبا به
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 .استقبالمون اومد



ن میچرخید وتینا از شدت شوک فقط نگاهش بین من و سیمی  

 .من حتی قدرت این رو نداشتم که بخوام چیزی بگم

 نمیخوای بهم خوش آمد بگی؟-

چقدر دلتنگش بودم. چقدر بودنش توی خونه دلگرمی بود و 

 چقدر

 .بودنش زیبا تر بود

 با اینکه هر دقیقه و هر ساعت کنار هم نبودیم و مادر و پسر

 .صمیمی ای هم نبودیم ولی من عاشقانه میپرستیدمش

 سیمین اینه رسم روزگار؟-

از بغلش در اومدم بیرون که تینا رو کشید توی آغوشش. 

 انگار

 که خیلی خوبهمدیگه رو میشناختن چون سی مین گرم و

 .صمیمی باهاش رفتار میکرد و تینا فقط یکمی استرس داشت

- ی یه راست اومدی واحدسیمین جان شما خونه و زندگیندار  

 باال؟

 بده اومدم استقبالت؟ خرید بودی د؟-

قبل از اینکه تینا زبون باز کنه و تند تند بخواد توضیح بده 

 :گفتم
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 .خریدای خونه رو با هم میریم-



 .سیمین سرش رو تکون داد و از جلوی در کنار رفت

- آقایمن دیگه رفع زحمت میکنم .  ... 

 یه لحظه توی زبونش نچرخید ولی بعد از یه مکث قابل توجه

 :گفت

 .آریو-

 بیا تو دخترم، کجا با این عجله؟-

اولین بار بود که می د یدم تینا دست پاچه شده و رنگ و 

 روش

هم مثل گچ دیوار شده. قدم هاش رو به عقب برداشت و من 

 هم

 .مستاصل نمیدونستم باید دقیقا چیکار کنم

شدت تپش قلبم بیشتر شده بود. اول برای اینکه سی مین اینطو 

 ر

بی خبر اومه بود و بعد برای اینکه شانس آورده بودم که 

 مارو

 .توی اون وضعیت ندیده بود

کم مونده بود از همون جلوی در شروع کنم و کار به بردن 

 وسیله
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 .ها داخل خونه نرسه



- درد نکنه. من برم باال برای درست کردن ناهار  دستتون

 .میام

 زحمت نکش. امروز میخوامیکمی دورهم باشیم. برو یه-

 .استراحتی بکن بیا پیشمون

 تینا از خدا خواسته جیم شد و رفت باال. من موندم و سیمین و

 !دلیکه تحمل رفتن تینا رو نداشت

*** 

ای لرزون به کلید رو از زیر پادری برداشتم و با دست و پ

 سخت ی

 .در طبقه.ی باال رو باز کردم. قلبم داشت میاومد توی دهنم

 اومدن سیمین جون رو این وسط کم داشتیم! آخه االن چه

 وقتش بود؟ میذاشتی ما دو روز کنار هم باشیم هنوز هیچی

 ...نشده

 همونطور که داشتم برای خودم آروم و بلند فکر میکردمیاد

به اینو ر و اونور اتاق پرتاب شده  لباس هایی که صبح قبل

 بود

 .افتادم
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 :سریع گوشی روبرداشتم و برای آریو نوشتم

 »آریو لباسا«!



 تا جواب اسمس بیاد من یه دور مردم و زنده شدم.انقدر زمان

 !دیر گذشت که انگار تا دم در غسالخونه هم رسیدم

 »؟ چی شده«

 »لباسام! وسط اتاقه«...

 :هنوز جواب نداده بود که سریع گفتم

 » !مسواکم، لباسام«!

 »عزیزم آروم بگیر، سیمین خونه منو که نمیگرده«.

 .بین مبال شروع به راه رفتن کردم و هی نفس عمیق کشیدم

 »؟ اگر بگرده«

 »نمیگرده خوشگلم، داریم میریم پایین«!

و محکم فوت کردمخود م رو پرت کردم روی مبل و نفسم ر  

 .بیرون

الهی شکرت. وای اصال اگر سیمین بفهمه من با پسرش -

 ازدواج
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 کردم چه فکری راجع به من میکنه؟

تینای درونم جواب این یکی تینای فلک زدهی در حال سکته 

 رو

 :داد



 .گند زدی تینا جان، قشنگ برای خودت دشمن تراشیدی-

 :با ناله گفتم

 یعنی خودش دل نداره؟ عاشق نشده؟-

 دستام رو گذاشتم روی چشمام و صدای قلبم رو درست وسط

 مغزم احساس کردم. سیمین به من سپرده بود تا وعده های

غذایی پسرش رو فراهم کنم و حاال روحشم خبر نداشت نه 

 تنها

با هم ازدواج کردیم بلکه چه داستانایی هم پشت سر این 

واجازد  

 .بوده

 »آریو« !

 »توفقط صدام کن! جون دلم. جون«...

اه لعنت به این مرتیکه خر بیشعور! ای لعنت بهت برزن که 

 دل

منو اینطوری بردی و منو انداخ تی توی هچل. خدا بگم 

 ذلیلت

نکنه ای مرد. این چه زندگی ای بود. یه پروژه ارزششو 

 داشت
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 اصال؟



وای خاک بر سرم پروژه! یعنی االن که دیگه قرار بود زن و 

 شوهر

واقعی بشیم پروژه چی می شد؟ اصال حاال که همه فهمیده 

 بودن

 ما زن و شوهریم کالس های حل تمرین من چی میشد؟

 نمیگفتن یارو قزمیت زنش رو آورده با پارتی بازی بند کرده؟

 !خب معلومه که فردا همه از این حرفا میزنن

 »اگر من همین االن دلمیه آب پرتقال خوشمزه بخواد باید

 ؟ چیکار کنم خانم«

 :تند تند براش تایپ کردم

هیچی باید مامانت رو بندازی بی رون... میتونی یه قرص -

 خوابم

بریزی توی لیوان چایش بع د بیای پیش من. دارم سکته 

 میکنم

 !آریو

 »؟ سکته برای چی آب پرتقال«

تکون میدادم تا اضطرابم کمتر بشه. چی  پاهام رو بی هدف

 باید
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 .جوابشو میدادم؟ خب اضطراب بود دیگه



 .وای مامانت آریو-

 »تو اگر میدونستی با این آریو گفتن چه به حال دل من

 میاری«...

 این دلی د یوونه هم دلش خوش بودا! من داشتم از استرس

میمردم. کم مونده بود قلبم وایسه اونوقت از حال دلش 

 .میگفت

خدایا شکرت این ی ارو تعادل روانی هم نداره یا از اونور 

 بوم میوفت

 ه

 !مثل آتیشجهنم میشه یا ازینور بوم میوفته نمیشه جمعش کرد

»  » ؟ کجا رفتی

 !عنبر نسا دود کنم-

ند. زل صدای در یه دور منو برد دنیای مرده ها و برگردو

 زدم به

در چوبی واحد و قلبم انقدر تند تند زد که حس کردم مغزم 

 داره

 .از جاش کنده میشه. ی ا خدای احد و واحد خودت کمکم کن

 هللا و اکبر هللا و اکبر خودت به بزرگیت این روزا رو به خیر

 .بگذرون
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- یر دلمه. خدایا توبهسیمین جون بخدا تقصیر من نی ست تقص  

 !میکنم به درگاهت. بخدا خودت کمکم کن! بخدا توروخدا

 !تینا-

 صداش آروم بود ولی همین که صداش به گوشم رسید حرف

زدن با خودمو تموم کردم و دویی دم سمت در. درو که باز 

 کردم

عین فراریا که صد تا پلیس دنبالشونه پرید توی خونه و درو 

 پشت

 .سرش بست

 چی میگفتی؟-

 این چه بوییه ؟_

 !عنبر نسارا! عشکین پوخی_

 :گیج نگاهم کرد که ادامه دادم

 !عنبرنسارا ..یک گیاه نادر از فضوالِت االغِ ما ده_

 بوی عنبر

 .نسا نمیومد و قطعا بازم هنرنمایی چاه حموم بود

 منظورت پشگله ؟_
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_ ماده و این حرفا دیگه یه همچین چیزی! مال خر ! 

 !سرشو کمی خم کرد تا بتونه خندشو کنترل کنه



این مردک عصاقورت داده ی شتر مرغِ کجکی! با اون 

 چشمای

احمقش! مرتیکه دراز بد قواره... آخ دلم میره براش آخه! 

 بیشعو ر

 با اون چشماش نگاهم میکنه. آی دلممممم آییییی که

 !براش میره

با چشمایی که هر لحظه بیشتر میخندیدگوشه لبش باال رفت و   

 :زل زد بهم و گفت

 فای دش چیه؟_

 واال فای دش که زیاده..مثال همی ن و بردارید شبا بزارید تو_

 !بالشتون..اونموقع شاهد کاهش سردردتون میشید

اصال انگار نه انگار دلم توی دهنم بودا! هیییچ... من سالم 

 سالم

 .بودم اصال هم در حال مردن از استرس نبودم

 اگر ولم میکرد میتونستم تا فردا برای کاهش استرس رقص

عربی و اسپنیش و کردی رو قاط ی کنم و یه بساط بزم و 

 عیش
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 .و نوش راه بندازم

 معلومه از استرس رد دادمیا بهتر توضیح بدم؟



انگار فهمید که گفتکامال زر زده بودم. : 

 !اما فکر میکنم بیشتر به کار شما خانوما بیاد_

میخواید برای مادرتون بزارم تو پاکت؟ به عنوان سوغات _

 عرض

 میکنم! میتونه در سفر بعدی به بالد کفر با خودش ببره. برای

 قدم تازه از نو رسیده و قد یم رسیده و بعد ها خواهد رسید هم

 !میتونه مفید باشه

_ تما این کارو بکن تا منمیه مدل دیگشو برات تو پاکت ح

 بزارم

 ...خانوم تینا خانم گوناگونی

 :اومد جلوتر و نزدیک تر توی صورتم گیر کرد و گفت

 ا خانم بیگ ی نبودید شما؟-

 :دهن کجی کردم و گفتم

 !خشنود شدیم_
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 !بیشتر بشید_

 !خشنودیم..همینطوریش_

 !آره معلومه چقدر سرخوش و الکی خوشحالی_

 حاال داشتم از شدت خواستنش میمردما. قلبمم که اصال توی

 .حال خودش نبود



 ...اوم-

 ولی من وقتی تو اینطوری کنارمی خوشنودم حتی اگر-

 !بخوای تا صبح چرت و پرت بگی

 اگر میدونستم انقدر دوست داشتن و دوست داشته شدن

زش زودتر اقدام میکردماقشنگه خودم توی ابرا . 

 مامانت کجاس؟-

 !قرص خواب دادم بهش-

 :با تعجب گفتم

 جدی میگی؟-

 .نه دیوونه خسته بود خوابید! دلم برات تنگ شده بود-

سرم رو باال گرفتم. یه طوری که پشت گردنم درد گرفت و 

 چونه
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 .ام رو چسبوندم به سینه اش

 !آریو استرس دارم. االن نیاد باال-

 !بیاد-

 انقدر محکم نگهم داشته بود که نمی تونستم دستام رو بیارم

 بین

 بدنمون و تا جایی که میخوره کتکش بزنم. االن وقت کتک

 خوردن بودا ولی داشت بدجو ری مقاومت میکرد. اینطوری



 .منصفانه نبود بایدمیتونستم کتکش بزنم

- میرهبیاد آبروو حیثیتم  . 

 دختر دهاتی آبرو هیثیت میخوای چیکار؟-

چرا ناراحت نمیشدم وقتی بهم میگفت دختره دهات ی؟ الحق 

 که

 .این آدم منو جادو کرده بود

 ...آریو جدی-

 :نذاشت کامل بگم چون خودش گفت

 کنار تو تنها جاییه که میشه یه ریز خودم باشم. بدون اینکه-

جاد کنم. چه وقتی ذره ای بخوام ت وی وجودم تغییر ای

 عصبان ی
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ام، چه وقتی جدی ام و چه وقتی که تورو تمنا میکنم. گور 

 بابای

 دنیا! سیمینم به زودی میفهمه فقط نمیخوام شوکه اش کنم

 همین. االنم فقط یه رقص دختر چوپونی از نوع دهاتیش حال

 .میده

 !خل شدی آریو-

 !خلم کردی-

 یادته اولین بار با چه آهنگی رقصیدی؟-



 اولین باری که جلوش سوتی دادم وقتی بود که توی اتاق

کنفرانس دانشکده داشتم برای خودم قر میدادم و میخوندم. 

 انگار

اورست رو فتح کرده بودم و خداوندگار غضب اومد تا ضا 

 !یعم کنه

 :همونجا بین موهام لب زد

- به خانهدر پی چشمت شهر به شهر خانه  ... 

 .. .شدم روانه-

 چجوری گل عشق میچیدی؟-

 جوگیرانه از بین دوتا دستش اومدم بیرون و ادای گل چیدن

 دراوردم. همونطور که شروع کردم به خودندن دور خودم
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 .چرخیدم و گلی که مثال چیده بودم رو الی موهام فرو کردم

یه که بتونی خودت باشی . اونجایی به نظر من عشق اونجای

 که من

 .بتونم تینا باشم و هیچ ابایی نداشته باشم از چیزی که هستم

من کنار آریو ش بیه یه پرندهی آزاد بودم. همین که به دیوون 

 ه

بازیام نگاه میکرد و میخندی د برام بس بود. همین که خودش 

 هم



تونستم همراه دیوونه بازیام میشد و من تا سرحد مرگ می  

 .بخندم برام بس بود

 مگه ما آدما از این دنیا چی میخوایم؟ جز یه نگاه همراه؟ مرد

توی آیین من یه شخص زورگو تلقی میشد. ی عنی جایی که 

 دنیا

اومده بودم مردا دستور میدادن و ما زن ها گوش میکردیم . 

 چقدر

 من تابو شکن بودم که اومدم شهر و چقدر بابام دق کرد سر

رای من! البته که هنوزم داشت د ق میخورد... ولی همین رفتا

 که

 آریو با رقصم میخندید و منو سرکوب نمیکرد میتونستم بفهمم

 .که چقدر این دل سر خورده جای خوبی سر خورده بود

 البته که از حق نگذریم آریو هم کم گیر نمیدادا! هیچوقت اون
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رژ لب قرمزو یادم نمیره... یا اصال اون لباسی که مهمونی 

 اول

 خونه تمین پوشیده بودم. ا ا ا یادم باشه به تمین یه زنگ بزنم

 .پیام داده بود

 نفس نفس زنان رفتم به سمت آشپزخونه که اومد توی

 :چهارچوب در وایساد و دست به سینه تکیه داد به چهارچوب



 دیگهچه رقصی بلدی؟-

رو گرفتم باال و یه دور، دوِر خودم چرخیدمدستام  : 

 !من رو دست کم گرفتیا! کمپان ی رقص تیناشونه-

 ...تینام-

و من برای اون میم مالکیت ته اسمم مردم. اولین باری بود 

 که

 !چنین چیزی ازش میشنیدم و چقدر دلبر گفته بود تینام

 عین خری که بهش تیتاپ داده باشن با ذوق نگاهش کردم و

تمگف : 

 !یه بار دیگه بگو-

اومد توی آشپزخونه و قبل از اینکه اصال وقت کنم آب 

 بخورم
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خم شدم و منو بلند کرد. خواستم جیغ بکشم که تعادلم حفظ شد 

 و

 :آریو گفت

 !تینام-

آخه استاد به این جذابی شوهر به این جذابی، مرد به این 

 خفنی و

جنتلمنی و چشم آبی کی دیده؟ من من... جون به شوهر 



 !جذابم

 .این ورژن االنت رو بیشتر میپسندم-

تینا تمامی ورژن هاش خاصه... اصال خداوندگار جذابیت -

 که

 .میگن همین تینا خانمه

 حسابی سر

 کیف بودم و داشتم برای خودم از موقعیت پیش اومده استفاده

ودم که همون روز عقد کردن می کردم. عین تازه عروسایی ب

 و

دلی از عزا دراوردن. نزدیکیک ماه بود که عقد کرده بودیما 

 ولی

 .این یه روز برام جذاب تر از تمام مدتی بود که عقد بودیم

 ...من برم پیش سیمین-

 :بدون اینکه به حرفش توجه کنم گفتم

 یه دوتا گوجه از یخچال میدی؟-
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 !منو ببین-

ناخوداگاه بدون اینکه قصد قبلی داشته باشم فقط برای اینکه 

 از

 :حرفش فرار کنم و نذارم بره برای وقت کشی گفتم



 سری تکون داد و دستشو به ته ریش جذابش کشید! آخ من

قربون اون قیافت برم استاد قشنگ جذاب تو دل برو... آخ 

 یعنی

؟ بعد از دیوار راست من میتونمیه پسر داشته باشم شبیه تو

 بره

باال من براش ضعف کنم دل درد بگیرم از ذوق و ضعف 

 برای

 بچمون ؟

 رب و گوجه ؟آره؟_

 :پر از حرص گفتم

 !ببین جناب مهندس..من عین مغز خرم خرابه_

 :جملمو اصالح کرد و با نیشخند گفت

 !شکی درش نیست که مثل خر مغزت خرابه_

 چشمهام و بستم و سعی کردم به خودم مسلط باشم..نفسم و پر

از حرص بیرون دادم. هیچ هدف ی جز وقت کشی نداشتم و 

 کال
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همه چیز رو یا هم قاطی کرده بودم. دوست داشتم زمان ی 

 که

کنارمه حتی شته با کلکل و مسخره بازی بگذره ولی مجبور 



 نشه

یینبره پا  . 

 خدایی اومدن سیمین جون دیگه چه صیغه ای بود؟

 .روا نیست اینطور مادرشوهر بازی دراوردن ها

دستشو تو جیب شلوارش فرو کرد و سرشو خم کرد سمتم و 

 با

 :لحن بامزه ای گفت

 بهت گفته بودم از دخترای لپ گوجه ای خوشم میاد؟_

_ شما ما  نه واال این سعادت نصیبم نشده بود تا به این لحظه!

 رو

 !سیاه نکن..قهوه ای هستیم خودمون

 چه ربطی داشت به لپهای تو؟_

 !داشت دیگه_

 .میدونم که داشتم چرت و پرت میگفتم

 !خیلی حرف میزنی_

 !خیلی غر میزنی_
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 !سرم رفت تینا_

 !کجا رفت؟بگی د بیاد منم ببره_

 تمومش میکنی ی انه؟_



 !اگه تمومش نکنم..شاید تمومش من و چیز کنه_

 اینبار چشمهاش خندیدن و با تمسخر گوشه ی لبش باال

 :رفت..فاصله ی بینمون و پر کرد و گفت

 خب؟_

 به تته پته افتادم و طبق معمول وقتی کم میاوردم و میخواستم

 ..بحث و عوض کنم هرکاری ازم برمی اومد

ذاب و سگیش و مثال پرو پرو زل زدن به چشمها ی ج

 خوابوندن

 !سیلی محکمی به صورتش

 !پشیمونی فایدهنداشت

رنگ چشمهای سگیش که داشت کم کم پاچه میگرفت قرمز 

 شد

 :و من هولزده گفتم
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پشه بود..انگار سندروم دسِت بیقراری ..چیزی..گرفتم _

 !..چیز

خواستم برم که دستم و گرفت و محکم از مچم فشرد کنار 

 گوشم

 :پچ زد

 !بودی حاال_



 :خودم و زدم به اون راه و گفتم

 نه جناب مهندس بچم رو گازه..غذامم جاشو خیس کرده باید_

 ..برم که

کار دارم باهات ..به بچه هم میرسیم کوچولو..فعال بایستی  _

 زبون

صدات رو فقط طور  سه متری تورو کوچولو ترش کنم و

 دیگه

 .بشنوم

 تمام نازی که ممکن بود بلد باشم رو توی صدام ریختم

 :و کشدار اسمش رو صدا زدم

 ...آریو-

 از اون طرفم ترس از فهمیدن سیمین جون داشتم. واقعا آبروم

 .میرفت

 ...هوم-
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ا عقب بکشه وزدم توی سینه اش و تند تند مشتم رو کوبیدم ت  

 .درست جوابم رو بده

 ...نمیخوام-

 .چی میخوای پس؟ میخوای یه سیلی هم اینور بزن-

 با حالت قهر چشمام رو ازش دزدیدم و نفسم رو فوت کردم



 !بیرون. من خدای عوض کردن موقعیت بودم

اینطوری دوست ندارم. مگه نمیگن زن نازه مرد نیازه... -

 پس

 چرا تو اصال ناز منو نمیکشی؟

 جونم... بخاطر ناز نکشیدن سیلی زدی؟-

 نخیر نازی که خریدار نداشته باشه چه فایده داره؟-

 .نه دوست ندارم. گفتی میخوای زبونمو کوتاه کنی-

 . چشم ازش گرفتم و با اخم نگاهمو ازش دزدیدم

 این همه داستان باف ی چیه میکنی بچه ؟ -

 !نمیخوام بری-

لومانه لبم رو جمع کردم و با لحن لوس و چندش آوری مظ

 .گفتم
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 !عجب جراتی پیدا کرده بودما

 .زود به سیمین میگم-

 .لبامو آویزون تر کردم و غم و غصه رو ریختم توی چشمام

 .تینا اینطوری بیقرارم نکن. بذار برنامه هام درست پیش بره-

- لهامشب سال تحوی . 

جوابمو نداد و نگاهم کرد. اولین تحویل سالی که با هم بودی 

 .م



اولین تحویل سالی که مجرد نبودم و اولین سالی که آریو 

 کنارم

بود. چه اولین های قشنگی رو باهاش تجربه کرده بودم و 

 چقدر

 .تمام این لحظات برام شیرین و به یاد موندنی بود

 :موهای افشون کنار صورتم رو فرستاد پشت گوشم و گفت

و قراره سالهای سال کنارم از این سال تحویل ها داشته -

 باشی،

هر سال قشنگ تر از قبل و هر لحظه فوق العاده تر از لحظه 

 ی

قبل. هر سال خونواده ی کوچیکمون بزرگ تر میشه و خونه 

 مون

لحظه هم از  شلوغ تر... خونه ای که تو خانمش باشی یه

 شور و

شوق نمیوفته. بهم قول میدی ا ین حس خوب رو توی خونه 

 ام
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 زنده نگه داری؟

یه الیه نازک اشک روی چشمام نشسته بود. چقدر قشنگ 

 حرف



 !میزنی آخه برزن دربدر

 .اگر تو قول بدی همهی اینا واقع ی باشه آره-

یطنت جای خودشونو به حرفای جد گاه ی شوخی و خنده و ش

 ی

میداد. حرفایی که اصال توی اون موقعیت ها انتظارش رو 

 نداشتی

 .ولی یهویی زده میشد

اگر تو قول بدی خونمون پر از شور و نشاط باشه و این -

 تینا م

همیشه همین شکلی بمونه من قول میدم دنی ا رو به پات 

 بریزم

ر کنمو هر روز این زندگی رو برات آسون ت . 

-  . خب تو خیلی مرد باحالی هستی

 .صدات میزنم بیای پایین. برو یکمی استراحت کن-

آریو رفت و من رو با فکر و خیاالم تنها گذاشت. نه 

 دستشویی

 قابل استفاده ای داشتم و نه چیزی برای سرگرم شدن. همهی

 وسایلم طبقه ی پایین بود و من حوصلم به قدری سر رفته بود
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 که برای خودم مگس میپروندم طوری که حتی نفهمیدم



 .چطو ری خوابم برد

صدای زنگ تلفن مجبورم کرد چشمم رو باز کنم. دست 

 انداختم

 و گوشی رو که باالی سرم بود برداشتم و بدون نگاه کردن به

 :شمارهای که تماس گرفته بود با صدای گرفته جواب دادم

 ...بله-

 معلومه کجایی؟-

 .ا این که صدای آریو بود

 !چشمام رو یکمی باز تر کردم

ا اینجا که خونه ی خودم بود. واااا کجا قرار بود باشم خونه 

 بودم

 .دیگه

 ...همین جا-

 چرا پس تلفنت رو جواب نمیدی؟-

یه خمیازه صدا دار بلند باال کشی دم که اشک از چشمام جار 

 ی

 .شد
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 خمیازه کشون نفهمیدم چطور از جام بلند شدم. همونطور

خوابالود به این طرف و اون طرف گیر میکردم و دست و 



 بالم

 :توی در و دیوار فرود میاومد که گفتم

 خودت وقتی داری هفت پادشاه رو خواب میبینی باالی سرت-

 بمب بترکه حالیت میشه ؟

 خوابت برده بود؟-

 !!!!!!نه بیدارم اومده بود-

 :با صدا خمیازه کشیدم که گفت

 .حاال حاضر شو بیا پایین-

 آریو با دسته خر حاضر شم؟ من هم هی لباسام و وسیلههام-

پایینه! االن یا باید محتویات چاه توالت رو به عنوان لوازم 

 آرای ش

 ...استفاده کنمی ا رب کپک زده صد سال پیش توی یخچالو

م از حرفام باال میاوردم. آخه سیمین جون قربونتخودم داشت  

 برم االن وقت اومدن بود؟
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وای که چشمام داشت دو دو میزد و از شدت خوابالودگی به 

 زور

 !روی پاهام وایساده بودم. خدا لعنتت کنه آریو

حاال ورا خدا لعنتش کنه؟ برای چونکه زیرا! همینطور الکی 

 دلم



 .میخواست خدا لعنتش کنه

بی ادب، من توی حیاطم. برو اتاق خودمون حاضر شو بیا -

 .پایین

 نفسم رو فوت کردم و تلفن رو قطع کردم. بعد از تالش های

 .فراوون توسط تیم تک نفره تینا خانم تونستم برم وحاضر بشم

بعد از این همه مدت قرار بود پام رو بذارم توی واحد طبق 

 هی

این آریو از لحظه ورودش به زندگیم پر از جنجال واول.   

خرابکاری بود امکان نداشت یک لحظه این زندگی آروم 

 .بگیره

حاال هی سعی میکردم خانم باشم ولی انگار نه انگار دارم 

 خودمو

میکشم که یکمی شبیه خانما رفتار کنم! همون بدو ورود 

 انگشت

کوچیکه پام چنان با دیوار ارتباط رفاقتی عمیق برقرار کرد 

 که

 ضعف به تمام جونم افتاد. خم شدم و دستم رو گرفتم به نوک

 !انگشتم که پشت لباسم تا هرجایی که میتونست رفت باال
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 حاال یه دستم به لباسم بود و یه دست دی گم به انگشت افلیج



 !!پام

 چی شدی مادر؟ بیا بیا یه دق یقه بش ین اینجا ببینیم پات-

 .نشکسته باشه

 !تینا جان با شکستگی دوسته-

 سیمین چرخید به آر یو چشم غره رفت و منم هی چشم و ابرو

 میاومدم که از کماالت لبریزم چیزی به مادر جونش نگه ولی

انگار قصد داشت اونم به کائنات کمک کنه و حسابی آبروی 

نم  

 .جلوی سی مین بره

 .واقعیت تلخه! تازگی دستش از گچ درومده-

 !ای وای خدا مرگم بده-

 :لنگ لنگون از جام بلند شدم و گفتم

 .ببخشید هیچی نیست. معذرت میخوام مزاحمتون شدم-

لبخند گرم سیمین باعث شد دردم رو فراموش کنم. جلو اومد 

 و

همون زاوی  منو توی آغوشش کشید. یه لحظه گیج بودم و از

 ه
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 .داشتم به آریو که پشت سرش بود نگاه میکردم

 آریو با اشاره یه چیزایی میگفت که نمیفهمیدم. انگار قصدشم



 همین بود که من نفهمم چون بعد چند لحظه وقتی میفهمی د

 .من متوجه نمیشم میخندید و برام ادا درمیاورد

 بیا که شام سال نو رو کنار همدیگه باشیم. چقدر از دوباره-

 دیدنت خوشحال شدم. حقیقت اینه که من اصال انتظار نداشتم

 .حتی یک روز کنار این میرغضب من طاقت بی اری

 !مامان-

 :سیمین با اخم بهش تشر زد

 .کوفِت مامان. دروغ ندارم که بگم-

تهمونطور که بهم تعارف میکرد تا بشینم گف : 

اگر روز اولی که اومدی اینجا از اخالقیاتش بهت میگفتم -

 دمت

 .رو می.ذاشتی روی کولت و در میرفتی

 :بین خنده گفتم
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نه من انقدر به این خونه نیاز داشتم که هرگونه آزمون الهی -

 رو

 .به جون خریدم

دی خونشسیمین هم باهام خندی د ولی آریو روکارد میز  

درنمیومد. چقدر کیف میداد ا ذ یت کردنش ولی خودمونیم ها 

 چرا



 این همه روز سیمین خانم جان یاد اینجا نکرده بود االن اومده

 بود؟

 :خودش قبل از پرسیدن من گفت

گفتم تحویل سال یکنارتون باشم باز سه روز بعد برمیگردم. -

 هم

یه آب و هوایی عوض کردم و همی ه سری از وسایلم رو با 

 خودم

 .میبرم

 .آریو آرنجش رو روی زانو گذاشته بود و به جلو خم شده بود

 مگه چقدر دیگه قراره بمونی؟-

سیمین روی مبل روبروی من نشست و پاهای باریک و 

 زیباش

 رو روی همدیگه انداخت. یه دامن میدی تنش کرده بود با یه

سادهی زیتونی رنگ. موهاش خوش حالت سشوار بلوز 

 کشیده
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شده بود و اصال انگار نه انگار از سفر برگشته یا چندین و 

 چند

ساعت توی هوا پیما بوده. البته این برای ما بدبخت بیچاره 

 های



هوا پیما ند یده عجیبه شاید اونجا انقدر راحت میرن اینور 

کهاونور   

 !دیگه پنج رمز بعد سفر له و داغون نیستن

 کاش یکمی از این زن جذا ب و جینگول تقلید میکردم تیپ

 میزدم خودمو شیتان پیتان میکردم. همهی ذهنم شده بود

شیتان پیتان کردن. هی نقشه میکشیدم االن برم چی 

 بپوشم،کدوم

 !لباسمو با کدوم ست کنم

باید برم باز رنگشون موهامو فر کنمیا سشوار بکشم؟ اصال 

 کنم

 ...ریشه هام درومده

 :همینطور غرق بودم که سیمین جون گفت

معلوم نیست... نگرانیم تویی ، اگر میاومدی اونجا منم -

 دلهرهی

 .برگشت نداشتم

آریو نفسش روفوت کرد و تکیه داد. پاش رو انداخت روی 

 اون

 یکی. شلوار راحتی که میپوشید حس میکردم رئیس جمهو ر

فن یه کشور خفن لباس راحتی پوشیده. درسته عادت داشتماخ  
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 ولی هنوز برام جذاب بود که استاد دانشگاهم رو با یه لباس

 .راحتی میدیدم

 مامان جان، قربونت برم من که اومدنی نیستم. اینجا زندگی-

دارم شغل دارم. نمیتونم بعد از این همه سال تالش بکنم از 

 این

 ...مملکت

 ...تو دلم گفتم تازه زنم داری

 ...نکنه هنوز-

 :آریو حرفش رو قطع کرد

 نه عزیز دلم، من هم شغلم رو دوست دارم و هم موقعیت-

اجتما عیم رو. خدارو شکر ت وی وض عیتی هم نیستم که 

 بگم

برام اهمیتی داره. هیچ دلیل دیگهای  حقوق و درامد این شغل

 جز

 .اینکه اینجارو دوست دارم نداره

 :سیمین جون دستاش رو گرفت باال و گفت

 .من تسلیمم! برم چند تا چای بیارم سرحال بشین-

 :از جام بلند شدم و بدو بدو رفتم تا کمک کنم

 .شما بشینین من میرم میریزم-
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ش رو گذاشت روی شونهام و گفتدست : 

 .دلم برای خون هام تنگ شده. میخوام خودم بیارم-

 همین که سیمین جون رفت سمت آشپزخونه صدای آریو که

 .پیس پیس میکرد رو شنیدم

 وا چرا پیس پیس میکنی؟-

 .بیا بشین اینجا-

روی یه مبل دو نفره نشسته بود و به گنار دستش اشاره 

 .میکرد

 .چشم و ابرو اومدم و آشپزخونه ر و نشونش دادم

 .با دکتر محبی صحبت کردم-

 گوشام تیز شد. دکتر محبی رئیس کل دانشگاه بود. حتما یه

 .اتفاق مهمی افتاده بود

 .خودم بدو بدو رفتم کنارش نشستم و همه وجودم گوش شد

 ...خب-

 ...خب دیگن همین خواستم بیای پیشم بشینی خوشبوی من-

1442 

 جرزن  

 

 نبود

 آرنجم روکوبیدم توی دستش و خواستم بلند شم که دستم رو

 .کشید رو به زور نشوند

 .مسخره االن ما مانت میاد-

 دارم با شاگردم دربارهی موقعیتهایشغلی آیندهاش صحبت-



 میکنم. مشکلیه؟

قلبم اومد توی دهنم. موقعیت ها ی شغلی دیگه چی بود؟ 

 انگار

م از چشمام مشخص بود که لبش به لبخند باز شداضطراب  

 !چشماش رو ببین آخه-

همون لحظه شروع به حرف زدن کرد و کال اجازهی عکس 

 العمل

 .نشون دادن رو ازم گرفت

ازت یه رزوم هی پربار میخواد. کارت از همیشه سخت تر -

 .شده

باید رزومهات رو سنگین کنی که فردا روزی که خواستن 

 مصاحبه

 .کنن یه چیزی برای ارائه از خودت داشته باشی

 .یخ کرده بودم از حرفایی که بهم میزد

 مصاحبهی چی؟-

 مگه نمیخوای همکار بشیم؟-
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 :یهو صدام رفت باال تر و گفتم

 همکار؟-

قلب من که داشت تند تند میکوبید دیگه کنترلش از دستم در 



 .رفت

بود نفسم پر صدا . 

 .خب آروم، االن سیمین میاد-

 :صدام رو تا حد امکان آوردم پایین

 یعنی چی همکار؟-

 تا حس کردم سیمین جون داره میاد خودمو صاف و صوف و

 مرتب کردم نشستم همون جا کنار آریو... آریو هم از توی

 گوشیش یه چیزیرو نشونم داد و داشت خیلی طبیعی مسئله

 .روبه من توضیح می داد

 من فکر می کنم با وجود تمام پروژه های هولناک و سنگینی-

که روی دوش من گذاشتین از خود شما بیشتر پروپوزال و 

 مقاله

 ی آماده دارم. فکر نمی کنین این حجم از کار برای یه

 دانشجوی ارشد زیادی سنگینه؟
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از قصد داشتم ادای با شخصیتا رو درمیاوردم و شما خطا 

 بش می

کردم. یاد روزای اول دانشگاه افتادم که به هر دری می زدم 

 تا از

دستش خالص بشم و اونم هر روز عرضه رو بهم تنگ تر 



 .می کرد

 .برای دانشجوی هدفمند اینا کم هم هست-

 :شونه هام افتاد و با ناله گفتم

 .بخدا خسته شدم-

 میتونی بیخیال آبنده ی شغلی رشته ات بشی منمیه نمره ی-

 .پاسی بهت بدم فقط مدرک فوق لی سانست رو بگیری

 :سیمین همونطور که با سینی چا ی نزدیک می شد گفت

 آریو چرا دختر مردم رو اذیت میکنی؟-

 سیمین جان لطفا شما دخالت نکنین. من صالح دانشجوم رو-

 .بهتر می دونم

- تاد و دانشجو هم هستید؟ا ا ا اس  

 من انگار به یه همدم رسیده باشم. انگار که فکر کنم سیمین
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جون طرف منه چنان سفره ی دلم باز شد که توی این مدت 

 باز

 نشده بود. شروع کردم تند و تند شکایت کردن. حاال نگو کی

 .بگو

- ن بگو... پدرمو آخ سیمین جون! استاد نگو بال ی جو

 .دراورده

 آرتروز انگشت گرفتم ببین همه ی استخونای انگشتام از هم



 ...پاچیده. دستام از بس تایپ کردن الغر شدن

 :آریو یه وری بهم نگاه کرد و یه ابروشم انداخت باال

 ببخشید دقیقا کجات الغر شده؟-

 :دستم رو کشیدم روی پهلوهام و با آه و ناله گفتم

 اصال آب شدم سیمین جون. شما منو نگاه کنین این پسر-

میرغضبتون نگاه کردن ن داره که بذارین قشنگ براتون 

 شکایتشو

بکنم. آخ که خدا شما رو از غیب برام رسوند انقدر که این 

 استاد

بد اخالق من رو اذیت کرد... اصال نمیدونین چه بالیایی 

 سرمن

 ...آورد. هولناک هولناک

ی هوا تکون می دادم و با شور و اشتیاق از دستم رو رو

 پسرش
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 .شکایت می کردم اونم به حرکات من ریز می خندی د

دخترا رو چه به آهن و مذاب و این چیزا؟ شما بشینین ت و -

 ی

خونه کارای خونه رو بکنین... بعدشم شوهر میکنین دیگه 

 چی



 میخواین ؟

- یوخجالت بکش آر ! 

 :رو به مامانش شونه اش رو باال انداخت و گفت

مگه دروغ میگم سیمین؟ باالخره که باید کهنه ی بچه -

 .بشورن

 تینا جان مادر به حرف هاش توجه نکن. این پسر من یکمی-

بی شخصیته. کار خودت رو بکن اتفاقا خیلی هم خوبه که 

 خانم

. ها روی پای خودشون بیاستن. دوره و زمونه عوض شده

 این پسر

من یه طوری صحبت میکنه انگار مادر خودش خونه نشین 

 بوده

 !و کهنه شور

 هیجان زده شدم و دستم رو تکیه دادم به دسته ی مبل.دوست

 ...داشتم از سیمین جون بشنوم و گذشته هاش

 سیمین جون شما هم کار می کردید؟-
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آره پس چی ... تا همین ده سال پیش هم تدریس میکردم. -

 دبیر

 .ادبیات بودم



 دستام رو کوبیدم به همدیگه و مشتاق تر شدم. چشمام با ذوق

به صورتش دوخته شده بود و منتظر بودم بازم برام صحبت 

 .کنه

 زمان شاه من دبیر بودم و آقای بیگی مدیر مدرسه. البته که-

ری دیگه هم داشت ولی توی مدرسه آقای بیگ ی سرمایه گذا

 با

هم آشنا شدیم . اون زمان ها دیگه از مدرسه اومد بیرون و 

 من

 .ولی تمامس ی سال تدریسم رو پر کردم

درست حدس زده بودم. این همه با شخصیت ب ودن و خوش 

 لباس

بودن فقط از یه شخص فرهنگی با اصالت برمی اومد. 

 جووون

قلب پسر یه خونواده ی با  دختر عجب تی ری زده بودی تو

 اصل

 !و نصب

 وای چقدر رمانتیک. توی مدرسه آشنا شدید و بعد ازدواج-

 .کردید
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 .خدا رحمتش کنه. چه روزگاری بود-



 آریو عین قاشق نشسته پرید وسط حرفمون. می خواستم بگم

 پسر قشنگم پاشو برو به کارای خودت برس ما زنونه صحبت

کنیم. واال اصال چه معنی داره یه مرد وسط صحبت های 

 مادرش

 ...و زنش بشینه؟ اصال زنی گفتن مردی گفتن

 ...یک ساعت دیگهسال تحویل می شه-

 سیمین جون هم چای بهمون تعارف کرد و بعد همگی با همیه

علبکی های شاه عباسی سفره هفت سین کو چیک ت وی ن

 سیمین

جون چیدیم. سبزه ای که آریو خریده بود رو آوردیم پایین و 

 یه

 .سفره ی جمع و جور خودمونی درست کردیم

یه رومیزی مخمل زرشکی روی میز جلوی مبل ها ان داختیم 

 و

بعد نعلبکی ها رو دایره ای چیدیم . قرآن و آب و هفت تا 

 ...سین

اولین هفت سینی که بعد از اومدنم اولین هفت سین متاهلی و  

به تهران داشتم میچیدم وحتی با وجود سورپرا یز سیمین 

 جون

و یهویی اومدنش و این که باعث شد از اولین روزای عاشقیم 

 اون
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طور که باید لذت نبرم باز هم برام جذاب بود و کنار آریو 

 بدو بدو

م میدادکردنم حس خوبی به . 

لحظه ی سال تحویل از خدا سالمتی برای خانواده ی کوچی 

 ک

خودمون خواستم و بعد برای بزرگ تر هامون. بعد از 

 سالمت ی

 تنها آرزوم دیدن دوباره ی بابام بود و اشتی باهاش. من واقعا

عاشق پدرم بودم و هر بار که یادم می افتاد با چه فجاهتی 

 ازش

رو ری زی ای ازدواج کردم قلبم خداحفظی کردم و با چه آب

 درد

 .میگرفت

با احساس دستی روی دستم عی ن برق گرفته ها چشمم رو 

 باز

کردم. سرم رو بلند کردم و آریو رو نگاه کردم. دستش رو 

 برداشت

 :و با یه لبخند کمرنگ گفت

 !سال نوت مبارک-



 منمیه نگاه ی به آریو و یه نگاهم به سیمین جون انداختم و

 :تبریک رو به هردوشون گفتم

 .سال نوتون مبارک-
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 نبود

 بلند شدم و روی سیمین جون رو بوسیدم. اون شب با این که

مجبور بودم از آریو دور باشم و اونطور که دلم می خواست 

 از سر

و کولش آویزون نشدم ولی همون یکی دو ساعتی هم که بعد 

 از

ر دری صحبت کردیم برام جزو بهترین سال تحویل از ه

 لحظات

 .عمرم بود

 خب بچه ها... این تغییرات ساعت یکمی برای من سخته. با-

 .اجازه ی هردوتون من میرم که بخوابم

هنوز تا زمان خواب عادی ما فرصت مونده بود. ما هم به 

 سیمین

جون شب بخیر گفتیم و بعد از خداحافظی راه افتاد یم بریم 

 .باال

شتم میرفتم باال طبقه ی خودم که جلوی در واحد طبقه یدا  

 :دوم آریو دستم رو کشید توی خونه و گفت



 کجا با این عجله؟-

 :آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو کج کردم با شیطنت گفتم

 !خونه ی خودم-

 :ابروهاش رو داد باالیی و پرسید
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 اونوقت خونه ی خودت کجاس؟-

 :سرش رو نزدیک آورد و منتظر جواب سرش رو تکون داد

 ...می گفتی-

 !باال دیگه-

 :سرش رو کنار گوشم نگه داشت و همون جا لب زد

 اونوقت اینجا خونه ی کیه؟-

 : آروم مثل خودش لب زدم

 !خونه ی تو دیگه-

 تلفنش زنگ خورد. یه دستش رو با غرولند از کنار صورتم

 برداشت

و گوشی رو از جیب شلوار ورزشی اش دراورد و جواب 

 ...داد

*** 

 ...احوال شما استاد-

 اصال دیگه صدای شمس رو نشنیدم. نمی تونستم تمرکز کنم



چون تینا داشت به معنای واقعی از سر و کول من باال می 

 .رفت

سال نو مبارک آریو جان... انشاهللا سالی لبریز از عشق و -

 پر بار
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 ...داشته باشی پسرم

 استاد شمس یکی از کسایی بود که من بودنم رو بهش مدیون

 بودم. کسی که عالوه بر استاد درس های دانشگاهم برای من

 .معلم اخالق و الگوی شغلی بود

 با دستم تینا رو هل دادم ولی از زیر دستم در رفت و از

 .زاویه ی دیگه اومد و از گردنم آو یزون شد

هم از کاراش خنده ام گرفته بود و هم می خواستم سریع 

 مکالمه ام

 با دکتر تموم بشه. حاال نه تینا دست بردار بود و نه دکتر. هر

کدوم از یه طرف من رو مشغول کرده بودن و حواسم رو از 

 اون

 .یکی پرت می کردن

خره استاد رضایت داد و هزاران بعد از چند دقیقه که باال

 هزار

آرزو برامون کرد تلفن رو قطع کردم و انداختم روی مبلی 



 که

 جلومون بود و سریع خم شدم و

 بلندش کردم. خواست جیغ بکشه که خودش فهمید ممکنه

صداش بره بیرون و دستاش رو محکم جلوی دهنش نگه 

 :داشت

- ا غلط کردمغلط کردم... غلط کردم... آی آی آریو... بخد ! 
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 نظرت راجع به یکمی شیطونی چیه ؟-

 یعنی چجوری ؟-

 ...یکمی بازی کنیم-

 :خوشش اومده بود که سرش رو با ذوق آورد باال و گفت

 چی بازی؟-

 هیجان زده بودنش رو دوست داشتم. بازی کردن باهاش برام

بت بود و من عاشق جذاب و هیجان انگیز بود. تینا اهل رقا

 این

روحیه ی مبارزه طلبش بودم. جنگجوی واقعی. توی تمام 

 مسائل

میتونست به خوبی از پس خودش بربیاد و این تینا رو برای 

 من

 .جذاب تر میکرد



 ...تو میتونی بازیرو انتخاب کنی-

 از بین چه بازیا یی؟-

 ...بیست سوالی، تخته نرد-

 :وسط حرفم پرید و با جیغ و کلی ورجه وورده گفت

 ...آی من بلد نیستم-

 .بیست سوالی که بلد بودن نمیخواد-
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 !اون یکی رو بلد نیستم-

 :سرم رو تکون دادم

 بازیای دیگه هم میتونیم بکنیم . فقط هر دست هرکسی که-

ربیارهباخت مجبوره یه تیکه از لباسش رو د ! 

یه چیزی داشت توی تمام لحظه ها و ثانیه ها از توی ذهنم 

 عبور

می کرد. یه واقعیتی که برامم تبدی ل به یه اصل مهم شده 

 بود و

 .برای عملی کردنش حاضر بودم به آب و آتیش بزنم

 دلم نمی خواست هیچ وقت زندگیکنار تینا برام تبدیل به یه

ه. زندگی همیشه تبدیل روند روتین و تکراری کسل کننده بش

 به

روتین می شه و بعد از چند وقت عادی بودنش ممکنه کالفه 



 ات

 کنه. من با تینا دنبال تازه ها بودم... می خواستم کشف کنیم و

 هر لحظه برای رسیدن به مکان و مطلب جدید اون هم کنار

 .همدیگه ذوق داشته باشیم

ها فقط لباش که اونطوری آویزون می شد می تونستم ساعت  

بشینم و نگاهش کنم. اون پوست لطیف و اون چشمای 

 قشنگش

رو ساعت ها تماشا کنم بدون اینکه به چیزی فکر کنم. شاید 

 تینا
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اون معجزه ی خدا بود که همیشه از بچگی ازش شنیده بودم. 

 از

وقتی وارد زندگیم شد به طور کل با خودش تغییرات عظیمی 

 رو

 آورد که هنوز که هنوزه باورم نمیشه برام انقدر پذیرش این

 .تغییرات اون هم بعد این سال ها راحت بوده باشه

 !به یه شرط-

 کدوم شرط؟-

 .بازیرو من انتخاب می کنم-

 ...حاال چون تویی-



چیز میارزید. این که اون ذوقی که توی چشماش دیدم به همه  

 بدون این که دغدغه ی سیمین رو داشته باشیم توی واحد

خودمون ب شینیم و فارغ از درس و کتاب و تحقیقات فقط 

 تفریح

 .کنیم به تمام دنیا میارزید

 .سنگ کاغذ قیچی بازی کنیم-

 چشمام رو تنگ کردم و با شیطنت نگاهش کردم. این بازی به

ونستم به هدفم برسمنفع من بود و زودتر می ت . 
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 ...منتظر باش که تا پنج دقیقه دیگه بی چاره بشی-

 .اوهوع جناب برزن خان چه کری ای هم می خونه-

 .بی صدا ولی از ته دلم خندیدم

ا آریو بخدا اگر منو مسخره کنی روی کله ات رب خالی -

 .میکنم

انقدرم جدی تهد ید می کرد که انگار مامان ترسناکیه پسر 

 بچه

 ی پنج ساله داشت پسرش رو با بدترین چیز ممکن تنبیه می

 .کرد

 .من گاو بشم اگر تورو مسخره کنم-

تو اگر بد اخالق ترین مرد دنیا هم بشی من حاضر نیستم -



 گاو

 .بشی. بیا بازی کنیم

 :موهاش رو زدم پشت گوشش و گفتم

- ه ام بخاطر این بود که آسون ترین بازی از نظر زمانی خند

 رو

 انتخاب کردی چون من خیلی سریع تر از تو میتونم شکستت

 .بدم

شروع به بازی کردیم. قرار بر این شد که انقدر بازی کنیم تا 

 کار
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به جای باریک برسه و باالخره یه نفر اوضاعش خیلی خطر 

 ی

شه. از یه طرف مشکل تعداد زیاد تر لباس های تینا بود و ب

 من

 فقط چند تا لباس داشتم ولی تینا می تونست از دستبند و حتی

 .کش موش هم استفاده کنه

اولین قیچی ای که آورد من با سنگ زدمش و بعد ازچهار 

 بار

یک بار منو زد که همونطور نشسته تیشرتم رو از تنم 

 .دراوردم



- کنی در برابر باختن؟مقاومت می  

 منو خوب نشناختی؟ من همین اول کار توانایی هام رو نشون-

 ...نمیدم که

 حواسش رو طوری پرت کردم که اصال

نفمید دیر تر از خودش عکس العمل نشون دادم تا بتونم 

 دستش

 !رو بخونم و خودم رو ببازونم

 تمام ذهنیتم تینا بود و فکر به اینکه اگر چیزیراجع به تمین

 بفهمه ممکنه چه عکس العملی نشون بده و چه اتفاقی برامون

بیوفته... این رابط هی نوپا که هنوز کلی کار برای پیش 

 بردن

داشت چطور باید سر و سامون میگرفت که مو الی درزش 

 نره؟
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 هنوز نتونسته بودم با خودم کنار بیام و با تینا همه چیز رو

میون بذارم. نمیتونستم روی درست بودن این کار نظر در

 قطعی

 بدم و برای همین هم سریع اقدام نمیکردم. من باید مطمئن

 !میشدم که چه کاری از همه بهتره

 تینا فقط دو تا لباس تنش بود و من قبل از درآوردن ساعتم



تمام لباسهام بجز زیریا رو دراورده بودم. تا تونستم تقلب 

 کردم

زی دست خودم میچرخید و تینا هر از چندگاهی عصبان کل با

 ی

 میشد و میخواست بازیرو بهم بزنه و بگه من تقلب کردم ولی

 ...باز به بازیش ادامه میداد

 جریمه چیه ؟-

 ...هرچی دو طرف بگن-

 .با لجبازی لباشو جمع کرد و دست به سینه نشست

 !نخیر من بازی نمیکنم-

- دوتا دونه لباس نمیخوای دیگه تا اینجای کار اومدی برای 

 بازی

 کنی؟

 تینا دست خودش نبود... ذاتش دلبری میکرد
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و من هرچقدر هم دلم میخواست بهش دلبرونگی و زنون ی 

 یاد

 بدم باز تینا با حاالت و رفتار بی شیله پیله اش بود که دلم رو

 ...میبرد نه با لباس پوشیدن و رفتارهای جذاب

نه خیر چرا درخواست نمیکنی با بازی میخوای بگی تو -



 !برنده میشی

 فاصلهی بینمون رو از بین بردم، خجالت

 .اینو از گونههای سرخ شدهاش میتونستم بفهمم

 این دختر باید عشق و احساس من به خودش رو با تمام وجود

وزی گذشت هی زندگیمن رو فهمید درک میکرد تا اگر یه ر

 به

عالقهام به خودش شک نکنه... وظیف هی من این بود که با 

 خلوص

 .نیت عالقهام رو بهش بفهمونم تا بهم اعتماد کامل داشته باشه

 .تینا نیاز داشت تا از من قوت قلب بگیره نه هیچ چیز دیگهای

 چرا از من خجالت میکشی سفید برفی ؟-

مستقیم به سمت چشمام نشونه گرفت چشمای خاکستریش رو  

 از فشار دست من لبهاش غنچه شده بود و چشماش یه مدل

خاصی نگاهم میکرد. اصال از زمان ی که احساسات توی 

 دلش رو

 فهمیده بودم تینا یه نگرانی ای توی چشماش موج میزد که
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 .دنبال حل کردنش بودم

نشستم و به پاهام اشاره کردمچهار زانو جلوش  : 

 ...بیا اینجا بشین-



 !لباسم رو بپوشم-

 .ابروهامو دادم تینا با ید میفهمید بایدهمیشه به من پناه بیاره

 تینام... من از اینکه اسمت توی-

شناسنامهام حک شده انقدر راضیم که هیچ چیزی توی زندگی 

 م

 .نمیتونست منو انقدر خوشحال کنه

 سرش رو کج روی زانوهاش گذاشته بود و

 خودشو جمع کرده بود. دختر کوچولوی خجالت

زدهی من... با اینکه تینا توی پرویی و زبون باز بودن حرف 

 اول

 رو میزد ولی توی مسائلی به این اندازه خصوصی خجالت

 .میکشید

 تینا حرف نمیزد انگار دلش میخواست من ادامه بدم و براش-
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صحبت کنم. من باید بیشتر ا طمینان خاطر میدادم و بیشتر 

 بهش

 .توجه میکردم

توی اون موقعیت تنها چیزی که برام مهم بود این دختر بود 

 که

برعکس چیزی که توی ظاهر نشون میداد گاه ی خیلی 



 شکننده

 میشد. نقطه ضعفش شرایط زندگیخونوادهاش بود و اینکه از

وی تهران زندگی نکرده بود. با اینکه بهش افتخار اول ت

 میکرد

ولی یه بخش از ذهنش درگیر همین بود و نمیتونست ازش 

 رها

 .بشه

به این فکر نکن که کجا بودی و از کجا اومدی ، -

 خونوادهی ما

 .هرکی هم باشه هرجا هم باشه افتخار ماست

- باشهمن به خونوادهام افتخار میکنم. شاید یکمی آش و الش   

و منم همراه جفتشون زندگی نکردم ولی ازشون درس 

 ...گرفتم

مهم ترین درسم این بوده که مثل اونا عجله نداشته باشم و 

 سریع

مادر نشم تا زندگی یه ادم دیگه رو درگیر کنم. من از هیچی 

 پدر

 مادرم خجالت نمی کشم تنها چیزی که بعضی وقتا اذیتم میکنه
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 .این بوده که کنارم نبودن



چطور میتونستمیه روز ی ازش متنفر باشم و یه روزی بشه 

 منبع

 آرامشم ؟

 ولی من دوست دارم زود بابا بشم... اصال فکر کن یه دختر-

 .گردالی شبیه خودت

اخم کرد و آرنجش رو زد توی سینهام. نه اونطور محکم که 

 دردم

 .بگیره ولی ضربهاش خیلی هم آروم نبود

 ...شوخی نداریم آریو-

 )گوز لَرین قاداسیم آلیم...) درد چشمات به جونم-

 نمیدونم چقدر داشتم درست بیانش میکردم ولی سعی کردم

 ...همونطور که توی اینترنت خونده بودم بگم

 ...با تعجب چرخید سمت من و ذوق رو از توی چشماش دیدم

 :با ذوق گفت

 گاداسینی آلیم... باشوا دوالنی م کی ترکی ی اریم سینیخ-

 )باشارسان )دورت بگردم که ترکی چپر چالق حرف میزنی
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راستش حتی یه تیکه از حرفاشم نفهمیدم ولی همین که حس 

 خوب

 گرفته بود



 .بس بود

 .حاال ترجمه کن-

- ینی آلیم... یعنی درد  تلفظت اشتباه بود گوزلین گاداس

 چشمات

 به جونم. منم بعدش بهت گفتم دورت بگردم ترکی چپر چالق

 .یاد گرفتی

 االن قربون صدقهی من رفتی ؟-

 .با اوهومی که گفت حرفم رو تاییدکرد

 .من قربون این حرف زدن قشنگت برم-

تینا دو طرف صورتم رو نگه داشت و با دقت بهم خیره شد. 

 همه

 .جای صورتم رو کاوی د و با دقت بررسی کرد

 باورم بشه به فکرمی؟-

 ...باورت بشه دنیامی-

 :چشماش تر شد و من ادامه دادم

 ...باورت بشه که توی این دنیا خود تویی که برام مهمی-
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 .من از فهمیدن مامانت هم میترسم-

ینکه ریشهی موهاش موهاش رو زدم پشت گوشش... با ا

 رنگ



متفاوتی پیدا کرده بود ولی بازم به چشمم زیبا بود. با اینکه 

 تینا

 اون دختری نبود که وقتی توی یه جایی قدم برمیداشت همه

نگاها رو بخاطر خاص بودن و زیبایی بی حد و حصرش به 

 سمت

 خودش بکشه ولی توی چشم من زیباییش بی اندازه و تموم

 .نشدنی بود

تر به من آرامشی میداد که از زندگی انتظار داشتم. با این دخ

 تمام

دغدغه ها و تمام سختی های زندگی کنارش میتونستم فارغ 

 از

 .دنیا باشم

 .نترس-

 ...آریو-

 گفته بودم اسمم از زبونت قشنگ تره؟-

سکوت کرد که من عمیق بوی خوش پرتقالش رو توی ریه 

 هام

 .کشیدم و چشم بستم

 جون آریو ؟-
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 !مامانت بیدار نشه-

 .بیدار بشه هم باال نمیاد-

سرش رو چرخوند سمتم. بدنش از سرما یکمی مورمور شده 

 بود

 .و پوست روشنش به سفیدی بیشتری میزد

تینا فقط چهار حرف بود ولی هر روز داشت برای من بیشت 

 ر

 ...تبدیل به یک دنیا میشد

ره طبقهی باال. قطعا سیمین با پاهای دردناک اجازه ندادم ب

 خیلی

هم برای باال اومدن تالشی نمیکرد. جای تینا کنار من بود و 

 باید

هرچه زودتر این موضوع رو با سیمین هم درمیون میذاشتم. 

 اگر

قرار بود از تینا دور باشم واقعا نشدنی بود... مثل این میمونه 

 که

و کنار زنت نباشی!  بگی شب اول ازدواج از خونه بری

 درست بود

 که من و تینا تازه ازدواج نکرده بودیم ولی باالخره این اولین

 .روزی بود که به معنای اصلی زندگی مشترک کنار هم بودیم

زودتر از تینا از خواب بیدار شدم. از دیدن مدل خوابیدنش 



 خنده

 روی لبام طوری پخش شد که کم مونده بود تبد یل به قهقهه

و من جلوش رو گرفتمبشه  . 
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روی قطر تخت خوابیده بود و پتو رو مثل یه کرم ابریشم 

 کامل

دور خودش پیچیده بود. هیچی از پتو رو برای من نذاشته بود 

 و

 .برای خودش یه پوشش کامل ساخته بود

 !چطو ری میتونست احساس خف گی نکنه هللا و اعلم

یه دوش سریع گرفتم و برای تینا ی ه نوشته روی پاتختی 

 گذاشتم

 .که بدونه دارم میرم پایین و نترسه

 وقتی رسیدم پایین سیمین با دقت نشسته بود و محتویات

 .چمدونش رو باز میکرد

 ا کی بیدار شدی مامان؟-

 حیاط رو هم آب و جارو کردم... ماشینت کجاس؟-

ز قرار داشت توی دهنم یه تیکه از شکالتی که روی می

 انداختم

و روی مبل هاینه چندان راحت لم دادم. چوب دست هاش تو 



 ی

 :کمرم بود... طوری که کمتر اذیت بشم نشستم و گفتم

 ...تعمیرگاه-

 .سرش ر و تکون داد و بیشتر پرس یدن رو جایز ندید

1467 

 جرزن  

 

 نبود

 طرف کجاس؟-

م... یکمی سکوت کرد و مشغول شونه هام رو باال انداخت

 مرتب

کردن محتویات چمدون شد. انگار هنوز ذهنش مشغول بود 

 که

 :سرش رو باال گرفت و گفت

 اصال خبر نداری؟-

همونطور که صادقانه اول اون ارتباط نشسته بودم و به 

 سیمین

معرفیش کرده بودم حاال هم راحت میتونستم از بی رنگ 

 شدنش

 .توی زندگیم بگم

 .هیچ، چه مهم شده-

 .اونی که مهمه پسرمه-

همه چیز رو مرتب ت وی ساک های مخصوص گذاشته بود. 



 از

 مارکها یی که روی هرکدوم از ساکها خورده بود میتونستم

حدس بزنم چی توشون قرارداده. انقدر تعداد باکس ها زیاد 

 بود

 ...و تمومی نداشت. از کوچیک تا بزرگ

- این یکیا همهاش بر ای توس. بیا اینا برای تو نیست، ولی 

 ببین
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 دوسشون دا ری؟

نمیتونست دو زان و بشین هزانو درد امونش رومیبرید . 

 برای همی ن

زانوهاش رو اریب گذاشته بود و روی گوش هی فرق الکی 

 رنگ

 .خون هاش نشسته بود

 برای کیه پس؟-

- یچاره تونسته باشه برج همسایهات... مگر اینکه این ب

 زهرمار ی

 .مثل تورو تحمل کنه

 :اخم کردم و جدی گفتم

 !!ا مامان-



 ...واال اون دختره که نتونست-

 ...مامان جان قربون شکلت برم بی خیال اون دختره شو-

*** 

 وقتی پاشدم و دیدم آریو نیست منم سریع یه دوش گرفتم و

برم تو. جلوی در رفتم پایین ولی حس فضولیم بهم اجازه نداد  

ورودی واحد طبق هی اول وایسادم نفسم رو حبس کردم تا 

 باز
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 .مثل همیشه سوتی ندم همه متوجه اومدنم بشن

 فکر میکنم این اولین باری بود که توی زندگیم موفق بودم و

 !بدون حرکت یه جا وایسادم. قدرت خدا رو ببین

 ...مامان جان قربون شکلت برم بی خیال اون دختره شو-

 کسی توی زندگی آریو بود؟ قطعا کسی بود که مامانش داشت

 .دربارهی اون صحبت میکرد

گوش فضولم تیزتر شد ولی ا نگار قصد نداشتن دیگه از اون 

 دختره

 .صحبت کنن

 خب ببینم برای تینا چی خریدی؟-

- ش میاد میبینه چی چه دو روزه پسر خاله هم شدی. خود

 براش



 .خریدم

 آریو کالفه شده بود و از لحنش می فهمیدم. قلبم دیگهتپیدنش

 دست خودم نبود. وای یعنی چی که یه دختر توی زندگی آریو

 .بود

 .فردا شب خونهی عمه خانم دعوتیم-
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 مگه عمه خانم فوت نکردن؟-

 !!آریو-

 :مامانش انگار میخواست تنبیه اش کنه که اونطوری میگفت

 دو روز اومدی اینجا باز مهمون بازیراه انداختی؟-

 :وقتی جوابی از سمت سیمین جون نیومد آریو دوباره گفت

 حتما پس فردا هم مهمون دعوت کردی؟-

 پس چی؟ سال نوعه مهمون نیاد توی خونه ؟-

جزوشون محسوب نمیشدمبله مثل اینکه این خونواده که منم   

 مهمون داشتن و من بایدمیرفتم تا کشکم رو بسابم. البته

دلمشغولی ای به اندازهی ده تُن برام ساخته بودن که 

 نمیتونستم

 برم بشینم کشک بسابم! حین سابیدنم باید غصهی دخترایی که

 .توی زندگی آریو بودن رو میخوردم

نمم بهش خودم کم بدبختی داشتم اینطور ی حسودی کرد



 اضافه

شده بود. واال دختر نونت نبود آبت نبود مرضت چی بود 

 عاشق
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 شدی؟

اومدم راهمو کج کنم برم باال و دیگهبه حرفاشون گوش ندم 

 که

 این دمپایی المصب آریو که هم قد و قوارهی خودش بود یه

ه صدای طوری به پام پیچید که اصن نفهمیدم چطور شد ک

 جیغم

 !گوش خودمم پاره کرد

یه پام رو گذاشته بودم جلوش و اون یکی پام از پشت بهش 

 گیر

 کرده بود. انقدر هم پاش دراز بود که میتونستم با دمپا ییش به

 !همدیگه بپیچیم و یه بافتنی ببافی م

 !ی ا امام زمان-

 من بودم که وقتی داشتم با صورت لبهی پلهها پایین میومدم

اومده بود د ین و ایمون دارم و بایدیکی رو صدا کنم تا  یادم

 امید

 !داشته باشم سر و صورتم به فنا نره



قطعا اون صدای دوییدن و کوبیده شدن پا روی زمین هم 

 متعلق

 به آریو بود وگرنه که سیمین جون مگه چقدر وزن داشت که

 بخواد ساختمون رو تکون بده؟
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 ...بسم هللا-

 ساعد دستم مستقیم روی زمین فرود اومد و صورتم شاید فقط

دو سه سانت با نوک پله فاصله داشت. نفسم رو توی سینه 

 حبس

 .کردم و چشمام رو بستم

آریو رو کنارم حس کردم. بوی تنش رو میتونستم به خوبی 

 از

 .همهی بوهای دنیا جدا کنم

 خوبی تینا؟-

رو باز کنم گفتمبدون اینکه چشمام  : 

 !هنوز وقت نکردم فکر کنم ببینم خوبمیا نه-

 میتونی تکون بخوری؟-

یه گوشه از چشم چپم رو باز کردم و اون یکی رو همونطور 

 بسته

 :نگه داشتم. گردنم رو کج کردم و بهش نگاه کردم



 !میگم همین االن افتادم هنوز نمیدونم خوبمیا نه-

- د کنی همینطور عین میخوای تا زمان ی که احساس در

 لواشک

 پخش زمین بشی؟
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با احساس طعم لواشک دهنم رو جمع کردم و هر دو چشمم 

 رو

 :بستم

 !وای دلم لواشک خواست-

 تینا پاشو ببینم، پاشو ببینم سالمی یا نه بعد دلت لواشک-

 .بخواد

اومد دستم رو بگیره و بلندم کنه ولی من یهویی تکون خوردم 

 و

 نذاشتم. ساعد دستم داشت از درد میترکید. میدونم قطعا این

 سردیمیک ساعت طول میکشید ولی فعال با همین رفتار آروم

 .می شدم تا قشنگ برم همه چیز رو بررسی کنم

 .خوبم خوبم ممنون-

- عکسی از دست و پاهاتپاشو بشین ببینمت دخترم. بر یمیه   

 .بندازن یه وقت خدایی نکرده چیزی نشده باشه

 مامان جان تینا بی دی نیست که به این بادا بلرزه. تجربههای-



 .هولناک تر از این از پا درش نیاورده این که چیزی نیست
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رونزیر لب با دهن بسته که به زور حرفم از الی دندونام بی  

 :میاومد گفتم

 اگر یه وقت در حال مرگ باشم چی؟-

داشتم حرص حرفایی که شنیده بودم رو خال ی میکردم. 

 برعکس

آریو که اون لحظه شوخ بود ولی من اصال نمیتونستم شوخیا 

 ش

 رو تحمل کنم. اون لحظه همیه کمی لوس شده بودم و دلم

 .توجه می خواست و هم به شدت از دست آریو حرصی بودم

آریو هم انگار نه انگار همه چیز رو به شوخی و خنده گرفته 

 بود

 .فقط انگار الکی می خواست زیر سیبیلی قضیه رو ردش کنه

دوباره دست دراز شده اش رو که سمتم گرفته بود کنار زدم 

 و

 همونطوری که داشتم دندونام رو روی همدیگه می کشیدم تا

جلوی خودم رو بگیرم و سرش داد نزنم و جیغ نکشم از جام 

 بلند

 .شدم



 تو در حال مرگ هم از پس خودت برمیای این رو بهت قول-

 .میدم
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 هه! خبهرچقدرم از پس خودم بربیام! خب المصب مثال

 شوهرمی... به هر حال هر زنی چشم امیدش به شوهرشه

م دلش می خواد طرف نگرانش بشه نه که بخصوص که آد

 بگه

این بیدی نیست که با این بادا بلرزه. جهنم که مامانت مثل 

 مادر

 . فوالدزره باالی سرمون وایساده

حاال بیچاره انقدر مهربون بود که آدم دلش می خواست هر 

 دقیقه

 .سفت بغلش کنه و ماچش کنه ها. فوالدزره کدوم بود

ی بودم که از پس خودم برمیاومدم فقطبد نبود که من یه دختر  

 ...ادمای قوی هم گاه ی نیاز به حامی دارن

بی ا دخترم... بی ا بشین یه شربتی برات بیارم. این -

 پسرمیکمی

 .رفتار با خانم ها رو بلد نیست

آهان بیا تحویل بگیر آریو خان. مادرتم فهمید ولی تو 

 !نفهمیدی



 !الحق که کودنی شوهر احمقم

غره به آریو رفتم و اونم مثل پسر بچه های خرابکار یه چشم 

 با

 مظلومیت نگاهم کرد. خبر نداشت که مکالمه ی پر بارش با

 .مادرش رو شنیده بودم و از اونجا پر بودم
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هی نفس عمیق کشیدم تا خودم رو آروم نگه دارم و تا وقتی 

 از

 چیزی مطمئن نشدم چیزی به روش نیارم ولی مگه این دل

 صاحب مرده آروم می گرفت؟

 آخه خدا جون این چه کاریه؟ نه جون من این چه کاری بود با

 من بدبخت کردی؟ کم بدبختی داشتم عاشقم کردی؟ نه عاشق

یه آدم هم رده ی خودم! برداشتی عاشق این دلی دیوونه 

 کردی؟

فکر و خ یال داشتم فکر و خیال دل آقا آخه کم بیچاره بودم کم  

 ...هم اومد توی مغزم! هووووف

اولین بار جلوی مامانش عیب نداشت. حاال فعال جا داشت 

 سوتی

 .بدم

 سیمین جون آریو رو مجبور کرد بره برامیه شربت بی اره تا



سرحال بیام. انقدر کیف می داد مامانش مجبورش می کرد 

 یکمی

ون بده که حد نداشتبه اون ماتحت تنبلش تک . 

 نرفتی پیش خونواده ات؟-

نگاهم رو از گل های قالی گرفتم و فکرم رو از عشق سابق 

 و شاید
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عشقی که هنوز هم آریو درگیر ش بود خالی کردم. البته 

 دروغه

 اگر بگم کامال خالی بود چون هر چند ثانیه فکرم پر می کشید

نسمت حرفاشو . 

 :لبخند زدم و گفتم

 سیمین جون... گفتم بهتون که من یه استادی دارم! چشمتون-

 .روز بد نبینه. من رو میبینین با این قد و هیکل حریفش نمیشم

انقدر سخت گیره که ما هم کم آوردیم... اندازه ی پنج تا 

 مدرک

کارشناسی و هشت تا مدرک ارشد بهش پروژه تحویل دادم 

 ولی

اصال انگار نه انگار. االن اگر ازش بپرسی نمره ی تینا چنده 

 تهش



 میگه پونزده. خدا شاهده اندازه ی هفتاد هشتاد براش زحمت

 ...کشیدم

آریو با لحن استاد طور خودش بادی به غبغب انداخته بود و 

 با

 سینی چای می اومد سمتمون. هنوز هم برام مقایسه ی دو

و دانشگاه داشت برام جالب  شخصیت متفاوتی که توی خونه

 و

 .جذاب بود
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بله سیمین جان... کسی که قراره از ترم بعد وردست -

 استادش

وایسه و چهارتا کالس هم تدریس کنه مجبوره که دو سه 

 برابر

 .بقیه کار کنه و زحمت بکشه

چنین جایگاه ی راحت به دست نمیاد چون اگر راحت بود 

مهه  

 .میرفتن سراغش

 !باز این پسر من رفت سر منبر-

 همه خندیدیم و بحث انقدر به سمت کار و درس کشیده شد

که تقریبا فرصت فکر کردن به گذشته ی آریو رو از من 



 گرفت

 ولی بایدحتما یه صحبتی با دوستاش می کردم. اصال باید

 میدیدم تمین چه زمانی می خواست همدیگه رو ببینیم. شاید

ن موقع می تونستمیه چیزایی از زیر زبونش بکشم بیروناو . 

 سیمین جون همه ی آشناهایی که دلش می خواست رو دعوت

کرده بود. یه طورایی من و آریو فرصت سر خاروندن 

 نداشتیم. هر

 .دو به یه اندازه می دوییدی م تا سی مین به کارهاش برسه
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آخرین کار سر و سامون دادن باغچه بود که به عهده ی من 

 .بود

خدا رو شکر که سیمین جون به من به چشمیه دوست نگاه 

 می

 کرد نه یکی که برای پسرش آشپزی یا کلفتی می کنه. از حق

 نگذریم اینطوری هم نبود و واقعا باهام مثل یه دوست نزدیک

 .رفتار می کرد

ر بود بیان رفتم سراغ خرید از صبح روزی که مهمونا قرا

 گل و

 گیاه و همه رو آوردم تا به قشنگ ترین شکل تزئینش کنم. یه

اینطور چیزایی هم توی خودم داشتم. از اونجایی که یه باغچه 



 ی

 کوچیک گوشه ی حیاطمون داشتم و توی روستا بزرگ شده

 .بودم به این کار وارد بودم

ی ازشون رو بلدهم گیاها رو خوب می شناختم و هم نگهدار  

 .بودم

سیمین مشغول چرت ظهرانه بود و من هم کمر همت بسته 

 بودم

تا همون روز کارای باغچه رو تموم کنم. بذر ها رو کاشته 

 بودم و

گل هارو هم مرتب چیده بودم تا بیل بزنم و بین خاک و گل 

 ها

1480 

 جرزن  

 

 نبود

 .محکمشون کنم

بشم و یکی از بسته های خاک رو  اومدم از وسط باغچه رد

 بردارم

که یهو حس کردم پام به یه چیز ی کشیده شد و سوخت... 

 همون

 .لحظه آر یو از پله ها اومد پایین

 ...عقرب! گودزیال! وای خدای من-

 خفیف ج یغ کشیدم تا سیمین جون هم بیدار نشه. همین که



 اومدم از باغچه بیام بیرون پاهام گی ر کرد به لبه ی

 باغچه... میگن

 تا سه نشه بازی نشه و این دقیقا دومین زمین خوردن توی دو

 .روز اخ یر بود. خدا فقط سومی رو بخیر کنه

قبل از این که با سر روی زمین فرود بیام و اینم به افتخارات 

 کله

 پا شدن هام اضافه بشه. عین برق

خودش رو رسوند بهم و یه طور کج و معوجی من رو توی 

 هوا

 .نگه داشت و اجازه نداد پخش زمین بشم

 فکر کنم اگر به همین روال پیش می رفتیم بایددست و پاهای

خرد شده ام رو از اینور و اونور جمع می کردیم و به یه 

 تینای
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سالم تبدیل می کردیم . انقدر به در و دیوار می خوردم که 

 همیش ه

درد می کردیه وری از بدنم  . 

اگر خدا می خواست یه مبنا برای دست و پا چلفتی بودن 

 تعریف

کنه باید من رو می ذاشت حداکثر و بقیه رو طبق من 



 ...میسنجید

 ...مثال تینا بر دقیقه! قشنگ می شدا

 چی شده چرا همچین میکنی؟-

یه چی پامو نیش زده... وای می سوزه! آخ درد میکنه... -

 تقصیر

و زوری نفرستاده بودی باغبونی کنم... ای خدا توعه! اگر من

 لعنتت

 .کنه

نذاشت حرفم رو تموم کنم من رو نشوند روی صندلی کنار 

 باغچه

 و خم شد روی پام... بدبخت می دونست وقتی یه چیزی اذیتم

 می کنه همه ی سعیم رو می کنم تا حمله ی نازی ها رو هم

ر هم آریو بود! گردن آریو بندازم. اصال شاید دلیل گرونی دال

 این

 .که من شانس نداشتمم قطعا دلیلش آریو بود

 کجاشه؟-
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 !آی میسوزه... دست نزن بهش درد میکنه-

داشتم دستم رو میاوردم باال که کتکش بزنم ولی زودتر 

 پاچهی



 ...شلوارم رو زد باال و با دستی که بهش کشید جیغم رفت هوا

 دقیق مشغول بررسی شده بود ولی نمیدونم چه کوفتی بود که

 .می سوخت و نمی تونستم هم نگاهش کنم

آی مردم! من بمیرم خونم گردن توعه... اگر مردم به همه -

 بگو

 من کشتمش، بگو ظالم بودم حرفامو گوش میداد ولی باز

کشتمش. روی سنگ قبرم بنو یس نامام موند، نه شوهر 

 خوبی

اشتم به آینده اش برسهبودم نه گذ ... 

 عزیزم! تینا جان یه لحظه آروم باش ببینم چی شده. چیکار-

 می کردی مگه اینطوری شدی؟ نگاه تورو خدا چه بالیی سر

 .خودش آورده

 عزیزم؟ وای خدا قلبم... دیگهتحمل این همه هیجان رو نداشتم

بهم میگفت عزیزم! تینا جان! انگار توی مغزم فلش بک 

 خورده

. تازه یادم افتاد که بابا ما دو سه روزی بود دیگه این بود

 ازدواج
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الکیمون به ازدواج واقعی تبدیل شده بود و صد بارم تا حاال 

 بهم



 !گفته بود عزیزم

 .پامو فشار داد و از خلسه ی خیال پردازیم اومدم بیرون

- کن بذار درش فکر میکنم تیغ رفته داخلش، یکمی تحمل  

 .بیارم. خراش ایجاد شده داره خون میاد

 لبم روگاز گرفتم، قطره های اشکمیواش یواش اومد پایین که

 .انگار صدام رو شنید

 !گریه برای چی آخه-

 بلند شد و دستش رو گذاشت روی گونه ام. لبش رسید به

 پیشونیم و من ُمردم! درد رو یادم رفت... همه چیز از یادم

 :رفته بود. یه لبخند نرم زد و گفت

 اخه دیوونه چیزی نشده که، من که اینجا کنارتم! هرچی باشه-

 .خودم فدات میشم

 .یه چیزی از ت وی پام دراورد و گرفت جلوی صورتم

 .دختر نازنازی من. تموم شد-
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 نگاهش رو به تراس طبقه ی

 :اول انداخت وگفت

- اگر دوتایی تنها بودیم االن ... 

 یه مکث کوچیک بین جمله هاش انداخت که من نفسم توی

 سینه ام حبس شد. همین چند ساعت قبل که رفته بودیم



 باغ گل توی یه کوچه ی خلوت حسابی از خجالت هردومون

درومده بود ولی حیا نداشت! جایی که مامانش بود باید 

 شیطنت

عروس ند یده می خواست می کرد. عین این تازه دومادای 

 هر جا

من رو گیر می اره یه کاری بکنه دیگه. حاال نه که من خیلی 

 بدم

 .میاد! از اون لحاظ میگم

خودمو جمع و جور کردم و اصال یادم رفت چطوری بر ای 

 یه تیغ

 . کولی بازی دراورده بودم

 مامانش همین چند قدم اون طرف تر خوابیده بود و هنوز هم

ارتباط پنهونی نمی دونستهیچی از این  . 

 !ای لعنتی جذاب من-

بی حس بودم و همه اش نگاهم به سمت این طرف و اون 

 طرف
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بود تا کسی مارو توی حیاط نبینه. سیمین جون یه سمت 

 قضی ه

 .بود و همسایه ها همیه سمت دیگه



 و من میتونستم غوغا بپا کنم. میدونی چجوری؟-

سایه ی سیمین جون رو پشت سر آریو دیدم. گفتم دیگه 

 کارمون

 تمومه! ما مرده محسوبیم و این آخرین فرصت دفاعمونه ولی

اونقدر وضعیتمون بد نبود. اگر براش بهونه می آوردیم 

 شایدقابل

 .قبول بود

 ...آریو... مامانت-

 مامانم بفهمه پسرش یواشکی زن گرفته چه حالی میشه؟-

یمین جون فکر میکردم... به این فکر می کردم به اعتماد س

 که

اگر اینطوری همه چیز رو بشه چقدر بد میشه. کاش آریو 

 خودش

 به مامانش همه چیز رو می گفت و کاش من لعنتی دهن باز

میکردم و ازش می خواستمیکمی بره عقب. آخرش هم شیطن 

 ت

 .هامون داشت کار دستمون می داد

 ...آقای-
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 تینا حالت خوبه؟ آقا دیگه چه صیغه ایه؟ دیوونه شدی؟-



 بیلچه ای که هنوز توی دستم بود ول کردم و با تکیه به شونه

 .اش از جام پاشدم

 .من اگر تو رو نشناسم مادرت نی ستم-

هردومون سرمون رو گرفتیم باال و به سیمین جون که دست 

 به

 .سینه باالینرده ها وایساده بود نگاه کردی م

 تینا جان این پسر یکمی آتیشش تنده و من بعید میدونم به-

 !این راحتی ها از این تندی دربیاد

من که اصال نگم براتون... انگار یه پارچ آب سرد خالی شده 

 بود

روی سر و صورتم. اصال زخم پا و سوزش و هر کوفت و 

 درد و

توی لحظه از یادم بردم. واال کم چیزی  مرض دیگه ای رو

 نبود

اونطوری سیمین جون باالی سرمون ظاهر شده بود. ای 

 خداااا

 !حاال خوبه توی وضعیت بدترینبودیم

وای حاال از کجا معلوم شاید هم مارو توی بد زاویه ای د یده 

 !باشه

 ای خدایا آریو بگم ذلیل نشی ایشاال چرا منو میندازی توی این
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 موضعیت های سخت و طاقت فرسا؟ من چه گناهی کردم باید

 گیر تو بیوفتم؟

اون تینای جوگ یر عاشق پیشه ی درونم توی همون 

 وضعیت هم

داشت قربون صدقه ی برزنش می رفت. یه طور قربون قد و 

 باالی

 درازش می رفت که حس میکردم با پرنس چارمینگ ازدواج

آریو برزن خان بیگی کردم نه ! 

 .بیا تو کارت دارم-

با چشم و ابرو یه اشاره ها یی هم بهش زد و من سکته ناقصم 

 به

 ...کامل تبدیل شد. ای ی ازیخ تینا! آهلل آهلل

اون تینا درونیه می گفت آروم باش بابا ی ارو شوهرته چیز 

 ی

 نمیشه که! مامانشم دو روز دیگهمیره دوشواری ندآریولی این

ای بدبخت خشک شده از استرس تمام حواس پنجگانه اشتین  

رو از دست داده بود. یه ذره از شنواییش باقی مونده بود که 

 اونم

آریو انقدر داشت آروم صحبت می کرد که ا نگار هیچی نمی 

 !گفت
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 .بشین باهاش صحبت میکنم میام-

 ای بری دیگه برنگردی مردک داغ! آخه وسط حیاط این

 عشقوالنه در کردنا چیه؟ اصال من چرا باید براش لوس بازی

درمیاوردم؟ ته همه ی بدبختیا که یا میرسه به خودمی ا به 

 !آریو

اونایی هم که میرسه به خودم باز قطعا تقصیر آریوس... پس 

 تمام

صیر آریوس اتفاقات مزخرف و اعصاب خرد کن دنیا تق

 حرف دیگ

 ه

 ...هم نباشه

پا شد رفتا! یه طوری ریلکس پاشد که انگار هیچ اتفاقی 

 نیوفتاده

 آبهم از آب تکون نخورده. این مردا چطو ری می تونن انقدر

 !ریلکس باشن؟ آخ فدای اون قد رعنات بشم من

 لبم رو گاز گرفتم... آخ آخ اگر سیمین جون هم مثل

می شناختم باشه بیچاره ام. از ننه  مادرشوهرایی که تا االن

 بگی ر

 ...تا حاج گوهر و حاج مصی و حاج خانم کبال یی



چه مادرشوهرایی بودنا! دمار از روزگار تک به تک 

 عروساشون
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دراوردن. حاال خودمونیم من عاشق ننه ام چون ور دلش 

 بزرگ

دم ولی تا تونست شدم تو دامنش شب و روزم رو سر کر

 مامانم و

کبری رو چزوند. البته مامان بی زبون من که هیچ کاریش 

 نداشت

ولی نگم از کبری که فتنه ای بود. ی دونه ننه می چزوند سه 

 تا

 کبری جواب می داد. آخ آخ چقدر دلبری می کرد و چقدر با

 !همون دلبریاش دل ننه رو می سوزوند. ذلیل مرده

 هرچی گوش تیز میکردم هیچی نمی شنیدم. یاد مادر شوهر

فریبا افتادم... دختر عموم بود. وقتی شوهر کرد 

 مادرشوهرش هر

روز براش شیش کیلو آش می پخت! نه آش واقعی ها... 

 بیچاره

 اش کرده بود. روزی دوبار مجبورش میکرد خونه اش رو

 .جاروبرقی بگشه



انداختی توی این وضع...  ای خدا لعنتت نکنه آریو که من رو

 این م

شده بود جمله ی هر دو دقیقه یکبارم. هی نگاهم رو می 

 انداختم

باال و هی یادم میومد به آریو بد و بیراه بگم. واال بال که 

 دیوار

 !کوتاه تر از آریو اصال وجود نداشت
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به سمت باال. یهاز جام پاشدم و روی نوک انگشتای پا رفتم   

طوری آروم می رفتم که از خودم بعید میدیدم . اصال امکان 

 نداره

من راه برم به یه جا نخورم و باورم نمی شد چهارده پونزده 

 تا پله

رو با موفقیت پشت سر بذارم! نیازمند کارت هزارآفرین بودم 

 این

موفقیت ممکن بود هر بیست سال یک بار به دست بیاد و 

 ارزش

فرین گرفتن داشتهزارآ . 

نفسم رو جلوی در واحد مشترکمون فوت کردم.واقعا برای 

 تمدد



 اعصاب نیاز داشتمیکمی به خودم برسم. اینطوری می تونستم

 بیشتر فکر کنم. قشنگ می تونستم مغز خودم رو به یه آبدوغ

 !خیار محشر تبدیل کنم

تمام تالشم برای ساکت موندن و حفظ کردن اون سکوت 

 محض ی

توی ساختمون بود دقیقا وقتی خراب شد که پام رو گذاشتمکه   

توی خونه. پام چنان به جا کفشی جلوی در گیر کرد که یه 

 لحظه

 ...حس کردم کل دنیا جلوی چشمم سیاه شد

 نفسم رو محکم حبس کردم و اول آینه رو که خم شده بود جلو

 .توی هوا گرفتم
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همین که آینه رو 

صاف و مرتب 

  ر

وی جاکفشی 

 گذاشتم و اومدم

یه نفس عمیق بکشم 

دیدمیه گلدون که اون 

 باال جا خوش کرده

  

 !بود داشت میلغزید که بیاد پایین

 ...آی خدا-



 !و همینطور آی خدا گویان پریدم زیر گلدون

خدا دوسم داره مگه نه؟ حتما داره که دست به دست زمونه 

 داد

 !و اجازه نداد باز صدایی ایجاد کنم و این یعنی موفقیت

با فشار تمام محتوی ریه ام رو خال ی کردم. خدای ا شکرت 

 شکرت

 !شکرت

 رفتم سمت اتاق و دیدم کاری از پیش نمیره بدون این که لباس

بردارم خودم رو رسوندم به حمام. این باز راه حل خوبی بود 

 می

چشمم رو ببندم. تمدد  تونستمیکمی زیر دوش وایسم و

 !اعصاب

انگار هر یک دقیقه ب رام اندازه یک سال می گذشت و نمی 

 تونستم

درست تمرکز کنم. بدتر از همه این بود که استرس داشتم 

 چشم
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توی چشم سیمین جون بشم. اصال استرس مهمونی شبشون 

 رو

رار بود فامیالی آریو رو هم داشتم. این اولین بار بود که ق



 ببینم

 .و من بی نسبت ترین آدم توی این مهمونی با آریو بودم

همون اول هم خیلی سعی کردم منصرفشون کنم و از 

 حضورم

توی مهمونیشون سرباز بزنم ولی نه آریو و نه سیمین جون 

 حاضر

 .نبودن بپذیرن و من هم مجبوری پذیرفتم

 !زندگی روی ایی ! ی ازیخ تینا با این زندگی رویاییش

نمیدونم عقربه های ساعت گذر چند دقیقه و ی ا چند ساعت 

 رو

گزارش میکرد ولی دل بیچاره ی من می گفت یه ده پونزده 

 سال

 .گذشته و نه آریو اومده باال و نه خبری از مامانش شده

وشیدم و با تمام اضطرابی که داشتمیه بلوز شلوار خواب پ

 مشغول

 حاضر شدن شدم. یه بلوز شلوار ساتن صورتی با ستاره های

 سرمه ای رنگ. واال مگه زن زندگینبودم؟ بایداین جذابا مادر

 شوشو جان خریده بود رو استفاده هم میکردم دیگه. تازه باید

ترفند های یه عروس دلبر رو عمل ی می کردم و استفاده از 

 این

مانش فرو میکردم و می دید لباس ها رو قشنگ در چش



 عروس
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جان از لباسایی که آورده خوشش اومده اونم به اندازه ی 

 خودش

 !ذوق مرگ می شد . بله ما یه همچین عروسا یی هستیم

 !خودشیرین و جلف

یکی نیست بهم بگه تو بذار اول به عنوان عروس پذیرفته 

 بشی

رتبعد نقشه بکش توی س ! 

موهام رو قشنگ سشوار کشیدم و خوشگل موشگل درست 

 کردم

که آریو اومد باال... انقدر یهویی اومد توی اتاق که با بلند 

 شدنم

از پشت میز آرایشی که به تازگی به جمع وسیله های مسخره 

 ی

مجردانه ی اتاقش اومده بود اضافه شده بود پام گیر کرد به 

 سیم

بار کن سشوار و خر بیار و باقال ی ! 

 سشوار پخش زمین شد و منم با پایی پره خورده الی سیم با

 ...پشت شتلق خوردم زمین



دارم فکر میکنم که چطوری ت وی این یک ساعت دووم -

 آورد

 ی

 !زمین نخوردی و هیچ سر و صدایی ازت نیومده
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 .آیی آریو... داغون شدم-

اومد جلو و دستش رو دراز کرد. وقتی دستم رو نگرفتم 

 سمتش

و پاهام رو توی همون وضعیت کشیدم توی بغلم نشست جلو 

 ی

 .پام

 لبام رو جمع کردم. واقعا اون لحظه بعد از تحمل اون همه

اضطراب و فشاری که تنهایی تحمل کرده بودم نیاز 

 داشتمیکمی

دما! چطور شد کهبهم اهمیت بده. خدایی من انقدر لوس نبو  

انقدر لوس شدم؟ از این زنای شوهری چندش نبودما! شدم 

 دیگه

 خب چیکار کنم اون لحظه فقط ناز کشیدنش حالمو خوب

 .میکرد

روی زانو خم شد سمت من و سرم رو گرفت بین دوتا 



 :دستاش

 ...مثل عروسک شدی-

 :لبام رو دادم باالتر و با نارضایتی غر زدم

 فقط مثلش؟-
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 نبود

 ابروهاش رو داد باال و لبهاش از زیر سیبیل کوتاهش کامال

 .مشخص باال رفت

 ...نه تو عروسک منی-

 .لبش رو گذاشت روی پیشونیم. ترجیح می دادم هیچی نفهمم

 حاال تا همون لحظه که آریو بیاد باال داشتم دل دل می کردم

بفهمم پایین چی شده ها تا اومد باال دلم می خواست زمین 

 دهن

باز کنه برم توش قشنگ قورتم بده ولی نفهمم بین آریو و 

 مامانش

چی گذشته. بی خبری بهتر نبود؟ اگر یهو یه چیز می گفت 

 من

ناراحت می شدم چی؟ توی همین بی خبریم بمونم بهتره 

 حداقل

و بیشتر می تونم از دیرتر می فهمم چه بالیی سرم اومده  

 .خوشبختیم لذت ببرم



 پاهام رو از زیر بدنم کشیدم بیرون و منم مثل آریو دو زانو

 :نشستم. با بغض نگاهش کردم

 .آریو دلم برات تنگ شده بود-

 ...دل منم همینطور سفید برفی-

 .چقدر لباست بهت می اد-
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 نبود

فقط سرم رو تکون دادم یه نگاه به لباسم کردم و . 

 من دوش بگیرم؟-

 ...بگیر-

 کاش می شد زندگی رو

 توی همین لحظه ها خالصه کرد. مثال نه کار می کردیم و نه

 درس می خوندیم . نه دغدغه ای برای پیشرفت داشتیم و نه

احساس مسئو لیتی ن سبت به زندگی... اونطوری می 

 تونستیم برای

ق ورزیدن تالش کنیم. درستهبیشتر عاشق بودن و بیشتر عش  

 تبدیل به عادت می شد ولی چه عادتی قشنگ تر از لمس یار؟

 حاضر شو که از ساعت شیش دیگه همه میان. این همسن و-

میان ساالی مامان زود . 

 سرم رو تکون دادم. بلند شد و منم از جام بلند شدم. سشوار و

 .بررسی کردم و وقتی مطمئن شدم سالمه لبخندم عمیق شد



 .خدایا شکر که یه خسارت دیگه بار نیاوردم

 لباس پوشیدن مال آخرین مرحله بود. بازم این جا دوسه تا

 انتخاب داشتم. یه لباس که آریو برام خریده بود... دو تا هم از
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 نبود

 .لباس هایی که مامانش آورده بود

رده بودم. همین کهبرای انتخاب رژ لبهم باز بین دوتا گیر ک  

رژ لب قرمز شدیدا مورد عالقه ی آریو رو زدم صدای باز 

 شدن

در حموم اومد! قصد داشتم هم این رژ لب رو امتحان کنم و 

 هم

یه نسکافه ای خوش رنگ که خی لی کم هم ازش استفاده 

 کرده

 بودم. خودمونیما چقدر قرطی شده بودم من! قبال از این خبرا

و هم به لبم می کشیدم هم پشت چشمام ونبود... یه رژ لب ر  

هم میمالی دم روی گونه و دوتا تق تق می کوبیدم روش می 

 شد

 !رژ گونه! بازم تقصیر آریوعه! واال بخدا

 چیزی می خوای برات بیارم؟-

 ای دل غافل! ای مرد جذاب لعنتی من... االن وقتی این کارا

قمه ی چربتنیستا... برو لباست رو بپوش تا خودم نیومدمیه ل  



 !کنم

البته اینا رو مردا به زنا میگن ها ولی من نوع پیشرفته اش 

 هستم

نمی تونم طاقت بیارم... اگر حرف نزده بود قطعا منو توی 

 اون

 .خلسه غرق می کرد
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 جرزن  

 

 نبود

 ...بازم که اینو زدی-

 ...ها-

 نگاهم بین موهای خیسش و قطره هایی که روی تنش داشت

 سر می خورد در حال گشت و گذار بود. فتبارک هللا احسن

 الخالقین... چی آفری دی خدا جون! المصب چشم نداره که

 اقیانوس اطلسه! نقاشی خدا به به! با اون موهای پر پشت و

 .سیاهش

روزی یه لحظه ذهنم پر زد سمت درخواستی که آریو چند 

 بود

توی لفافه مطرح می کرد... من جد ی نمی گرفتم چون اصال 

 دلم

 نمی خواست بهش فکر کنم و اونم بچه دار شدن بود. زود بود

این اتفاق... شایدآریو سی و چهار سالش بود و به نظر 



 خودش

 دیگه موقع پدر شدنش بود ولی من دوست نداشتم فعال مادر

 .بشم

طره از موهاش چکه کرد و روی موهاش رو داد باال و چند ق

 زمین

 ریخت. نگاهم از با قطره ها تا روی زمین رسید و حواسم از
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 جرزن  

 

 نبود

چشماش که داشت خط و نشون های پررنگی برام می کشید 

 دور

شد. راستش دوست داشتم اگر یه روز بچه دار شدیم مثل 

 باباش

که فعال معما های زیادی چشم رنگی و مو مشکی باشه! البته 

 برای

 ...حل کردن داشتم

تینا خانم با شما هستم... میگم قرار بود که این رژ لب رو -

 .نزنی

 !نزدم-

 خم شد و بوی شامپوش توی بینیم رو پر کرد. نگاهم مسخ

 چشمای رنگ آسمونش شده بود و بین دوتا کره ی ناتمومش

 توی گردش بودم که انگشت شستش رو کشید روی لبم و بعد



این رژ لب رو فقط برای من میزنی این رو هیچ وقت یادت -

 .نره

نگاهش کردم. مثل یه بچه که داره ادب میشه. اون زبون 

 پنجاه

 متریم همچین کوتاه شده بود که نمی تونستم شروع به وروره

ینفک زندگیمجادو بازی کردن... اطاعت داشت جزوی از ال  

 ...میشد. اطاعت از مرد این روزهام

 چی می خوای بپوشی؟-
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 جرزن  

 

 نبود

 این اولین باری بود که آریو مستقیم داشت توی لباس پوشیدنم

 دخالت می کرد. یعنی بایدنظرش رو میپرسیدم؟

از بوی خوش و رنگ چشما و قد و باالی رعناش و نفسی که 

 توی

حبس شده بود خودمو ک شیدم بیرون و سعی کردم سینه ام 

 آروم

 باشم. از جام بلند شدم و رفتم سمت تخت که سه تا لباسا رو

روی اون گذاشته بودم. یه پیراهن ساده ی آستین کوتاه قرمز 

 که

 قدش تا زیر زانو بود... یه بلوز جذبیقه هفت که آستینای کوتاه

ی هم پیراهن گشاد داشت و شلوار راسته ی مشکی... آخر



 حلقه

ای بود که خود آریو برام خریده بود. یه پیراهن کوتاه تا 

 باالی

زانو که رنگش سبز ت یره بود و به یشمی می زد. آستین 

 نداشت

 .و روی یقه اش حالت اشک باز بود

 :ابروش رو داد باال و دست به کمر گفت

 یعنی اگر من دخالت نمی کردم ممکن بود اینو بپوشی؟-

 ...اوم-

با دقت به لباس سبزه نگاه کردم. خب خودش خریده بود! 

 مثکه
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 جرزن  

 

 نبود

بازم سگ غیرت پاچه اش رو به دندوناش گرفته بود و قرار 

 بود با

 ...اون اخم و تخمش من رو زخمی کنه

 !خب خودت خریدی-

 من بیکینی بخرم بایداونو توی مهمونی بپوشی؟-

 ...خب این لباس مهمونیه-

با آرامش اومد جلو و لباس رو که توی دستامم بود ازم گرفت 

 و



 ...خودش برد گذاشت توی کمد

اون بلوز کرمی هم دوست ندارم خیلی جذبه... همین قرمزه -

 رو

 ...بپوش

 ...آریو-

یه طوری بیچاره لب زدم که خودمم دلم براش سوخت. کجا 

 بود

آریو می گفت نپوش همونو اون دختر پرویی که وقتی 

 میپوشی د

 و می اومد پایین؟

اومد جلو و بازم من رو درگیر بوی خوش ت میزی خودش 

 .کرد

من فکر میکردم مشکل از ادکلنشه که من رو اونطوری 

 دیوون ه
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 نبود

می کنه نگو عطر تنشه که نمی ذاره یه آب خوش از گلوم 

 بره

 ...پایین

- مم... عزیزم... لطفا این رو بپوش. من دلم می خواد اینخان  

 !لباس رو توی تنت ببینم... لطفا



آهان حاال شد... اینطوری بیشتر دوست داشتم. زورزورکی 

 دق

 می کردم. حاال اگر خودم می خواستم این لباس رو بپوشم

مشکلی نبودا ولی این که مجبورم کنه ازش اطاعت کنم خلم 

 می

 .کرد

 .چشم-

 ...انگار که من ملکه ی اقصرش بودم و اون پادشاه

 مرسی که منو سورپرایز نمی کنی و با یه لباس دیگه نمیای-

 .پایین

ریز ریز خندیدم و آریو رفت که لباسش رو بپوشه. باید حتما 

 یه

مهمونی دیگه حسابی حرصش رو درمیاوردم بخصوص با 

 اون
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 نبود

چون که انگار اصال خوشش نمی اومد اونو لباس سبزه 

 .بپوشم

خوب چیزی برای بازی گرفتن رگ غیرتش بود. جذب و 

 تنگ

 .تازه سر و سینه ام رو هم مینداخت بیرون



 ...آریو-

 جانم؟-

 امروز به خدا گفتم اگر قرار شد ما بچه داشته باشیم چشماش-

 و موهاش شبیه تو بشه. به نظرمیه دختر چشم آبی با موهای

 .مشکی خیلی خوشگل میشه

با تعجب برگشت سمتم. لباسش رو از توی کمد دراورده بود 

 و

 .داشت با دهن باز نگاهم میکرد

 !عین اسبی که به نعل بندش نگاه می کنه زل نزن به من ها-

 .گفتم اگرررر... نگفتم همین االن قراره بچه دار بشیم

 خبیعنی مشکلی نداری با بچه؟-

 .نفس عمیق کشیدم و پنبه رو با آرایش پاک کن خیس کردم

من پیش مامان و بابام بزرگ نشدم. دلم می خواد اگر قرار -

 شد
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 جرزن  

 

 نبود

 یه روزی بچه دار بشیم با آگاهی باشه. وقتی تصمیم گرفتیم

درست تصمیم بگیریم و یه تینای دیگه ندی م به جامعه. 

 بعضی

جبران ناپذیرن حسرت ها . 

همونطوری لباس به دست اومد جلو. خوب بود که این مسئله 



 رو

باهاش درمیون گذاشتم چون اگر باز هم مطرحش میکرد من 

 بیشتر

 .اذیت میشدم. دوست داشتم بتونم حرفام رو بهش بزنم

 من بهت قول میدم از انتخاب تو هیچ وقت پشیمون نشم. هیچ-

که این زندگی رو خراب کنه وقت هم به هیچ کسی اجازه ندم . 

زندگی... واقعا زندگی ما بود. ما ی عنی من و اون... تینا و 

 !آریو

درسته توی اون لحظه دوتا چیز بزرگ توی ذهنم بود... 

 سیمین

 جون و تمین. دوتا مسئله که هنوز برام حل نشده بود ولی

هردوشون هم انقدری برام مهم و با اهمیت بود که بخش 

 اساسی

رو به خودش اختصاص بده ولی من بایدهمه چیز رو ذهنم  

مدیریت می کردم. حاال دیگه من نصف این زندگیمشترک 

 بودم

 و یه جا خونده بودمیه زندگی زمانی به نتیجه می رسه که

طرفین صد درصد توانشون رو برای یه زندگی مشترک 

 .بذارن
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 جرزن  

 

 نبود



میلنگه کمتر از اون یه جای کار ! 

از هم فاصله گرفتیم. آریو که لباسش رو به تن زد من پاهام 

 رو

بلند کردم و دکمه های لباسش رو بستم. شاید فردا و 

 فرداهامون

با این شور و شوق نباشه ولی من تصمیم گرفتم که صد 

 درصد

 .توانم رو برای این زندگی بذارم

آریو زودتر از من پایین رفت و من یکمی بعد وقتی که دو تا 

 از

مهمونا زنگ در رو زده بودن باالخره حاضر شدم و رفتم 

 .پایین

همه ی سعیم چشم گرفتن از سی مین جون بود و لعنت 

 فرستادن

 به خودم که چرا هیچی راجع به حرفاش با مامانش از آریو

م. شاید اگر می دونستمنپرسیده بودم. فکر اینجاشو نکرده بود  

 .چی شده می تونستم راحت تر برخورد کنم

 یه خانم جوونی که نمی شناختم با مانتو و مقنعه داشت کارا ی

 مهمونی رو انجام میداد و راستش برای منی که توقع داشتم

 همون لحظه تا آخر مهمونی توی آشپزخونه باشم سورپرایز

 .بزرگی بود
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 جرزن  

 

 نبود

 وقتی مهمونا یکم بیشتر شدن آریو رو توی آشپزخونه گی ر

 :انداختم و گفتم

 من اینطوری حوصله ام سر میره. این خانمه هم کاری برای-

 .من نمیذاره بکنم

یه سرکی کشید و یه شیرینی از توی ظرف دست نخورده ای 

 که

 :روی کانتر بود برداشت و با دهن پر گفت

- ری. بیا بیرون سیمین به بقیه شما نقش پرنسس رو دا

 معرفی ت

 .کنه

 انگشتاش که فاصله ی بین انگشتام رو پر کرد یه حس آرامش

بخش خوبی از نوک انگشتام تا قلبم سرازیر شد. انگار این 

 لمس

بود که قلبم رو مطمئن کرد و حضورش رو یاداوری کرد. تا 

 قبل

معجزهاز آریو نمیدونستم این لمس شدن های گاه و بیگاه چه   

 .ای می کنن

 وقتی سردی حلقه اش که به دستم خورد رو حس کردم نفسم

 بند اومد. اصال حتی تصور نمی کردم که حلقه اش رو دستش
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 جرزن  

 

 نبود

بکنه. اونم توی مهمونی شون چون من خودم حلقه ام رو 

 دستم

 نکرده بودم

 داشتم به این فکر می کردم که اگر گذشته ای که دنبال کشفش

 بودم بر خالف میلم هم باشه آریو می تونه فقط توی چند دقیقه

تمام ناراحتی و عصبانیتم رو بشوره و ببره. اصال آریو 

 قدرت این و

داشت که من رو جادو کنه... همونطور که تا اون لحظه به 

 نحو

 .احسن انجامش داده بود

- دیگه برو ! 

 یه چشم غره رفتم و اونم بهم خندید. دستم رو نگه داشته بود

بعد غرم می زد که برم. اومدم راه بیوفتم برم که چشمتون 

 روز

 بد نبینه، با برداشتن اولین قدم داشتم با صورت می رفتم توی

سنگ روی کابینت ها. دو تا دست محکم کشید عقبی. با 

 حرص

 :برگشتم و گفتم

- پا میگیری؟ برای من پشت  



 .یعنی سکته رو زدم گفتم االنه که چشمام کور بشه
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 جرزن  

 

 نبود

 من؟-

انقدر مطمئن خودش رو به اون راه زده بود که گیج شدم. 

 کوبیدم

 :روی دستش و شاکی گفتم

 .دستت رو بردار زشته-

 ...نوچ-

بازم زدم روی دستش که اصال کوتاه بیا نبود. بچه پرو برای 

 من

 پشت پا گرفته بود داشتم می افتادم زمین. حاال اگر خودم

 چلمنگ بازی درمیاوردمیه چیز ولی آریو داشت رسما منو به

 .کشتن میداد

 .قهرم باهات دستت رو بردار-

 .اااا دیگه چی؟ همینم مونده-

داشتم فکر میکردم منو چرخوند سمت خودش. فقط 

 خداروشکر

کسی نمیاد سمت آشپزخونه تا مارو توی اون وضعیت ببینه. 

 آریو

دقیقا عین پسر بچه ها همه اش می خواست من رو کنار 



 خودش

 .نگه داره
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 جرزن  

 

 نبود

 بذار معاینه ات کنم ببینم چیزیت نشده؟-

ه گوشم تا اومدمیه چیزی بهش بگم صدای سیمین جون ب

 .خورد

دست پاچه خودم رو از بین دستا ی آریو کشیدم بیرون و بدو 

 بدو

 .رفتم سمت در

 تینا جان عزیزم. کجا یی؟-

سالن تقریبا شلوغ شده بود. همه رنج سنی اعم از زن و مرد 

 اونجا

 بودن. بیشتر شبیه یه دورهمی خونوادگی بود و البته من حتی

برسه که بخوام اسمی از فامیالشون نشنیده بودم چه  

 .بشناسمشون

سیمین جون از کنار میز ن هار خوری که ایستاده بود سرکی 

 کشید

 و با دی دن من لبخندش پررنگ شد. منم به زور خندیدم و

 همونطور که قلبم داشت توی گوشام محکم صدا می کرد رفتم

 سمتشون. لیوان های شربتشون توی دستشون بود و داشتن با



هم معاشرت میکردن. یه مرد کت و شلوار پوش که حدودا 

 شصت

ساله نشون می داد و یه زن زیبا ی خوش گوش که موهاش 

 رو
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 نبود

 .به زیبایی آراسته بود و کنار مرد ایستاده بود

جمع غریبی داشتن. من با همچین مهمونیایی غریبه بودم. 

 حتی

آریو نبود. اونا همه توی یه رنج سنیشبیه مهمونی دوستای   

 بودن و همه برای خوش گذرونی دور هم جمع شده بودن ولی

اینجا با موزیک پیانویی که توی فضا پخش می شد بیشتر 

 محی ط

 .رو سنگین می کرد

 ...اینم از دختر من تینا-

من رو دختر خودش معرفی کرد و من یک لحظه اصال نش 

 نیدم

ن معرفی کرد. کل صدا های موجود که چطور اونا رو به م

 تو ی

سرم قطع شد و فقط این جمله داشت بارها و بارها تکرار می 

 .شد



 !دخترم تینا

دست هاشون که سمتم دراز شده بود رو توی دستم فشردم. 

 تمام

 مدتی که کنارشون بودم انقدر داشتم روی کارای خودم تمرکز

ی فهمیدم می کردم و دوست نداشتم سوتی ب دم که اصال نم

 دارن

چی میگن. لپ مطلب این بود که حس کردم آریو واقعیت رو 

 به
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 نبود

 مامانش نگفته. من فقط داشتم سعی میکردمیه وقت خدایی

نکرده به جایی برخورد نکنم و ی ا لحن بدی حین صحبت 

 کردن

 .نداشته باشم که آبرو و حیثیت برام نمونه

 این آریو خان رو نمیخوای داماد کنی سیمین جون؟-

شاخکام تیز شد. یهو انگار برق سه فاز بهم وصل کرده 

 .باشن

 همچین حواسم بهشون جمع شد که فقط صدای اونا رو می

 .شنیدم

 .هر وقت امر کنه من هم اطاعت میکنم-

خانمی که بهم فریبا خانم معرف ی شده بود یه قلپ از آب 



 پرتقالش

د و با همون ناز و عشوه ی ذاتیش لبهای باریکش روسر کشی  

 :حرکت داد

 دیگهسی و پنج سالش داره میشه. اردیبهشتی بود درسته؟-

سیمین جون لبخندش عمیق شد و با سر تا یید کرد. گاه ی 

 فکر

میکردم سیمین جون با این همه وقار و شخصیت میتونست جا 

 ی
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انگلستان قرار بگیره. انقدر که با شخصیت و با ملکه ی 

 کماالت

بود. ای ی ازیخ تینا که از این با شخصیت بازیا هم بلد 

 نیستی. حاال

بهت بگن این وسط بپر لزگی برقص اولین نفر همونطور با 

 قر

میری وسط! خاک بر سرت دختر یکم از مادرشوهرت یاد 

 بگیر

 !حداقل

این چیزا رفته بود توی مخم! حاال این وسط وقار و متانت و 

 اصال



 نمی تونستم مثل اینا لباس بپوشم و مثل اینا رفتار کنم. من یا

 نباید حرف می زدمیا اگر شروع میکردم باید غش غش

 .میخندیدم

 .آره فریبا جان. پنج اردیبهشت-

آخی شوهر گوگولی من رو می گفت. داشت سی و پنج ساله 

 می

ی و پنج سالگیش رو با همدیگهشد. یعنی ممکن بود ما تولد س  

جشن بگیریم؟ یعن ی می شد که همونطور کنار هم زندگی 

 کنیم

 و مشکالتمون رو از سر بگذرونیم؟

قبل از این که بخوان حرف دیگه ای بزنن دختر باریک اندام 

 و
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چشم درشتی دست روی شونه ی مرد روبرویی ام گذاشت و 

 با

 :ناز گفت

 معرف ی نمیکنین بابا جان؟-

 ...ا مثل این که دخترم داشتن. به به جنسمون جور شد

 یه لحظه انگار دوهزاریم افتاده باشه شاخکام تیز شد. نکنه با

 منظور حرف ازدواج آریو رو زده بود؟



 :سیمین جون پیش قدم شد و دستش رو پشتم گذاشت

- م نیست ولی جایتینا دختر من... عزیز دلمه. دختر خونی  

 .دختری که همیشه آرزوی داشتنش رو داشتم دوستش دارم

 :و رو به من گفت

 .دخترم ایشون هم الدن دختر آقای دکتر و فریبا جون هستن-

الدن قبل از این که من عکس العملی نشون بدم دستش رو 

 جلو

 آورد و با گشاده رویی دست داد و ابراز خوشبختی کرد. منم

ولی اصال نمی تونم شدت اضطرابم رو جوابش رو دادم 

 توصی ف

 کنم. من یه حال عجیبی داشتم. تجمالت توی جمعشون وجود
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 نبود

نداشت و از این بابت اصال تحت فشار نبودم ولی نوع 

 برخوردا و

ادبیات صحبت کردن همه شون یه طو ری بود که همه اش 

 فکر

ممکنه سوتی بدم و همه ی  میکردمیه چیزی کم دارم و

 واقعیت

ها درباره ی من روی دایره بریزه. با این که از خودم و 

 خونوادم



 هیچ ترسی نداشتم و به همه ی واقعیت خودم افتخار می کردم

ولی ناخوداگاه یه حسی توی وجودم بود... این فقط حس 

 تفاوت

 !بود

 نگاهم رو نا محسوس روی اندام و چهره ی الدن گردوندم. یا

دختر الغر اندام با موهای قهوه ای روشن. چشمای تیره بود 

 و اونا

رو یه طو ری آرایش کرده بود که حس میکردی اصال آرای 

 ش

 ...نداره. زیبا و طبیعی

 :یه لیوان بلند جلوم قرار گرفت و صدای آریو به گوشم خورد

- خانمبفرمایی د  . 

 دستم انقدر می لرزید که ترجیح می دادم دستش رو پس بزنم

 ولی خشکی دهن و زبونم فقط و فقط با اون آب پرتقال حل
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میشد. نگاه الدن روی من بود و می تونستم حسش کنم. زیر 

 لب

تشکر کردم و لیوان رو گرفتم اصال توجه نداشتم بقیه دارن 

هیدربار  

 .چی صحبت میکنن



 ...پرتقال برای خانم پرتقالی-

 انقدر آروم گفت که خودم هم به زور شنیدم ولی لبخند به لبم

 اومد. یه دلگرمی بود که کنارم وایساده بود. حداقل اگر غش

 ...میکردم صاف میوفتادم توی بغلش

 .پس تینا جان دانشجو هستن-

 :آریو قبل از من جواب دکتر رو داد

- نا یکی از سرمایه های کش ور محسوب میشهبله تی . 

 .دکتر سرش رو تکون داد. رفتارش یکمی متکبرانه بود

من که هرکاری کردم دختر حاضر نشد برای ادامه ی -

 تحصیل

 ...بره

الدن صجبت پدرش رو قطع کرد و با لحنی مودبانه پدرش 

 رو

 :خطاب قرار داد
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 نبود

پدر جون باز شروع کردی د؟ من توی بیزینس خودم به -

 اندازه

 ی کاف ی موفق هستم نیاز نیست همه ی انسان ها دکتر و

 .مهندس بشن

 کامال صحیحه. من هم حرفی نزدم که. تینا جان پدر مشغول-



 چه کاری هستن؟

یه قلپ از آب پرتقال رو که وسط راه مونده بود یه طوری 

 هول

قشنگ گلوم رو سوزوند و رفت پایین. هولکی فرو دادم که 

 سعی

 کردم به سرفه نیوفتم و موفق هم بودم. قبل از این که آریو به

 جام جواب بده سریع اشک چشمم رو با نفس عمیق گرفتم و

 :گفتم

 .پدر من کشاورز هستن-

 ...به به چه شغل شریفی-

یه لحظه سکوت برقرار شد. انگار خودم هم با گفتن این 

 حرف یه

رور و افتخاری بهم دست داد. برای خودم میگفتم حس غ

 بابای

تو خیلی مرد شریف و بزرگواریه. این همه بچه ی قد و نیم 

 قد
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 !رو با نون حالل بزرگ کرده. پدرت باعث افتخاره تینا خانم

باال بود و  دکتر سرش روو تکون داد و سر من با افتخار

 اعتماد به



 .نفسم داشت حرف اول رو می زد

 آریو جان قصد ازدواج نداری پسرم؟-

ای بابا! این فریباشونم که ول کن نبود. عجب گیری کردیما 

 یه

ربع وایساده کنارمون نیم ساعت درباره ی ازدواج آریو 

 صحبت

 ...میکنه

 مامان جان چیکارشون داری؟-

- ونمیبینی سیمین جون. اینم از وضعیت ماست. دختر خودم  

ازدواج نمیکنه وقتی راجع به پسرت هم می پرسم عکس 

 العمل

 .نشون میده

 آریو همراه بقیه خندید ولی من زور زورکی به یه لبخند اکتفا

کردم. شاید حلقه اش رو دراورده بود و شاید هم اینا ندیده 

 بودن

 .که باز اینطوری سوال میپرسیدن

- ردم؟خانم دکتر شما از کجا مطمئن هستین که من مج  
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نفسم رو حبس کردم! یا خود خدا! یا امامزاده جرجیس! آریو 

 خل



 ...شده بود

یهو سرم رو گرفتم باال و خیره شدم توی چشماش که داشت 

 می

 :خندید و صورت فریبا خانم رو خطاب قرار می داد

 .دل که جایی گیر باشه تاهل و تجرد دیگه مطرح نیست-

ش رو گذاشت روی سینه اش و ادامه داددست : 

 !اون تعهده که مهمه و شکر خدا که من دارم-

من می ذارم پای اعتمادم به آریو. راستش من اولی ن روز ی 

 که

آریو رو شناختم حتی تصور هم نمی کردمیه روزی توی یه 

 خونه

 باهاش زندگیکنم. حتی فکر نمی کردم تا انتهای پروژه بتونم

کنارش دووم بیارم ولی آوردم. حاال هم توی همین چند روز 

 ی

که ارتباط مون خاص تر و قوی تر شده بود اعتمادم طوری 

 نسبت

بهش جلب شده بود که انگار یه مهر عجیب غریبی ازش 

 درسته

 .افتاده بود توی دلم

من تازه فهمیدم این که میگن عاشق کوره یعنی چی... من 

 اصال
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 نبود

برام مهم نبود که اون لحظه به عنوان زن آر یو به اون جمع 

 معرفی

 نمیشم و تنها چیزی که حال دلم رو خوب میکرد این بود که

 .آریو به من تعهد داره

 کی ببینیم اون دختر خوشبخت رو که دل آقای دکتر مارو-

 برده؟

م قرآنیعنی اگر این فریباشون ول کن آریو می شد من یه خت  

می گرفتم. ولمون کن دیگهزن! مگه خودت کار و زندگی 

 نداری؟

 :آریو لبخند زد و آروم با یه چشمک ریز گفت

 ...اونم به وقتش-

آریو عذرخواهی کرد و از ما فاصله گرفت. حاال دیگه انگار 

 از آریو

 نا امید شده بودن و داشتن پیرامون الدن و شغلش صحبت می

 .کردن

- حظه میای؟تینا جان چند ل  

 من که چرخیدم سمت آریو نگاه سیمین هم باهام چرخید. ای
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 لعنت بهت مرد! چرا منو توی این موقعیت ها میذاری؟

 !هوف داشتم خفه می شدم. خواستگارتونم دیدم آریو خان-

 خندید و جنتلمنانه دست هاش رو توی جیبش فرو برد. دلم

 .همینطور براش قیلی ویل ی میرفت

 .خیلی هم پر و پا قرصه پاشنه ی خونه رو شکسته-

 :چشم و ابرویی براش نازک کردم که خم شد آروم لب زد

 !نازتم خریدارم نازبانو-

 آریو خیلی کارت زشته که من رو توی این موقعیت ها قرار-

 ...میدی. بروو به مهموناتون برس زشته

ی ای که جلوش گرفته شد برداشت و یه چایی از توی سین

 تشکر

کرد. من هم از برداشتن سرباز زدم. کاش مهمونی تموم 

 ...بشه

 موزیک الیت و آدمای اتو کشیده به درد من نمیخورن. همون

 .دوستای خل و چل آریو بس بودن

 مارو باش گفتیم عید میشه تعطیلیم یکمی پیش زنمون خوش-

زنیم توی سر و میگذرونیم! یکم دعوا می کنیم می  

 کله ی همدیگه... این عید ما شد همه اش دوری. ما زنمونو
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 بخوایم باید چیکار کنیم؟



ازش با خنده رو گرفتم و قبل از این که برم با ناز و عشوه 

 ای که

 خودمم انتظارش رو نداشتم همچینی چشمام رو شهال کردم و

 :لبام رو غنچه و گفتم

 من یکمی میرم باال استراحت کنمیک ساعت دیگهمیام . شما-

 .هم لطفا به مهموناتون برس

قشنگ شونه هاش آویزون شد. تالفی خوبی بود برای این که 

 منو

به عنوان زنش معرفی نکرده بود. حاال ه ی میگم مهم نیستا 

 ولی

 اگر معرفیم میکرد میتونستیم خیلی قشنگ و شیکان پیکان ور

 دل هم بشینیم نه که دزدکی همدیگه رو دی د بزنیم و دو دقیقه

 .با هم جیک تو جیک بشیم

رفتم طبقه ی باال و کفشام رو هر کدوم به یه طرف پرت 

 .کردم

 آریو که نبود دلم می خواست نه تنها کفشام رو پرت کنم بلکه

دوست داشتم لباسامم پشت و رو دربیارم و ظرف غذای 

 خورده

م نشسته بذارم بمونه. البته اینا همه فقط دلبخواهشده ام رو ه  
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من بود وگرنه من اصال آدم همچی ن کاری نبودم. باید همه 

 چیز

 .رو مرتب و منظم می ذاشتم تا روحم ارضا بشه

 گوشیم توی دستم بود و به این فکر میکردم که آی ا میتونم از

برسم؟ چقدر مسئله پیچیده شده بود تمین به گذشته ی آریو ! 

 کاش آریو خودش میومد یه روز می شست از گذشته اش بهم

می گفت و بعدشم می گفت تنها کسی که برای من مهمه 

 .تویی

 .می گفت همه چیز مال قبل بوده و االن دیگه هیچی نیست

 من می فهمیدم که توی سی و چهار سال زندگی نمی تونسته

د با این سن و سال شایدحتی روابط زیادیتنها باشه و یه مر  

 .داشته ولی حس فضولیم اصال آروم نمی گرفت

اسم آریو که باالی گوشیم اومد یکمی نگاهش کردم تا محو 

 .بشه

 فقط داشتم به اسمش نگاه می کردم. بعد از مدت ها که وحشی

 سیوش کرده بودم تبدیل شده بود به بیگی و حاال دلم می

سیوش کنم خواست یه چیز خاص . 

 قبل از این که جواب پیامش رو بدم رفتم و اسمش رو عوض
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کردم. من... اسمی بود که براش گذاشتم و یه قلب قرمز 



 .جلوش

 :پیامش رو باز کردم که نوشته بود

 مهم نیست چند نفر کنارم باشن... چند نفر منو دوست داشته-

باشن و چند نفر دلشون بخواد باهام معاشرت کنن... مهم 

 تویی

 .که وقتی نباشی از هرکسی تنهاترم

 :لبم خندید و براش نوشتم

فکر میکردمیکی بودن توی همه چیز زیباست... تک بودن -

 و

 .خاص بودن! تا وقتی تورو دیدم . من کنار تو بهترین اتفاقم

تمین نوشتماز صفحه ی پیاممون رفتم بیرون و برای  : 

عشقم... شبت بخیر. خوبی؟ من فردا یه سری خرید جزئی -

 .دارم

 .میتونی کمکم کن ی؟ من زیاد تهران رو بلد نیستم

چیزی طول نکشید ولی پی ام آریو و تمین با همدیگه بهم 

 :رسید

 سالم خوشگلم. اتفاقا منم فردا باید برم خرید. میام دنبالت با-

 .همدیگه بریم
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پیام آریو رو باز نکردم و همونطور بی جواب گذاشتمش ولی 



 برا ی

 :تمین نوشتم

 .نه نیاز نیست برام لوکیشن بفرست میام اونجا-

 .مخالفتی نکرد و دیدار رو به روز بعد موکول کرد

*** 

مهمونی دقیقا همونطور که سیمین انتظار داشت برگزار شده 

 .بود

بدون تجمالت و شیک. همه چیز به نحو احسن اجرا شده بود 

 و

 سیمین هم حسابی راضی بود. اگر اون سه روز موندنش رو

همینطور تمدید نمی کرد ممکن بود نتونم واقعیت رو بهش 

 بگم

 .ولی خداروشکر که پنج روز بود که تهران مونده بود

 تینا خواسته بود بره خرید و هرچی اصرار کردم همراهش

 برم

خواسته بود که خودش بره و یکمی تهران رو یاد بگیره. یه 

 وقتا یی

 استقاللش اذیتم میکرد. دوست داشتم اینطور وقتا یکمی بهم

وابسته باشه و از من درخواست کنه تا برای کاری انجام بدم 

 ولی

 .تینا دقیقا کسی بود که از پس خودش به خوبی برمیومد
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 جرزن  

 

 نبود

 نمی خوای قبل از رفتنم ازش خواستگاری کنی؟-

 !مامان-

سینی چای که دوتا فنجون قند پهلو داخلش قرار داشت رو 

 جلوم

 .گرفت

 غنچه گل های محمدی توش و عطر هل و دارچینش امضا ی

 خود سیمین بود. سینی مسی و سلیقه ای که من با دیدنش

 .همیشه حظ می کردم

- وامش؟ خدارو هزاران هزار مرتبهبد میگم؟ مگه نمیگی میخ  

شکر که سر عقل اومدی. یه دختر با کماالت انتخاب کردی. 

 تینا

هرچی که هست یک ذره شیشه خرده توی وجودش نیست. 

 این

 رو همون روز اولی که د یدمش فهمیدم. من آدم شناس خوبی

هستم. همین که تونسته چند ماه ور دل تو دووم بیاره من 

 ازش

 .ممنونم

- ی دیگه سیمین خانم حاال تحمل ما سخته دیگه؟ میگممرس  

 پس پاشدی رفتی دیار دشمن ور دل خان داداش ما بچه دار ی
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 نبود

 .میکنی

سینی چای رو بدون این که از توش چیزی بردارم گذاشت 

 رو ی

 میز جلوم و کنارم روی مبل نشست. سرم رو به سمت خودش

 کشید و دقیقا شبیه به بچگی هام روی سینه اش گذاشت. با این

تفاوت که حاال دیگه من حداقل چهار برابر سی مین هیکل 

 داشتم

 .و برای رفتن توی بغلش باید خم می شدم

 آخه تو چی می فهمی از حس ی ه مادر؟-

سرم رو بو سید و همونطور توی بغلش نگه داشت. درسته با 

 این

وقت بود که از تو بغل مامانم آروم شدنمسن و سالم خیلی   

 گذشته بود ولی میگن آدمیزاد اول که توی رحم مادرشه

تنهاییش با اون پر میشه. حضور مادره که بهش امید و 

 انگیزه

 میده تا رشد کنه. این دو نفر نه ماه تموم با هم زندگیمیکنن و

 .محبتی که بینشون شکل میگیره هیچ وقت تمومی نداره

می فاصله گرفتم و صورت الغرش رو بین دستام ازش یک

 .گرفتم



 پوستش چروک افتاده بود و خطوط کنار چشمش هم داشت
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 نبود

 عمیق میشد. پوست زیر گلوش شل شده بود و نگاهش پر از

 .نگرانی بود

 می فهمم دورت بگردم. من تورو نفهمم کی می فهمه؟-

- بگیری من از خدا هیچی نمی خوامبخدا تو سر و سامون  . 

 صورتش رو هدف بوسه باران قرار دادم و انقدر چلوندمش تا

 .صداش درومد

مامان من... عزیز دل من! نگران من نباش. چشم قبل از -

 رفتنت

 .همه چیز رو اونطو ری که تو می خوای درست میکنم

 قول دیگه؟-

 انگشت کوچیکم رو گرفتم باال و منتظر انگشتش موندم. همین

 :که انگشتامون به هم گره خورد گفتم

 .قول مردونه-

 .دل مادر من به همین چیزها خوش میشد

همین که د یدم زخم و زیلی نی ستی و از وسط رینگ -

 بوکس

 .نباید بکشمت بیرون یعنی این دختر کارش رو خوب بلده
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 نبود

 .سه ماهه نرفتم رینگ-

وقتی می رفتم توی رینگ اصال برام مهم نبود که چقدر سر 

 و

صورتم خونی میشه و چند تا از استخونام ممکنه بشنکه. یا 

 اینکه

دو تا از جلویی ترین دندونام بخاطر شکستگی شدید 

 کامپوزیت

 شده بود اصال مهم نبود. فقط آرامشی که بدن درد بعدش بهم

 میداد بود که من رو میکشید توی اون رینگ پنج در شیش و

 .تمام انرژیم رو خالی می کرد

من از درگیری های ذهنم به اون رینگ پناه می بردم و از 

 نشخار

واقعیت ها فرار میکردم. هنوز هم ورزش مورد عالقم بود و 

 حداقل

پنج روز از هفته صبحم رو از حیاط و بعد زیرزمین شروع 

 می

ولی رینگ نرفته بودم کردم . 

 خودم هم نفهمیده بودم ولی انگار اون آرامشی رو که همیش ه

 .دنبالش بودم خارج از رینگ پیدا کردم

 .دیگهتموم شد سیمین جان! پسرت مرد شده-



 دستم رو توی دستاش گرفت و با اشاره به جایی که خالکوبی

1529 

 جرزن  

 

 نبود

 :داشتم گفت

مرد شده ولی مسیرش رو روی تنش حکاکی کرده. تو صد -

 و

 بیست سالت هم که بشه برای من همون بچه ی تخسی هستی

 .که اصرار داشت خودش همه چیز رو تعمیر کنه

چقدر دلتنگ حضور و بوی تنش بودم. شبیه به بچه هایی که 

 قرار بود

 از مادرشون جدا بشن داشتم

لوم نبود دوباره قرار باشه توی دلم مرثیه سرایی می کردم. مع

 کی

 کنار هم باشیم و کی ببینمش و با ید نهایت استفاده از وجودش

 .رو میبردم

 خب تعریف کن ببینم چطور دلت رو برده؟-

باز هم دوست داشت بشنوه و من برام سخت بود از ت ینا 

 حرف

 .بزنم

 ...بیخیال ننه! چه گیری دادی-

 .میرم از خودش میپرسم-
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 نبود

کالفه پوف کردم و سر تکون دادم. چای م رو برداشتم و 

 یکمی

نوشیدم. هنوز داغ بود و برای همین توی سینی برش 

 .گردوندم

 چی دوست داری بشنوی ؟-

من دوست دارم بشنوم قراره یکی از جنس خودم رو -

 خوشبخت

کنی. من دختر ندارم و همیشه ت وی آرزوی داشتنش بودم 

 ولی

 وقتی تینا و پاکیش رو دیدم احساس کردم دختر خودمه. من

 .آدم شناسیم خوبه

 :سرم رو انداختم پایین و گفتم

 .خودت از من بهتر شناختیش-

 .خب دوست دارم تو هم بگی-

اوقتی کنار آدم های مختلف قرار میگیری و سال ها میگذره ت  

 پخته بشی می فهمی که چقدر احساسات آدم میتونه فرق داشته

باشه. توی سنین مختلف که عشق رو تجربه کنی میتونی 

 بفهمی

 .چقدر آدمی توی زندگیش تکامل پیدا میکنه



 من دقیقا تکامل رو توی وجود خودم احساس میکردم. طرز
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 نبود

تا آسمون فرق کرده بود زندگی کردنم با گذشته زمین . 

 به نظر من منحصر به فرد بودنشه که من رو جذب خودش-

کرده. نه اونطور که فکر کنی این دختر چقدر خارق العاده 

 ...اس

توی این زمونه کم پیدا میشه دختری که تا این حد صاف و 

 ساده

 .باشه

 چشماش به اشک نشسته بود. من عادت داشتم از دخترایی که

م بودن برای مامانم بگم ولی تینا متفاوت بود. توی زندگی

 سیمین

قشنگ صحبت هام رو گوش می داد و من ذوق رو توی 

 چشمش

میدیدم. ذوقی که هیچ وقت مقابل حرف ها یی که از تمین 

 میزدم

 .ندیده بودم

در آهنی حیاط با صدا بسته شد و هردوی ما رو متوجه 

 برگشتن

تینا کرد. از جام بلند شدم و خواستم قبل از این که تینا بره 



 باال

جلوی راهش قرار بگیرم ولی با دی دنش یک لحظه خشک 

 .شدم

 برای اولین بار توی تمام این مدتی که تینا رو می شناختمیه

اخم محکم روی پیشونیش بود. چشمای سرخش از یه گر یه 

 ی
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 نبود

النی خبر می داد و نگاهش پر از غم بودطو . 

 .یه لحظه چشمش افتاد بهم و بعد قدم تند کرد و ازم رو گرفت

اومد از جلوم رد بشه که دستش رو گرفتم و صداش کردم 

 ولی

فقط چند ثانیه بی حرکت موند و بعد تونست دستش رو از 

 توی

 .دستم بیرون بکشه

 تینا کجا بودی؟-

محو شد و تینا از جلوی چشم هام ... 

*** 

 تمام تنم داشت میلرزید. حرفایی که شنیده بودم انقدر برام

 سخت بود که تمام طول مسیر شده بود یه نوشخوار ذهنی و

مغزم رو به درد آورده بود. تمین... تمین و آریو! وای که 



 اصال

 انگار ابله فرض شده بودم. واقعیت خیلی زودتر از چیزی که

هن کج ی کرده بود ولی در واقع یهانتظارش رو داشتم بهم د  

 .جورایی منو از پا دراورده بود

 اون دختر کله خراب دیوونه که جز خرابکاری هیچی ازش
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 نبود

 برنمیومد داشت از احساسی که توی دلش بود میلرزید. از این

 .که یه مرد رو تا سرحد مرگ دوست داشت میلرزید

 »اون شب مهمونی اومد پیشم«!

 نمی تونستم خودم رو قانع کنم. آره خب هیچ نسبتی نداشتیم

 ولی بی معرفت خدا نشناس... وقتی من رو به عنوان نامزدت

 معرفی کرده بودی چرا اون کارو کردی؟

 من توی یک لحظه ازت متنفر شدم. از این که هرچیزی که

ون بود هدیه توی تنش بود و حتی جواهراتی که بهش آو یز

 ی

آریو بود متنفر شدم. من توی یه لحظه داشت حالم از خودم 

 بهم

می خورد. از خود ساده لوحم که اصال انتظار نداشت روزش 

 به

 ...این وضعیت بگذره حالم داشت بهم میخورد



 ...تینا-

آریو دنبالم دوییده بود ولی من همونطور با کفش رفتم توی 

 خونه

اتاق مشترکمون. نمی دونم چرا  و خودم رو پرت کردم توی

 نرفتم

واحد باال یی! لباس هام رو محکم از تنم کشیدم بیرون و یه 

 گوشه
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 نبود

ی اتاق پرت کردم. در رو سه تا قفل زدم و همون جا پشت 

 در

 .نشستم

تمین و آریو انقدر عکس دو نفره داشتن که فکر میکردم 

 چشمام

میبینه. فکر می کردم این همه عکسی که نشونمداره اشتباه   

میده فتوشاپه ولی ا گر به این فکرم دامن می زدم دیوونگی 

 محض

 .بود

 .تینا در رو باز کن

چند بار به در کوبید و من سرم رو توی دستام گرفته بودم و 

 دلم



می خواست ساکت بشه. فقط می خواستم چند ساعتی توی 

 اتاق

 بشینم و به حال خودم زار بزنم. بشینم و فکر کنم که وقتی

 .باهاش روبرو شدم بایدچیکار کنم

 لپ تاپش هم هدیه ی آریو بود... وای خدای من چطور ممکن

 بود همچین چیزیرو تحمل کنم و صدام در نی اد؟

 دستام رو محکم روی دهنم فشار دادم. سعی میکردم صدام از

مگه این وامونده حرف حالیش  توی گلوم بیرون نزنه ولی

 بود؟

 .هی ریز ریز صداهای جیغ جیغو طوری میومد
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 نبود

 تینا باز کن ببینم آخه چی شده؟ کجا رفته بودی؟-

 یک ربعی طول کشید تا من بتونم نفس بگیرم و بخوامیه جمله

 به آریو بگم ولی اون تمام مدت پشت در بود و حتی سعی می

 .کرد در رو بشکنه

 .آریو لطفا برو پایین. اصال نمی خوام باهات صحبت کنم-

 ...در رو باز کن-

 تا کی می خواستم ازش فرار کنم؟ من حتی نمی دونستم می

خوام بهش چی بگم. حتی نمی دونستم چطو ری باید ازش 

 گلگی



 !کنم و ازش چی بخوام

در باز شداز جام بلند شدم و قفل در رو باز کردم. همین که   

 سریع هلش داد و اومد داخل. من سرم رو باال گرفته بودم که

 راحت بتونم ببینمش ولی هیبتش برای قد و قواره ی من مثل

 .همیشه خیلی بزرگ بود

 یه تیشرت ساده ی قرمز تنش بود و یه شلوار خونگی مشکی
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 نبود

رنگ. موهاش یکمی ژولیده بود و نگاهش ترسیده تر از هر 

 وقتی

 .که دیده بودم

 کجا رفته بودی؟-

زدمش کنار و از اتاق رفتم بیرون تا یکمی آب بخورم و 

 صورتم

 .رو بشورم. نفسم تنگ شده بود و سینه ام میسوخت

 من میتونستم توی لحظه برای خوشت یپ و جنتلمن بودنش

ل صاحب مرده ام می جنگیدم و هزارتا بمیرم. من داشتم با د

 بد

 و بیراه بهش می گفتم تا یادش بیاد چیو فهمیده و هی بیشتر و

 محکم تر برای این مرد لعنتی نکوبه ولی دل من هیچ منطقی

 ...حالیش نمیشه



 همچین گیر افتاده وسط دستای آریو که هر کار میکنم ازش

 .خالص نمیشم

 ...تینا با توام-

بودم که بچرخم د بود ولی من انقدر عصبیصداش یکمی بلن  

 سمتش و انگشتم رو بگیرم سمتش. با جدیتی که خودمم سراغ
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 نبود

 :نداشتم و گلویی که داشت می لرز ید گفتم

تو حق نداری اینطوری از من کسب تکلیف کنی. هر جا -

 بودم

 !به تو ربطی نداره

بهوت نگاه میکرد و نمی دونست مستاصل بود. اصال گیج و م

 باید

 .چی بگه

 یعنی چی؟-

 شونه ام رو انداختم باال و شیشه ی آب رو سر کشیدم. تمین

انقدر آریو رو میشناخت که من ن می شناختم. اصال اصال از 

 کجا

 معلوم توی این خونه هم نیومده بود؟ یعنی ممکن بود با هم

 خلوت هم کرده بودن؟

 »وای لعنت بهت آریو... لعنت بهت تمین«!



 تمین چی؟-

اخماش پرسشگر به همدیگه پیچید و منتظر جواب به من خیر 

 ه

شد. اصال وقت مناسبی برای سوتی دادن نبود ولی سعی 

 نکردم

 .جمعش کنم فقط به کار خودم مشغول شدم
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 نبود

 !میگم تمین چی تینا-

لی واقعا نمی خواستم توی اون عصبانیت ودستم رو کشید و  

ناراحتی ب اهاش صحبت کنم. از دست آریو عصبانی ن 

 بودم از

 دست

خودم و دلم عصبان ی بودم که اینطوری توی مدت کم همه 

 ی

زندگیم شده بود یه مرد و همه چیزم رو طبق شرایط اون 

 برنامه

 .ریزی کرده بودم

دم رو انداخته بودم از این عصبانی بودم که انقدر راحت خو

 توی

چاله ای که مرکز همه ی توجه هام آریو باشه و دیگه هیچی 



 جز

 !آریو برام مهم نباشه

 .ولم کن آریو. اصال دلم نمی خواد صحبت کنم-

تینا ی ا میای میشینی االن با هم صحبت میکنیمیا دیگه -

 بعدن ی

 .وجود نداره

 .رومو ازش گرفتم و بیخودی برای خودم مشغول شدم
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 نبود

 .باشه بعدن ی وجود نداشته باشه-

 اه تینا داری حرصم رو درمیار ی. چرا بدون این که با من-

 درمیون بذاری رفتی پیش تمین؟

 :حرصم گرفت. لیوان رو کوبیدم روی میز و با حرص گفتم

چیه هان؟ نمی خواستی بفهمم تا کجاها پیش رفتین؟ ی ا -

 اصال

خواستی من بفهمم تمین برات کی بوده؟ آریو شما بچه نمی  

 داشتین؟

 چشمام رو تنگ کردم. خودم از درون داشتم می لرزیدم ولی

 خودمو کنترل می کردم تا نزنم زیر گریه. حرف های تمین

همینطور پشت سر هم توی سرم ردیف می شد و ذهنمیه 

 لحظه



 .از خاطراتی که برام تعریف کرده بود خالی نمی شد

 گوشی من مال تمین بوده؟-

داشت از سرش دود بلند می شد. هر چند ثانیه یه بار یه چیز 

 ی

 می گفتم و عصبی ترش میکردم. خودم که دیگه از زندگی هم

نا امی د بودم. نمی تونستم خودمو جمع و جور کنم و به یه 

 هدف
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واحد فکر کنم. نمی تونستم با آریو صحبت نکنم و همه چیز 

 رو

 .پشت سرم بذارم

آریو من تورو دوست داشتم... من احمق یه دختر ساده بودم -

 از

دل یه شهر غریب اومده بودم. حقم نبود اینطو ری بازیم بدی. 

 اگر

نمی خواستیم خب دیگه باهام تا اینجا پیش نمی رفتی. حاال 

 می

مامانت زودتر نگفت ی. معلوم نبود کی بخوای  فهمم چرا به

 منو

 .مثل یه تیکه دستمال کاغذی استفاده شده پرت کنی بیرون



 تینا می فهمی چی میگی ؟ یعنی چی دوسم داشتی؟ االن-

 نداری؟

بغضمو قورت دادم و با تاسف براش سر تکون دادم. دستم 

 رو بردم

 .باال و با حرص کوبیدم وسط فرق سرش

- بی لی اقتت با این که لی اقت ندآریولی هنوزم خاک بر سر  

 .دوست دارم

 :بعد دستم رو کوبیدم روی سر خودم و گفتم

 !اصن خاک بر سر من که عین ندید بدی دا پریدم بغل تو-
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دستش رو پس زدم و از آشپزخونه رفتم بیرون. داشتم خل 

 می

مکنه گذشته ای داشته باشن ولیشدم. اصال به درک... آدما م  

من فقط دلم از این سوخت که تو جواب حرف های تمین 

 هیچی

 نداشتم که بگم. حداقل اگر می دونستم اینا قبال یه سر و سری

 .با همدیگه داشتن فاصله ام رو باهاش حفظ میکردم

 تینا واقعا فکر میکنی تمام حرف ها یی که بهت زده راسته؟-

و دستم رو زدم به کمرم. جدی بودم و ازوسط خونه وایسادم   

 .ناراحتی داشتم میترکیدم



 آریو یک ذره هم برام اهمیت نداره چه حرفاییش راسته. فقط-

مهم اینه که با نگفتنت به من... منو سکه ی یه پول کردی! 

 من

 جلوش الل شده بودم و نمی تونستم یک کلمه صحبت کنم. منو

 !برداشتی بردی مهمونی دوست سابقت

به دررررک اصال به جهنم به من چه مگه من کی تو بودم 

 که

 .بخوام ازت حساب پس بگیرم

 قلبم داشت شبیه یه گنجشک سرما د یده توی سینه ام
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 .می کوبید

دوست داشتن مگه چیه؟ مگه بیشتر از اینه که یه نفر مرکز 

 تمام

توجه هات باشه و توی دنی ا قبل از این که به خودت فکر 

 کنی به

 اون فکر کنی؟ عشق مگه چیه؟ همین که اینطوری قلبم براش

 از سینه بزنه بیرون عشق نیست ؟

بمیرم از این که من هیچی نمی دونستمو اونطوری سکه ی یه 

 پول

 شدم... وای خدای من خیلی درد



 !داشت

مهمنی ست. من درکش میکنم. درد عشق اول نبودن اصال 

 من

می فهمم که آدما نیاز دارن و ممکنه عاشق بشن ولی من 

 داشتم از

 .شدت حسادت می مردم

 .بغض سینه ام رو باال و پایین می کرد ولی گریه نمی کردم

 :یهو داد زدم

 .ولم کن... ولم کن نامرد. ولم کن! حالم ازت بهم می خوره-

و در اختیارت می ذارم و کورخوندی اگر فکر کردی خودم ر

 می

تونی خرم کنی. من امروز هزار بار مردم. وقتی که بد 

 ...میپریدی
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 ...تینا صدات میره پایین-

 .خودم رو از دستش خالص کردم و چند قدم عقب عقب رفتم

 هی می خواستم از دستش فرار کنم. دیگه گریه کردنم دست

 خودم نبود. متنفر بودم از این ضعفی که داشتم نشون میدادم

 ولی نمی تونستم خودم رو کنترل کنم. آره من یه حسود واقعی

 ...ام! من نسبت به آریو حسودم



 :با عصبانیت فاصله اش رو باهام کم کرد و لب زد

 من هرز میپریدم؟-

بازوم رو با حرص چنگ زد. از درد ی که توی دستم پیچید 

 اشک

 ...هام سرعتشون بیشتر شد و جلوی چشمم تار

 :زیر لب غر زدم

 ...آشغال... عوضی-

 :محکم تکونم داد و فریاد کشید

 من عوضی ام؟-

فشار دستش هر لحظه دور بازوم بیشتر می شد و دردش 

 طاقت
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 فرسا تر به جانم تزریق می شد. نمی دونم درد دوست داشتن

یا درد فشار ولی خیلی درد داشت خیلیبود  ... 

 تالش کردم خودم رو از دستش خالص کنم ولی با بی رحمی

 :نگهم داشته بود. ناچار لب زدم

ولم کن د یوونه... ولم کن عوضی . اصال برو با همونی که -

 حامله

 اش کردی! اصال میدونی چیه؟ تو سادیسم داری! خوشت میاد

د بکشم. همینطوری قلبم دارهاینطو ری منو آزار بدی و در  



میترکه دیگه چی عایدت میشه از این طور فشار دادن دست 

 .من

 !ولم کن بیشعور

 یه طوری دندوناشو روی همدیگه سایید که گفتم وای تینا االنه

 !که دندوناش توی دهنش خرد بشه

 اصال شاید همون لحظه فکش میترکید خورده استخونای

جمجمه اش میریخت کف سالن. انقدر فشار میداد که امکان 

 هر

 .اتفاقی وجود داشت

نگم از اون رگ کلفت کنار پیشونیش. صورتش سرخ سرخ 

 بود و
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 یه دریای خون توی س فیدی چشماش با آبی آسمونیش مخلوط

 .شده بود

 :سکوت که کرد من جری تر شدم و هلش دادم

برو گمشو از زندگی من بیرون. نه ازت توضیح می خوام -

 نه

 هیچی. هر وقت مرد شدی و وقتی زن داشتی چشمت دنبال

 ...کس دیگهنبود برو یه زن رو اسیر خودت کن. حداقل

دستم رو گرفتم باال و بین انگشتامیه نمه فاصله انداختم و 



 :گفتم

- قلانقدر مرد باش که وقتی زن داری رعایت کنی... حدا  

 .میذاشتی من برم پی کارم بعد کثافت کاری میکردی

تمین بهم گفته بود که حضور م ن توی زندگی آریو باعث 

 شده

تا عشق قدیمی شون به نتیجه نرسه. گفته بود وقتی از 

 انگلستان

برگشت می خواستن ازدواج کنن ولی حضور من توی زندگ 

 ی

آریو در آریو مانع شده بود. می گفت تمام این مدت هم با 

 ارتباط

 بوده! وای بر من که اگر می دونستم حتی نمی ذاشتمیک ذره

 .از این آشنایی شکل بگیره
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 :جیغ کشیدم

 ...هر وقتی یاد گرفتی انقدر وحشی نباشی-

 :دستم رو گرفتم به بازوی دردناکم و هق زدم

 ...که آثار خودخواهیات روی تن و بدن یه زن رد بندازه-

 :وسط حرفم پرید و فاصله مون رو کم کرد

 ...هیس ... هیس-



من همونطور داشتم هق هق می کردم و چشمام هیچی رو 

 .نمی دید

لعنت به من که بلد نیستم به توی زبون نفهم حالی کنم  -

 دوست

نفست بنده دختره یدارم... لعنت به تو که نمی فهمی نفسم به   

 !احمق

 !تینا... تینا-

صدام می کرد و من گریه می کردم. کی فکرش رو می کرد 

 یه

روزی بخاطر یه مرد گریه کنم؟ اصال من اهل گریه کردن 

 نبودم

 ولی برای این آدمی که بین دستاش داشتم ذوب می شدم تمام

بدنم نبض می گرفت. برای ا ین آدم جونمم می دادم و حاال 

طربخا  
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 حرفای زنی که قبال توی زندگیش بوده داشتم از غصه می

 .ترکیدم

من چشمام رو بستم که نگاهم توی چشمای آسمونیش گره 

 .نخوره

آخه من دین و دنیام رو به این چشما باخته بودم! اگر یک ذره 



 توی

چشماش خیره می شدم حتما خودمو بیشتر می باختم و همین 

 اندازه

 .کنترل رو هم از دست می دادم

 گلوم پر از بغض بود. شا ید واقعا حق من نبود که این طوری

زندگی کنم. شا ید همونطور که تمین می گفت من یه دختر 

 ساده

 ی پیش پا افتاده بودم که آریو فقط برای درآوردن حرص اون

قدم می زد و دستاش رو ال ی انگشتاش گره می زد. پیشش 

 شاید

واقعا همینطور بود و من بودم که اینطور همه چیزم رو به 

 این

مرد باخته بودم. شاید اصال برای همین بود که به مامانش 

 هیچی

 .درباره ی من نمی گفت. شایدواقعا قرار بود طالق بگیریم

 ...تینای من-

گریه نمی تونستم باهاش  دهنم اگر باز می شد از شدت

 صحبت
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کنم. دستام رو کنار بدنم انداخته بودم و چشمام همونطور 



 بسته

 .بود

عزیز دل من... آخه لعنتی تو همه کس منی . چرا این حرفا -

 رو

 میزنی که هم خودت از غصه مچاله بشی و هم من رو داغون

ت کنیم؟کنی؟ چرا نمیای بشینیم صحب  

بغضم رو قورت دادم. چشمام رو باز کردم ولی بدون هدف 

 روی

گل های قال ی نگاه انداختم و دستش رو کنار زدم. بدون این 

 که

 چیزی بگم از کنارش رد شدم. هدفی نداشتم و الکی فقط می

 رفتم سمت اتاق خواب مشترکمون. جایی که من اولین ها رو

ده بودم برای اون اولی نباهاش تجربه کرده بودم و بعد فهمی  

 نبودم. اصال عیبینداشت ولی کاش به من می گفت. حق نداشتم

 بدونم؟

من از این تجربه ها ناراضی نبودم. من کنار آریو احساساتی 

 رو

 تجربه کرده بودم که اگر همون لحظه همه چیز بینمون تموم

 می شد تا آخر عمر یه جایی تو ی دلم نگهشون می داشتم تا
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بتونم هر لحظه بهشون سر بزنم. آریو بینظیر بود... یه مرد 

 بی

 .نظیر که می تونست زنش رو خوشبخت کنه

 تینا وایسا عزیز من وایسا... چرا اینطوری میکنی آخه؟-

توی چهارچوب در وایسادم و با پشت دست اشک هام رو 

 پاک

 ...کردم. چشمام می سوخت

- ن وقت حرف زدن نیست... با ید همون اول می آریو اال

 .گفتی

همون روزی که دست من رو گرفتی با خودت بردی مهمونی 

 بهم

می گفتی من می خوام حرص ا ین دختره رو دربیارم که 

 دارم

 ...تورو با خودم می برم. می گفتی این عشق زندگیمه

 :هق هق کردم و بین هق هق هام گفتم

- خوام توجهش رو... می خوامعش...عشق زندگیمه و می   

 ...توجهش رو با حضورت جلب کنم. آریو من خر

 دستم رو گذاشتم روی قلبم که داشت محکم خودشو به در و

 :دیوار می کوبید و گفتم

من احمق... هیچ مردی رو توی این صاحب مرده راه -

 ندادم. تو
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خوب بلدی. اولین عشق که عاشق شدن و عاشقی کردن رو 

 رو

 خوب می شناسی! خوب می تونی بفهمی بهت چه حسی دارم

مگه نه؟ آریو االن دیره برای توض یح دادن. اگر قرار بوده 

 چیز ی

بهم بگ ی همون اول می گفتی. اگر می خواستی من از 

 گذشته

 ات بدونم همون اول می گفتی نه که برم بشینم کنار دوست

ز خاطرات تخت خوابتون بگهدختر سابقت و برام ا ! 

آریو خطوط پیشونیش عمیق شد و یهو گر گرفت. عصبی 

 کف

دستش رو کوبید توی چهارچوب در و فری ادش باعث شد 

 باز

 :چشم هام رو ببندم

آخه چی میگی؟ تینا تو حرفای اون مار خوش خط و خال -

 رو باور

میکنی بعد حاضر نیستی دو دقیقه بشینی حرف های من رو 

 گوش

 بدی؟



 :چشمم رو باز کردم و یه قدم عقب عقب رفتم

 چیزی برام اهمیت نداره که دلم بخواد درباره اش بدونم. این-

چیزا همون یه بار شنیدنش هم زیادیه چه برسه بخوای برای 

 بار
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 .دوم روی احساساتم رو خط خطی کنی

 .ازش رو گرفتم و رفتم سراغ کمد

- کار میکنی؟ کجا می خوا ی بری؟ چی  

یه دسته برگه برداشتم و توی بغلم گرفتم. می خواستم خودم 

 رو

غرق کار و درس هام بکنم تا یه ذره فکرم از این اتفاقا دور 

 بشه

 .ولی آریو فکر کرده بود می خوام جمع کنم و از خونه برم

 نترس نمی خوام جمع کنم برم خونه ی بابام. البته که فکر-

ی کنم به حالت فرق داشته باشهنم . 

سینه ام می لرزید ولی دیگهجلوی اشک هام رو گرفته بودم 

 که

نریزه. دسته ی برگه ها رو از دستم کشید بیرون و روی 

 تخت

 ریخت بعد برگشت سمتم و دستم رو گرفت و با خودش کشید



 .تا توی پذیرایی

 .نشوندتم روی مبل و خودشم کنارم نشست

- من رو گوش میدی بعد هرجا خواستی میشینی حرف های  

 .میری و هر کار خواستی میکنی
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صدای زنگ واحد چشمای هردوتامون رو گرد کرد و آریو 

 از کنار

 .دستم بلند شد

 صدات رو ته خیابون هم میشنون آقای بیگ ی. داد و بیدادت-

 تموم نشد پسرم؟

 همین که صدای سیمین جون رو شنیدم با دلهره از جام بلند

شدم. اصال حواسم بهش نبود. انگار بدجور گند زده بودیم و 

 همه

 .چیز رو شنیده بود

 .ببخشید. توی حال خودم نبودم-

 نگاهم به همون سمت بود که آریو اومد عقب و سیمین جونم

سمتم و اومد توی خونه. با یه لبخند آروم و مهربون اومد 

 دستم

 .رو گرفت

 .بیا بریمیه گلگاو زبون بدم بخوری حالت جا بیاد-



 .مامان داریم صحبت میکنیم-

 با دست آزادم کشیدم به چشمام ولی هیچ خیسی اینبود که
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 .بخوام پاکش کنم

صحبت هر وقت که تونستی آرومش کنی . اول آرومش کن -

 بعد

ل و زور و اجبار حرفات رو بهش بزن. هنوز یاد با داد و قا

 نگرفتی؟

وای که باز داشت گریه ام می گرفت. انگار اون وسط یه 

 حامی

 پیدا کرده باشمیکمی آرامش گرفتم. اشکام باز راه گرفت و

 .همینطور شر شر ریخت پایین

 .باید بهش توضیح بدم-

توضیح نی از نیست. این بچه االن به آرامش نیاز داره. -

 اینطوری

می خوای زن و زندگیت رو بچرخونی؟ تو اولین ناراحتی 

 باید

درست برخورد کنی. الحق که عینهو اون خدا بیامرز کله شق 

 و

 .عصبی ای



 زن و زندگیت؟ نمی فهمیدم داره چی میگه! مگه در جریان

 .ازدواجمون بود

- وری بدست نمیاد. اینطوری نمی تونی بشونیشراه دلش اینط  

 .پای سفره ی عقد
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 آریو دستش رو زد به پیشونیش و من چشم ازش گرفتم. داشتم

با مامانش از در می رفتم بیرون که آریو با یه لحن آروم 

 :گفت

 .سر سفره ی عقد نشوندمش-

رو وایساد. چند ثانیهسیمین جون یه لحظه همون جا توی راه  

هیچی نگفت انگار که شوکه شده بود ولی خودش رو جمع و 

 جور

 :کرد و دستش رو برد باال و گفت

خدا من رو بکشه با این بچه تربیت کردنم! آدم با زنش -

 اینطور ی

 .برخورد میکنه؟ بیا تینا جان بیا بریم پایین

نطو راوف دیگهاز خجالت نمی تونستم سرم رو بلند کنم. همی  

 یهویی فهمید و همین قدر هم ساده با قضیه برخورد کرد. من

همیشه شنیده بودم مادرشوهرا مادر فوالد زره ان ولی مامان 

 آریو



دقیقا داشت خالف این رو ثابت می کرد. کدوم مادر شوهری 

 میاد

 !دست عروسش رو میگیره و از دست پسرش نجات میده

 !این که پسر من بی اخالقه تو نبا ید خجالت بکشی-
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 نبود

 ...نه چیز-

 :سینی دمنوش رو جلوم گذاشت و باز خودش گفت

 .آره بابت این ازدواج عجیب و غریبتون باید خجالت بکشید-

 ...نه چیز... تقصیر منه. ببخشید از اعتما-

 :نذاشت حرفم رو ادامه بدم

- نداشتم که شما دوتا توی این خونه بدون کشش به من شک  

 همدیگه نمی تونین دووم بیارین. حاال من خوشحالم که همه

چیز رو توی راستای عرف و شرع قراردادید. دلگیرم که 

 پسرم از

تصمیمش بهم چیزی نگفت ولی بابت اعتماد و این حرف ها 

 اصال

 .ناراحت نیستم

تش زبونم بند میومدواال که من از این هم شعور و شخصی . 

 الکردار جذاب! من بایدعاشق مامانش می شدم چرا رفته بودم

 عاشق اون مرتیکه زشت ایکبیری چشم آبی شده بودم؟



 ...صورتم خیس بود و سرم رو انداخته بودم پایین

 زندگیپر از این باال و پایین هاس. اگر قرار باشه بخاطر اون-
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 نبود

ختر دل خودت و شوهرت رو خون کنی که چیزی درستد  

نمیشه. آره این پسر من دیوونه اس... دیوونه بود ولی این 

 آریویی

 که من میبینم با مردی که چند ماه پیش ازش خداحافظی کردم

 .و رفتم زمین تا آسمون فرق داره

 .بینیم رو کشیدم باال و یه جرعه از دمنوشم رو سر کشیدم

 صدای در که اومد سیمین جون بدون این که بلند بشه صداش

 :رو بلند کرد و گفت

 برو یه دوری بزن یه بادی به سرت بخوره من یکم با دخترم-

 .خلوت کنم هر وقت آروم شدی می ای صحبت میکنی

 .مامان بایدباهاش حرف بزنم-

 !االن نه-

و فنجون نیمه خورده رو برگردوندم توی سینی و پوست لبم ر

 با

 .دندونام به بازی گرفتم

بذار خودش برات تعریف کنه. بذار بیاد بشینه قشنگ از -

 سی ر



 تا پیاز داستان رو بگه. االن که یکم از همدیگهدور باشید
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 نبود

 هردوتون آروم میشید. میای د میشینید با همدیگهصحبت

. نمی خوام وقتی من دارم برمیگردم پیش بچه ام.. .میکنید

 دارم

 .ازتون خداحافظی میکنم چشماتون غصه دار باشه

 پوست گوشه ی ناخنم از بس که بهش ناخن کشیده بودم به

 .خون افتاده بود

نمی خوای باهام صحبت کنی؟ اگر حرف بزنی آروم -

 نمیشی؟

 شما تمین رو میشناسین؟-

 ...سرش رو تکون داد

 دوسش داره؟-

 فکر میکنی اگر االن دوسش داشت اینطوری مثل اسپند روی-

 آتیش بخاطر تو باال و پا یین میپرید؟

 ...سکوت کردم

 اگر این پسر رو من بزرگ کردم و با کسی درست شبیه به-

 خودش یه عمر زیر یه سقف زندگی کردم. بهت میگم دوست
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 نبود

 .داره

قیقه قبل اقرار کرده بود. از دوستخودش هم همین چند د  

 داشتن گفته بود. حتی هیچ وقتیادم نمیره که آریو خودش بهم

 گفته بود که هیچ وقت منو تنها نمیذاره. میترسیدم این تنها

 .نذاشتن فقط از سر عمل کردن به قولش باشه

 تنبیه اش کن. حالش رو بگیر بذار یاد بگیره با ید با یه خانم-

کنه ولی به عالقه اش شک نکن. تنبیه اش چطو ری رفتار 

 کن

نذار فکر کنه هر کاری بکنه تو حاضری ببخشی و انقدر 

 دوسش

داری که کوتاه بیای. زن باش و با سیاست و زنونگیت برای 

 خودت

 .نگهش دار

 سیمین حرف می زد و من مثل یه شاگرد تشنه ی دانش به

ت و از حرف هاش گوش می دادم. از رفتارای بد آریو می گف

 زاللی

دلش... از خاطرات بچگیش و از اخالقیاتش. من اکثر 

 رفتاراش رو

 دیده بودم و میشناختم. حتی سیمین می دونست آریو توی

 !دانشگاه یه نمه بد اخالقه
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 جرزن  

 

 نبود

 !البته یه نمه که نه برای من قشنگ زن بابا بود

*** 

وقتی برگشتم خونه چراغای پایین خاموش بود. ساعت از 

 دوازده

هم گذشته بود. آروم رفتم باال تا مزاحم کسی نباشم. فکر 

 میکردم

تینا هم پیش مامان باشه ولی با روشن کردن چراغ اتاق 

 خوابمون

وقتی اونو گوشه ی تخت توی لباس گرم و نرم خرگوشیش 

 دیدم

 .لبخند روی لبم نشست

وابیده بود و منم چراغ رو خاموش کردم تا پشت بهم خ

 مزاحمش

نباشم. انتظار نداشتم اونو اونجا ببینم ولی حضورش بهترین 

 اتفاق

 .اون لحظه بود

پسم هم نزد. فقط  .از نفس کشیدنش می فهمیدم که بیداره

 سکوت

کرده بود. چشمام رو بستم و از بوی خوش پرتقالیش نفس 



 .کشیدم

 ...دلم تنگه پرتقال من-

گلپر سبز قلب زار من... منو ببخش از برای تو هرچی که -

 بخوا ی

 ...میارم
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 نبود

 .تینای من... خانمم! ببخشید-

 دوست داشتم بهش توضیح بدم ولی اون لحظه بعداز اون همه

 تنش که بینمون ایجاد شده بود ترجیح می دادم چشمام رو

توی بینیم بکشم. دوست نداشتمببندم و بوی پرتقالیش رو   

 .چیزی ازش پنهون کنم ولی خودم هم به آرامش نیاز داشتم

 پرتقال تپلوی من... می خوام این رو همیشه یادت بمونه که-

 من توی دنیا هیچ چیزیرو بیشتر از تو نمی خوام. هیچ کسی

رو به اندازه ی تو دوست ندارم. درسته تو می تونی من رو 

 به

سرحد جنون برسونی و دیوونه ام کنی با کارات. درسته که 

 می

تونی با بیخیالی و کله خرابی هات عصبیم کنی ولی قرار 

 نیست

 .این خواستن من کم بشه



 .نفس کشیدنش نشون می داد که بیداره

 تو نوش دارویی دختر ناز پرتقالی من. مرحم دردی... اگر-

در برام عزیزی که عصبانی میشم و سرت داد میزنم بدون انق

 نمی

 تونم ناراحتیت رو تحمل کنم. میدونم االن چقدر دلت پره و

حاضر نیستی حرفام رو بشنوی و لی من فقط می خوام بدونی 

 اگر
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 نبود

 .آسمونم به زمین بیاد ازت دست نمی کشم

حرفام از ته دلم بود. این دختر طوری توی زندگیم ریشه 

هدووند  

بود که حاضی نبودم حتی یک ثانیه بدون این ریشه رو 

 تصور

 کنم. می فهمیدم که چه ناراحتی هایی داره. درک میکردم که

 خود کم بینیش باعث میشه که هزار و یک فکر پیش خودش

بکنه و این وظیفه ی من بود که بهش اطمینان بدم که باالتر 

 از

 .چیزی هست که توی ذهنش داره می پرورونه

- یدونی برام حکم اخراج اومده؟ میدونی بهت نگفتم که غصهم  

 نخوری؟ اگر نتونم از خودم دفاع کنم باید دانشگاه رو ببوسم



 .بذارم کنار

 حتی تکون نخورد. یک ذره هم حرکت نکرد. بهش چیزی از

حرف هایی که شنیده بودم نگفته بودم تا اونو بهم نریزم. 

 مشکل

که ما خارج از دانشگاه  رو حل میکردم. اگر اثبات می شد

 آشنا

شده بودیم مشکلی نبود ولی حکم ارتباط شاگرد و استاد 

 اخراج

 .هردومون بود

 بهت قول دادم تورو هم میارم کنار خودم مشغول بشی. به-
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 نبود

 .آرزوهات میرسونمت قربون چشمات بشم

 چشماش خیس شده بود. درسته که نمیدیدم ولی تغییر ریتم

 .نفسش رو احساس می کردم

 میدونم سخته ولی یه چیز رو هیچ وقت فراموش نکن. تو-

 حتی از خودم هم برام مهم تری. گذشته ...اولویت زندگی منی

 هرچیزی که بوده توی همون گذشته چال شده و اجازه نمید م

هتوی زندگیمون تاثیری بذار . 

 سیمین رفت و من برای تینا چیزیرو توضیح ندادم. انقدر از

 طرف سیمین شماتت شدم که تمومی نداشت. آخرش هم با



ناراحتی ازم خداحافظی کرد چون توقع نداشت موضوع به 

 این

 مهمی رو ازش پنهون کنم. باز هم من موندم و تینا و زندگی

وسطشعادیمون که تمین اومده بود یه تنه گند زده بود  ... 

 درست یک هفته از بحث و فهمیدن تینا می گذشت و ما به

حالت عادی برنگشته بودی م. تینا توی چشمام نگاه هم نمی 

 کرد
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 نبود

ولی هر دو صبح سر یک میز صبحونه می خوردیم و وعده 

 های بعدی

یده رو با هم حاضر می کردیم . فقط انگار یه پرده بینمون کش

 شده

بود که اجازه نمی داد بیشتر و عادی تر کنار هم باشیم . 

 یکمی

بهش اجازه دادم تا با موضوع کنار بیاد. شب سیزده به در 

 بود که

 پشت میز نهارخوری نشسته بود و داشت توی فضای مجازی

چرخ می زد و استراحت می کرد که گوشی رو برداشتم و 

 شماره

 .ی تمین رو گرفتم



نشستم و تلفن رو گذاشتم روی آیفون. بعد از دو رفتم کنارش  

 ...سه تا بوق گوشی رو برداشت

 وااااااو باورم نمیشه جناب بیگی! اشتباه نمی کنم؟ چی باعث-

 شده شماره تون روی گوشی من بیوفته ؟

 تینا خواست از کنارم بلند بشه که دستش رو گرفتم و اجازه

ندادم. یه نگاه بهم انداخت و بعد چشماش رو بی حس ازم 

 گرفت

 و باز مشغول گوشیش شد ولی می دونستم که تمام حواسش به

 :منه. دستش رو آروم از توی دستم کشید بیرون که گفتم
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 نبود

 سالم خوبی؟-

 مگه میشه صدات رو بشنوم و بد باشم؟-

. چطور من تمام سالهایی که این دختر گوشه ی لبم اومد باال

 رو

 میشناختم نتونسته بودم بفهمم چه مار خوش خط و

خالیه؟خودم رو می زدم به خریت یا واقعا خر بودم! عشق 

 چشمام

 .رو عجیب کور کرده بود

 :سکوتم رو که دید با یه لحن نا مطمئنی گفت

 اتفاق ی افتاده؟-



- نمنه فقط زنگ زدمیه چند تا سوال ازت بک . 

 جانم عزیزم؟-

داشتم فکر میکردم که این جانم عزیزم ها چقدر آشنا بود. 

 تمین

هر وقت که به من نیاز داشت و یا می خواست منو به این 

 ارتباط

دلگرم کنه همینطوری صحبت میکرد. ناز و عشوه جزو 

 الینفک

 .این دختر بود و از وجودش جدا نمی شد
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 نبود

ن صحبت کردنش انقدر جذاب بود که با شنیدن صداش لح

 ممکن

 !بود به هپروت هم بری

ولی دیگه برای من حتی یک ذره هم تاثیر گذار نبود. به 

 نظرم

تنفر از آدم ها خودش یه حسیه که باعث میشه رفتارای 

 عجیب

و غریب از آدم سر بزنه. بی حس بودن تنها حسی بود که من 

 به

تمین داشتم. حسی نبود... فقط برای عشقی که بهش قبل از 



 این

 .داشتم احترام قائل بودم

 میگم تمین یه سوال... می خواستم ببینم به تینا از ارتباط-

 خودمون حرفی زدی؟

 من؟ نه چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟-

انگار که هیچ چیزی نشده باشه خونسردی خودم رو حفظ 

 کردم

 :و گفتم

- توی گوشیش دیدم حس کردم خیلی صمیمی شد ین پیامت رو  

 .گفتم شایداز من هم حرفی بهش زدی

 .نه خیالت راحت باشه چیزی نمیگم-

 :صدای گوشی رو زیاد کردم و گفتم
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 نبود

 .اهمیتی نداره اگر هم بگ ی. می خواستم فقط مطمئن بشم-

 .برای همین پرسیدم

- دختر رو دوست داری؟ من هنوز باورم  آریو تو واقعا اون

 نمیشه

 !که ازدواج کرده باشی

 ...لحنش متعجب بود

 چرا نباید دوسش داشته باشم؟-



 اصال هم سطح تونیست. انتظار نداشتم توی مهمونی-

اونطور پسم بزنی! من عادت ندارم از طرف تو پس زده 

 . بشم

سرم رو گرفتم باال و به تینا نگاه کردم. انگار این بخش از 

 حرف

های تمین مورد توجه اش بود که از کار خودش دست کشید 

 و

 .به گوشی من نگاه می کرد

 انتظار داری یه مرد متاهل همراهیت کنه؟-

آریو من تورو دوست دارم. واقعا نمی دونم باید چیکار کنم -

 که

ه و بتونم تورو کنار خودم داشته این روزای رفته جبران بش

 .باشم

 خنده ام گرفته بود. خنده ام می گرفت چون من سالها برای
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 نبود

رضایت ا ین دختر تالش کرده بودم ولی اون به بهونه های 

 مختلف

 من رو پس زده بود. من مدت ها برای داشتنش زحمت کشیده

ه بودبودم ولی اون من رو نخواست . 

تمین من واقعا زنم رو دوست دارم ممنون میشم این حرف -



 ها

رو بهم نزنی چون بجز این که شخصیتت توی ذهن من بی 

 ارزش

 .بشه هیچ تاثیری نداره

- قدیم مون تنگ شده دلم برای . 

 چرا من یادم نمیاد؟-

 دست به سینه نشستم و به صندلی تکیه دادم. سکوتش جواب

ی گفتن نداشتخوبی بود چون چیزی برا . 

 فکر می کنم منظورت کادوهای جورواجو ری که گرفته-

 ...بودیه

 باز هم تمین چیزی نگفت. همین که تینا خودش می شنید

بهترین راه برای اثبات واقعیت بود. من هرچقدر هم براش 

 می

گفتم شاید باور نمی کرد. اگر هم باور می کرد باز هزار و 

 یک

 .سوال توی ذهنش بود
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 نبود

 خب تمین جان من با ید برم االن خانمم میاد ترجیح میدم-

 .نفهمه دارم باهات صحبت میکنم. موفق باشی گلم... خداحافظ

 .منتظر نموندم خداحافظی کنه و تلفن رو روش قطع کردم



 ...تینا-

فقط سرش رو گرفت باال و من رو نگاه کرد. یک هفته بود 

 که ته

غم بود و ناراحتی. یک هفته بود که نه چیزی  چشماش

 شکسته

 بود و نه بدنش رو کبود کرده بود. فقط نیاز داشتم بکوبه توی

 .سرم و یه چیزی بارم کنه تا بتونم لبخند بزنم

 پاشو پاشو... زیادی بهت خوش گذشته استاد. پاشو برو اون-

 .جورابای بو گندوت رو بشور که فردا هیچی نداری بپوشی

برگشتن لحنش لبم کش اومد و لم دادم روی صندلی از ... 

 زن گرفتم برام جوراب ب شوره نگرفتم که جورابامم خودم-

 !بشورم

ا مر دیگه عباس آقا؟ می خوای پشتتم من برات بشورم؟ -

 چطوره

 لقمه هاتم بجوم بکنم دهنت؟

آریو یه طو ری مهربون شده بود که هی توی دلم می گفتم 

 کاش
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 نبود

 همیشه ازش یه آتویی داشته باشم تا صبح با آب پرتقال توی

 .تخت مواجه بشم



قشنگ عین پرنسس ها باهام برخورد می کرد یه طوری که 

 شک

میکردم محل تولدم جهانشیر آباد باشه حس میکردم وسط 

 سوییس

 !ای جایی دنیا اومدم که اینطوری نازم کشیده می شه

 نظرت درباره ی یه برنامه ی مفرح سیزده بدری چیه؟-

 آب پرتقال رو سر کشیدم و با چشماینیمه باز سرم رو تکون

دادم. خدایی اون وقت صبح سگ دهنش رو باز میکنه که من 

 باز

کنم؟ سحر خی ز بدبخت نذاشت آخرین روز تعطیالت ی ه 

 ذره

کنهاستراحت کنیم خودش عین خروس میمونه باید منم بیدار   

 .حتما

 موافقی؟-

بازم سرم رو تکون دادم و خودمو رو روی بالشت پرت 

 کردم. لیوان

آب پرتقالم رو گذاشت روی پاتختی و بالشت خودش رو 

 گذاشت

 !آیییی... نکن آریو-

 زبونت رو موش خورده که حرف نمیزنی؟-
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 :سرم رو کج کردم و گفتم

- بت میکنه؟ من دلم نمی خواد با بوی لشکله سحر آدم صح  

 !شوهرم رو به بهشت زهرا بفرستم

 !عمه ات بوی بد میده-

 :یه ابروم رو انداختم باال و گفتم

 !عمه ی من که هیچ عمه ی خودت هم میده-

 چی میده؟-

چشمای شیطونش داشت از حدقه می زد بیرون و زل زده 

 بود

 به چشمای من. دستم رو زدم تخت سینه اش و هلش دادم ولی

مدیونین اگر فکر کنین من می تونم یک سانت این مردک 

 دیالق

 !رو تکون بدم

 ...پرو-

 !دلم تنگته بیشعور-

میبینم که اومدی توی خط! این بیشعور ابر از احساسات -

 بود؟

 نه واقعی بود... ابراز احساسات کیلو چنده؟-
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 نبود

 ...تو همه جوره برای من جذابی-

حال میکنی زن به این جذابی و خوش بر و رویی گرفتی؟ -

 بنازم

 قدرت خدا رو اصال یه طوری همه ی قشنگیای دنیا رو تو ی

 !وجودم ریخته که تو هیچ احساس ضعفی نکنی

 ...بر منکرش لعنت-

- رتبه خدا رو میگم می خوای یه برنامه بذاریم روزی سه م

 شکر

 کنی که من رو داری؟

بدبخت اصال محو بود. عین نعشه ها! شا یدم بهتر بود بگم 

 عین

معتادی که بهش مواد نرسیده. اصال انگار گوشاش رو بسته 

 بود و

 .هیچی نمی شنید

 نمیدونم آریو و خوبیاش جواب کدوم کار خوبم بودن. شاید دلم

م منکر این از آر یو صاف نشده بود ولی نمی تونست

 احساساتی که

 .کنارش داشتم بشم

آریو صرفا یه شوهر نبود. برای من کسی بود که معنی 

 واقعی مرد رو

توی ذهنم تدا عی میکرد. کسی که حرف نمی زد و عمل 



 .میکرد

 .کسی که وجودش بهم اعتماد به نفس می داد
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 من چاقم؟-

 !نه فقط یکمی حاشیه داری-

 اونوقت حاشیه داشتن باعث می شه جذاب نباشی... تو دختر-

 ترکه ای و باریک دوست داری؟

 :سرش رو گرفت باال و محکم گفت

 !من تورو دوست دارم-

 آخ خب بسه مرتیکه االغ! ضعف میکنم میوفتم روی دستت

اونوقت دیگه به کی میخوای بگی من تورو دوست دارم؟ بسه 

هبس  

 !دلبریتو یکم کمترش کن

 یعنی من چاق باشم ازم زده نمیشی؟-

 .تو هرچی باشی من برات جونمم میدم-

خب اینطوری دیگه می تونستم یه پرس چلو کره با کباب 

 برگ

بزنم و بدون این که نگران چربی های اشباع اطراف شکمم 

 باشم

 .از غذام لذت ببرم. آخیش خداروشکر



 !قبال بهم می گفتی چاق-

 .اذیتت میکردم-
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 .هیچ وقتیه خانم رو با وزنش اذیت نکن-

 ...چشم پرنسس-

اصال شوهر به این خوبی هست؟ من که میگم آسمون پاره 

 شده ایشون

 .پرت شدن ور دل من

کله سحری انقدر عشق داد و عشق تحویلش دادم که دیگه 

 جون

 . نداشتیم از روی تخت بلند بشیم

 برات یه میز صبحانه جذاب چیدم. اگر حال داشتیم پاشیم-

 .چیز ای خوشمزه ای در انتظارمونه

 آریو یه چیز بگم؟-

 !دوتا بگو-

 :چشمای قشنگش رو نگاه کردم و گفتم

 ...مرسی انقدر مردی-

 ...مرسی انقدر خانمی-

م کرده بود. به صبحانه که هیچ... بساط ناهار رو هم فراه

 جوجه



ها مواد زده بود و حتی نون هم گرم کرده بود. یه اینطور 

 چیزای ی

 .تو خودش داره ها فقط رو نمی کنه تا جذاب تر بشه
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بعد از صبحانه به پیشنهاد خودش رفتیم توی حیاط و بساط 

 پهن

در کردن  کردیم. یه زیلو انداختیم روی زمین و مشغول

 سیزده

 .مون شدیم. اینمیه مدلشه دیگه همیشه خاص بودن باحال تره

نزدیکایناهار بود که آریو رفت باال تا بساط ناهار رو بی اره 

 منم

 پاشدمیه چرخی بزنم و یه نگاهی توی خیابون بکنم ببینم کی

 .به کیه

همسایه بغلیمونم تازه داشت خونه می ساخت این مدت دمار 

 از

روزگارمون دراورده بود. یه کوپه ماسه ریخته بود جلوی 

 در. انگار

داشت برج می ساخت لعنتی برای شش طبقه خونه عمر نوح 

 نیاز

 .داشت! تموم نمی شد که. خاک و خولش رو ما بایدمیخوردیم



یه فرغون با یه کاله زرد مهندسی کنار ماسه ها بود. یه 

 جرقه

فرغون. دوربین گوشیم  توی سرم زده شد و سریع پریدم توی

 رو

 گذاشتم روی سلفی و مردمک چشمام رو به همدیگه نزدیک

 کردم. خواستم چند تا عکس بگیرم که دیدم انگار سگ لیسش

 !زده
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 ...ای_

 ..لنزش کثیف بود

دور و برمو نگاه کردم و تفی به دوربین انداختم تا لنزش تمی 

 ز

گلتر شدِن عکس دستها و لب و دهنمم مثِل شه !برای خوش

 علیل

ها و سکته ای ها کج کردم ..از عکس معمولی باحال تر 

 نیست؟

باحال تره دیگه دو روز بعد اگر نگاهش کنی میگ ی خاک 

 بر سرت

 !تینا با این عکس انداختن هات

 حس کردم که فرغون تکون خورد..اما ژستمو تغییر ندادم و



ودم عکس بگیرم اما واقعا فرغون همچنان میخواستم از خ

 داشت

 !حرکت میکرد به سمت سراش یبی روبروم

دوربین گوشیمو باالتر گرفتم که با دی دِن چهره ی انتقامجو 

 ی

 !آریو قسم میخورم به همون قیافه ی کج شده خشک شدم

با همون لب و دهن و قی افه ی کج و کوله برگشتم و با 

 دیدنش

یطنت داشت نگاهم میکرد اشهد که با نیِش باز و پر از ش

 خودمو

 !خوندم

1576 

 جرزن  

 

 نبود

 آریو دسته ی فرغون و گرفته بود و تا خواستم پیاده بشم به

 !حرکت در آورد...و من با پشت دوباره پرت شدم به داخلش

 :اینبار به جای جیغ عربده ای از سر بیچارگی کشیدم

 اااااای .. من میمیرم ..من میمیرم...مطمئنم که میمیرم..این_

لحظه رو تو خواب دیده بودم..اینجاااااااا آخر خططططه...این 

 چه

 !خفتی بود؟؟ من بایدبا عزت میمرررردم..نه روی فرغون

باخشم برگشتم سمتش و همونطوری که حین باال پریدِن 



 فرغون

گرفته بود تو پیدمدر اثر اصابت با دست انداز پشتم درد  : 

قاتل کثیف..قیافت شبیه شلواِر باب اسفنجی میمونه .. ولم _

 ..کن

 ولم کن.. نزار...نزار آخِر عم ری یالقوز باالنس بزنم جونِ 

مادرت..ارواح عمتتتت! آریو میفتماااا.. آآآی خداااااا..من 

 نمیخوا م

 !بمییییرم

 :آریو با خنده گفت

_ گیپر از این بازیاس! بشین وحاال کجاشو دیدی خانومم! زند  

 !حس کن اومدی شهر بازی
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فرغون و زیگزاگی به حرکت در اورد که حس کردم االناس 

 باال

 ..بیارم

 آی آریو آی... دیگه بسه بسه! بازی همیه حدی داره االناس-

 .که باال بیارم

 آی دزد... آی دزد فرغونمو کجا میبری مرد؟-

 همونطور که دلم داشت بهم می خورد داشتم از خنده هم

میترکیدم. آریو بدبخت تا میومد ی ه بالیی سر من بیاره یه 



 مانع ی

 پیش میومد و اجازه نمی داد. انگار می خواست انتقام تمام

بالیایی که سرش آورده بودم رو بگیره ولی بدبخت فلک زده 

 به

 .دزدی متهم شده بود

د اون کارگره هم رسیده بود بهمونوقتی فرغون وایسا ... 

 !آبرومو بردی آریو-

کارگر ساختمونه اول فکر کرده بود ما دزدیم ولی وقتی آریو 

 بهش

توضیح داد فقط یه سر از روی تاسف برامون تکون داد و 

 گاری

1578 

 جرزن  

 

 نبود

 .رو ازمون گرفت و رفت

- گیری؟روتو برم دختر! رفتی رو گاری سلفی ب  

 :لبام رو جمع کردم و گفتم

 سبزه که ندارم گره بزنمیه سلف ی هم نمی تونم بگیرم؟-

 .خم شد و دستاش رو زد زیر بدنم و تو یه حرکت بلندم کرد

وسط کوچه با اون هیکل تو بغل آ ریو بودم اونم اصال انگار 

 نه انگار

شصت و پنج شش کیلو وزن روی دستاشه با آرامش بغلم 



 کرده

 .بود

 !هیس آروم-

 آی آریو بخدا بیوفتم زمین تورو هم میندازم. آی زشته یکی-

 !میبینه

 .اصال انگار من دارم با در و دیوار صحبت میکنم

 سبزه می خوای چیکار گره بزنی ؟-

 !شوهر کنم شوهر-

 .توهم سمی زدی ها! شوهر داری کله پوک-
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 !شوهرم دیوونه اس می خوام بستریش کنم تیمارستان-

رسیدیم در خونه و بازم من رو نذاشت روی زمین با پاش در 

 رو

 بست و بعد گذاشتتم رو زمین. همین که خواستم از دستش در

 .برم نگهم داشت و محکم دستاش رو دور بدنم سفت کرد

 که من دیوونه ام آره؟-

دینی بود که میتونستم اون سیزده بدر بهترین سیزده فرور

 داشته

باشم. اصال به نظر من اگر دلت با یه نفر باشه مهم نیست 

 لحظه



ها رو کجا باهاش سپری میکنی. میتونی یه آلونک دوازده 

 متری

رو قد یه ویالی هزار متری ببینی و حتی می تونی یه باغچه 

 ی

 .کوچولو رو اندازه ی بهشت ببینی

مشترک همین بود. نه من از اول هم تصورم از زندگی 

 مادیات

 برام اهمیت داشت و نه شرایط شغلی و زندگی مرفه. من فقط

 می خواستم کنار کسی که هستم حالم خوب باشه که این یه

مورد کنار آریو صد درصد برام فراهم بود. درسته بقیه ی 

 شرای ط

رو هم داشت ولی اصل اون چیزی بود که من دلم می 

 .خواست
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درسته زندگی مشترک صفر تا صدش خوشی و راحتی نیس 

 ت

 .ولیادما میتونن این خوشی رو خودشون بسازن

من کنار آریو خوش بودم و همین بس بود! شایدیه وقتا بد 

 اخالق

ترین و بد قلق ترین مرد دنیا می شد و گاهی هم با یه من 



 عسل

 هم شیرین نمی شد ولی وقتی مهربون بود یا حالش خوب بود

انقدر ماه و آروم بود که تالف ی همه ی بد اخالقیاش رو 

 .درمیاورد

 بزرگ ترین مشکل آریو غیرتش بود. من اسمش رو میذاشتم

 غیرت اون بهش می گفت دوست داشتن. لباس هام بعد از

رنه پوشیده شدن باید حتما از زیر نظرش رد می شد وگ

 قشقرقی

به پا بود که اون سرش نا پیدا. حاال خودش خریده بود ی ا 

 برام

سفارش داده بودا ولی باید اول تو ی تنم می دید و بعد تا 

 ییدش

 .می کرد تا بپوشم

 می خواستم اسمش رو بذارم آر یو دخالت! اگر توی همه چیز

 .دخالت نمی کرد روزش شب نمی شد

و تعیین شده بود و بایدازجلسه های محاکمه ی من و آر ی  
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خودمون دفاع می کردیم. دیگهبا ید یه طوری قض یه رو 

 فیصل ه

میدادیم تا اخراج نشیم. نمی دونم چرا هر دوتامون از بابت 



 اینکه

 هیچ اتفاقی نمیوفته مطمئن بودیم ولی بازم بازمیه دلشوره بدی

یو دلداری میدادم و بعد اون به منتوی دالمون بود. من به آر  

 .دلداری میداد

روز استراحتش بود ولی من باید می رفتم دانشگاه. بعد از 

 تعطیالت

 همه چیز باید روی دور تند میافتاد تا بتونم تا قبل از تموم

 شدن ترم همه ی کارام رو انجام بدم برای همین مجبور بودم

 .تایم زیادی رو توی دانشگاه بگذرونم

یو هنوز توی تخت بود و ازم خواسته بود بلندش نکنم. آر

 لباسم رو

 پیدا نمی کردم و دربه در دنبالش بود. یادم بود که شب

 !قبل گذاشته بودمش زیر بالشتم ولی نبود که نبود

 دنبال این میگردی؟-

لباسم رو گرفته بود توی هوا و تکونش می داد. خوابالود بود 

 و

 .به زور چشماش باز بود ولی شیطنت رو بیخیال نمی شد
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 ا بیداری... مرسی بده بهم. دست تو چیکار میکنه؟-

 اومدم از دستش بگیرم که کشیدتش عقب و خم شدم زیر پام



 .خالی شد و افتادم

 !اوپس ترکیدی-

 !دنده هام-

 :از روش بلند شدم وگفتم

- ه بپوشم برمببخشید. بد . 

 ...اول سوال مهم من رو جواب بده بعد-

چشماش نیمه باز بودا ولی بازم نمی خواست ولم کنه برم. 

 نشستم

 .کنارش و بعد از نگاه کردن به ساعت ازش خواستم تا بپرسه

 .هنوز نیم ساعت وقت داشتم

 !بده به من ببینم-

 !به نظر من اینو نپوشی جذاب تره-

- اون میرم دانشگاهاگر نظرت اینه بدون  . 

 اومدم از کنارش بلند بشم و برم که رگ غیرتش قلمبه شد و
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 :دستم رو گرفت

 هوی دیگه چی؟-

 مگه خودت نگفتی بدون اون برم؟-

 .حاال خوبه تنها لباسم نبود. منم گیر داده بودم همونو بپوشم

 .خب دختر برو یکی دیگه بردار تنت کن قحطی که نیومده



 .برای خودم منظورمه-

 :اخم کردم و گفتم

 ...خیلی بی حیایی آریو بده من-

 .من یا تو که می خوای همینطوری پاشی بری دانشگاه-

 !بابا خودت گفتی نپوشم-

 لباس رو ول کرد روی تخت

 !ببین وقتی میگم نمیپوشی جذاب تره-

یعیه یا نه ولی این مرد برام تکراری نمی شدنمی دونم طب . 

 شیطنت هاش همیشه برام جذاب بود

 !بذار برم دی...دیرم میشه االن-

حاال خودم نزده می رقصیدما ! منتظر اشاره بودم بهم بگه 

 نرو منم
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 .که از خدا خواسته نمی رفتم

 !دی...دیر... می..شه-

 .یه ربعه تمومه-

 فقط یه ربع؟-

 :لبم رو گاز گرفتم گفت

 !گازش نگیر! نه یه ربع فایده نداره-

 آریو، اینطوری که نمیشه. تو هر وقت من کار دارم میخوای-



 اول خواست هات رفع بشه. خوبه خودتم میدونی یه ربعه ول

 .نمی کنیا

 :گفت

- دن ایناوم راست میگی... یه ربعه نمیتونم دل بکنم! دلبر بو  

 !دردسرارم داره دیگه. تقصیر توعه که نمیتونم بذارم بری

 ...خیلی پرویی خب-

 :گفت

 .میدونم-

 ...دوستت دارم لعنتی-
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 :باز لب زد

 جذاب من... دوست داری مامان بشی؟-

بر ق به تنم وصل کردن. آریو که از این چیزا حرف می زد 

 من در

می شدم. خودش حس کرد یه چیزی شده برا ی لحظه فلج 

 همین با

 :تعجب پرسید

 چی شدی؟-

 میشه تا وقتی آماده نبودم حتی به شوخی حرف بچه و بچه-

 دار شدن رو نزنی؟



 چند لحظه سکوت کرد. چطور بایددقیق بهش توضیح می دادم

تا ناراحت نشه؟ اون به اندازه ی من از نبود خونواده اش 

 کنار

 .همدیگه سختی نکشیده بود که بتونه حس من رو درک کنه

درسته از یه سنی به بعد پدرش فوت کرده بود ولی بازم به 

 اندازهی

 .من نبود

 درسته من هم پدر داشتم و هم مادر ولی از کنار هم نبودنشون

 .هر روز و هر لحظه غصه خورده بودم

 چرا مگه چی شده؟-
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روی پهلو فرود اومد کنارم. منتظر جواب بود و من هم باید 

 براش

 .توضیح میدادم

 آریو... لطفا. میدونم چقدر دلت می خواد پدر بشی ولی ما-

همش چند وقته با هم ازدواج کردیم. هنوز درست با هم 

 زندگی

 نکردیم. چرا انقدر روی این مسئله اصرار دا ری؟

 .من که االن اصراری نکردم-

شمام رو بستم و یه نفس عمیق کشیدم. باید این مسئلهچ  



بینمون حل می شد تا دیگه نه من استرس بگیرم و نه اون 

 دوباره

تکرارش کنه. مگه میشه که یه زن دلش نخواد بچه داشته 

 باشه؟

 مگه میشه دیدن ثمره ی عشقش براش جذاب نباشه؟ فقط برای

ن این ثمره من اون حس ممانعت بیشتر از عالقه ام به دید

 .بود

اون حس ترسی که توی وجودم بود بزرگ تر از این جذابیت 

 و

 .لذت بود

 .چیز... خب آخه همیشه میگی-

 .خوب یاد گرفته بود چطوری حال دلم رو خوب کنه

خب دوست دارم پدر بچه ای باشم که تو مادرشی. مگه -

 عجیبه؟

1587 

 جرزن  

 

 نبود

ولی ما تازه ازدواج کردی م. من با ید درس بخونم باید به -

 هدف

 .هام برسم

 :آروم لبش رو گذاشت روی شقیقه ام و گفت

من که اصراری نکردم. اصرارم نمی کنم. هر وقت -



 آمادگیش رو

 .داشتی اقدام میکنیم

 .دلم پر از تشویش بود

 چی اذیتت میکنه تینا؟-

- ه از دستت بدم میترسمآریو من فقط میترسم. من از این ک . 

 هنوز هم به این فکر میکنم که ممکنه بری سمت تمین. به این

 فکر می کنم اگر بچه ای بیاد وسط زندگیمون تورو از دست

 ...میدم. ی ا اگر من و تو دیگه این زندگی رو نخوایم

 ...هیش-

 ...چشمام رو ازش دزدیدم

 !فکرات ترسناکه-

ن بود. برای من اینطور آریو مثل قطب مخالف آهن ربا ی م

 ی
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 نبود

 ...مقدر شده بود که به سمت آریو کشیده بشم و برای اون هم

 .البته حتما همینطور بود وگرنه این زندگی شکل نمی گرفت

شاید توی هر موقعیت دیگه ای بودم سریع شرایط رو فراهم 

 می

کردم تا به کارم برسم ولی انگار نفس کشیدن عطر خوش 

 تنش



 حتی اگر تمام ذهنم پر از تشو یش و نگرانی بود به تمام دنیا

 .میارزید

 :گفتم

 !منو شماتت نکن-

ناخواسته این حرف رو زدم و بعد پام رو جمع کردم باال که 

 بتونم

راحت تر دراز بکشم و از اون وضعیت ناراحت خارج بشم 

ومکه زان  

 با یه استخونی از بدنش تصادف حاد داشتن که یه لحظه نفس

 .هر دوتامون رفت

 !مجروح داریم-

 با خنده چرخید سمتم. صورتش موا ز ی

صورتم بود و نگاهش مستقیم توی چشم هام. اتاق یکمی 

 تاریک

بود. هم بخاطر سپیده ی صبح بود هم اینکه اتاقمون تو 

 انتهایی
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 نبود

ترین نقطه ی خونه قرار داشت. چشماش اما شبیه تو تا تیله 

 ی

 آسمونی بود که حتی توی ظلمات شبهم راه رو بهم نشون



 .میداد

 چیزی نشده. فقط خداروشکر میکنم که شبا آروم می خوابی-

 .از این لگد ها نمی پرونی

 اگه میپروندم چی ؟-

اصال از بحث اصلیمون دور شده بودیم. یه دلم می گفت بذار 

 دور

بشیم و اصال راجع به چیزایی که آزارم میده صحبت نکنیم 

 ولی

یه دلمم می گفت باالخره که چی ؟ تا کی بایدفرار کنم از 

 ترس

 ها و ناراحتی هام؟

 !اونوقت میرفتی روی مبل می خوابیدی-

- یگه روی مبل بخوابم. البتهاالنم اگر خیلی ناراحتی میتونم د  

 چطوره خودت روی مبل بخوابی؟

 حس کرد حرفش رو جدی برداشت کردم ولی من لحنش رو

 .خون می شناختم میدونستم داره سر به سرم میذاره

 یه جایی خونده بودم هر روز باید بگی دوست دارم. درسته-
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ثیری که بیان این کلمه ی قشنگعمل از بیان مهم تره ولی تا  

 .میذاره خیلی بیشتر از عمل کردنه



داشت بزرگونه صحبت می کرد. جدی و منطقی. از اون 

 حرف

هایی که دوست داشتم بشنوم و شنیدنش از زبون آریو اونم 

 وقتی

 بوی عطر تنش روی عصبهای بینیم می نشست دلچسب تر

 .بود

- ر لحظه میگم من بهت میگم دوست دارم تا یادت نره. ه

 دوست

 دارم تا بدونی چقدر برام مهمی. تو هم وقتی به چشمام نگاه

کردی... وقتی نگاهت افتاد روی من یادت بیار و بدون که 

 من

 .دوست دارم

 زندگی همیشه قشنگ و بی دردسر که نیست. تو فقط این و-

یادت باشه حتی اگر از تو ناراحت باشم... حتی اگر توی یک 

 ثانیه

پات توی چشم و چالم باشه و حتی بزنی برای بار  انگشتای

 هزارم

ماشین رو بترکونی ی ا اصال در خرابکار ترین حالت ممکن 

 خودت

 .باشی بازم دوست دارم

 اومدم لب بزنم و بگم میدونم ولی جلوی خودم رو گرفتم. خب
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 جرزن  

 

 نبود

نمی دونستم... یعنی بزرگ ترین دغدغه ام بود. من ترس از 

 دست

دادن عزیزام رو داشتم. حاضر بودم از دور تماشاشون کنم و 

 کنار

خودم نداشته باشمشون ولی اونا حضور داشته باشن. از 

 وابستگی

 شدید به بودن آدم ها می ترسی دم. وحشت داشتم... حاال که

و این طور قلبم براش به  اینطو ری به آریو دل بسته بودم

 تپش

 .می افتاد ترسم بیشتر می شد

 ...اگر-

 می دونم می خوای چی بگ ی. ببین آره من از اول دانشگاه-

عاشق تمین بودم. انکارش نمی کنم همه ی عالم و آدمم 

 .میدونن

میدونمم چقدر برای تو درد داره چون اگر این موضوع 

 برعکس

ون می ذاشتم تا بتونم بود مجنون می شدم و سر به بیاب

 فراموش

 .کنم



 میدونم که نمیشه و هر لحظه جلوی چشمات نقش میبنده و هر

ثانیه حرفاش توی گوشت زنگ میزنه. من برات همه چیزو 

 تعریف

میکنم قضاوتم می ذارم برای خودت. دوست ندارم نبش قبر 

 کنم

 ولی دلم میخواد بعد از این روزا که هیچی بهت نگفتم قشنگ
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 نبود

همه چیز رو برات تعریف کنم و برا ی همیشه این دفتر رو 

 .ببندم

از یه طرف خوشحال بودم و از طرف دیگهناراحت. 

 خوشحال از

 اینکه می خواست خودش بگه و ناراحت از این که ممکن بود

 چیزایی توی این داستان چندین ساله بشنوم که اصال باب میلم

نباشه. من آریو رو شش ماه بود که می شناختم ولی اونا 

 بیشتر

 از چهارده سال بود که همدیگه رو میشناختن. کم نبود! خیلی

 ...زیاد بود

هر جایی از حرفام اذ یت شدی ا ینو یادت بیار که تو برای -

 من

 خیلی عزیزی و من تورو خیلی دوست دارم. باشه؟



 سرم رو تکون دادم

- یدمش طوری جذبش شده بودم که از ذهنیتمروز اولی که د  

دور بود. تازه وارد دوره ی جد ید زندگیمون شده بودیم و 

 همه

 چیز برامون جذابیت داشت. تمین هم از حق نگذریم متفاوت

بود. مشخصات ظاهریش دقیقا با تصوراتمیکی بود. شاید 

 تمین

 .خیلی زیبا نباشه ولی تو نگاه من خیلی جذاب بود
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 نبود

 حق داشت. تمین تو نگاه من هم جذاب بود. حتما اون سال ها

هم همین طور به خودش می رسید و بهترین و به روز ترین 

 تیپ

ها رو داشته. ظاهر آراسته اولین چیزیه که به چشم هر 

 مردی

 .میاد

خیلی تالش کردم تینا. خیلی... هنوز هم نفهمیدم تمین چی -

 می

ارتباط مون توی ظاهر پیش بقیه شبیه دوستا بود و خواست. 

 لی بین

خودمون همیشه یه دیواری بود. یه مانع که خود تمی ن بود 



 چون

همیشه و هر لحظه بهم می گفت که ما فقط دوتا دوستیم و نه 

 بیشتر

 .از این

قلبم از حرف هاش فشرده می شد. چطوری باید درک 

 میکردم

داشته؟ االن واقعا دوسش  که آریو یه نفر دیگه رو دوست

 نداره؟

 چطوری می تونستم حسود نباشم و مقایسه نکنم؟ اخ که داشتم

 .از حسودی میترکیدم

 من خودم رو قضاوت نمی کنم چون اون دوره از زندگیم-

 گذشته. اگر همیشه بهترین هارو براش فراهم میکردم و نمی

 دید.. اگر براش عشق و احساس خرج میکردم و نمیدید شاید
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 نبود

برای این بود که من آدم ها رو بشناسم و بتونم توی این 

 موقعیت

 .زندگیم قدر لحظه هام رو بدونم

 من و آریو از دوتا فرهنگ مختلف بودیم. از دوتا زندگیکامال

طراف یان خودش هم زندگی متفاوت. آریو شاید از خیلی ا

 بهتری



رو تجربه کرده بود چه برسه به من ی که البالی مرغ و 

 خروس ها

 بزرگ شده بودم. اینجای زندگیکه رسیده بودیم داشت بهم

ثابت می شد که گاه ی میشه این فرهنگ رو هم زیر پا 

 گذاشت

و با کسی که هم فرهنگت نیست زندگی کرد. گاهی نیاز بود 

 من

ر حد فرهنگ اون باال بکشم و گاه ی اون برای خودم رو د

 درک

 .من خودش رو در حد فرهنگ من قرار بده

توی زندگی من اینطور روابط تعر یف نشده بود چون توی 

 فرهنگم

 نبود. من ته تهش تونسته بودم برا ی درس خوندن بیامیه شهر

دیگه و خودم روباهاش وفق بدم ولی جرات نکرده بودم سمت 

 یه

. یعنی برام مهم هم نبود. اینکه احساساتم تمام و کمالمرد برم  

برای آریو صرف می شد و به این فکر میکردم ممکن بود که 

 اگر

 تمینی توی زندگی آریو نبود من عشق بیشتری از سمتش
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 نبود



دریافت میکردم دیوونه ام میکرد! این هم به دغداغه هام 

 اضافه

هر دقیقه مقایسه میکردمشده بود و  . 

 تینا تو شبیه هیچ کدوم از تصورات من از همسر آینده ام-

 ...نبودی

 :سریع پریدم توی حرفش و پرسیدم

 تصورت شبیه تمین بود ؟-

 بگو آخه المصب! میمیری الل بشی؟ چرا سوالی میپرسی که

 میدونی ممکنه با جوابش ناراحت بشی؟

 آره دقیقا... ولی من توی وجود تو چیزیرو پیدا کردم که-

 .حاضر نیستم یک لحظه هم به روزای قبل از بودنت برگردم

 نمی دونستم بایداز تا یید اول جمله اش ناراحت باشمیا دلم

 برای جمله ی بعدیش غنج بره. حقیقت اینه که ما آدما

یمیه گرایشمون به نکات منفی بیشتره و ه ی با ید تالش کن

 چیز

 .مثبت جایگزینش کنیم

 باید قسمت مثبت رو انقدر تکرار کنیم تا ملکه ی ذهنمون بشه

 .وناخوداگاهمون به اون سمت بره
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 نبود

تو بگو ملکه ی زیبایی جهان! بهترین زن دنیا... هیچ کسی -



 نمی

خیلیتونه برای من به اندازه ی تو خوب باشه. من از زندگیم   

راضی ام تینا. از خودم ممنونم که به خواهرت از پشت آیفو 

 ن

 .گفتم حمومی و باعث این اتفاقات شد

سرم رو توی دنده هاش فرو بردم. منم ازش ممنون بودم که 

 این

 ...اتفاقا افتاد

 ببین من تورو درک میکنم و می فهمم که میترسی. منم-

. ط بیعیه برا میترسم تورو از دست بدم این ی ه حس طبیعیه

 ی

این که تورو کنار خودم خوشحال و راضی نگه دارم تمام 

 تالشم

رو بکنم. ولی بیا این رو یادت بمونه که من واقعا دوست 

 .دارم

 واقعا حاضر نیستم با دنیا عوضت کنم دختر پرتقالی دوست

 .داشتنی من

 .صورتش رو نمیدیدم ولی صداش رو میشنیدم

 ...کاش همیشه باهام صحبت کنی . صدات رو دوست دارم-

 فقط صدام رو؟-
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 نبود

 نه از بابت صحبت کردن گفتم. وگرنه من تورو خیلی دوست-

 .دارم

نترس که کنار هم نباشیم . من تا دنیا دنیاست کنارتم آب -

 نبات

 .پرتقالی من

 :یکمی مکث کرد و کنار گوشم گفت

- میرم برای اون بچه هایی که شبیه تو باشن. مثل تو می

 شیطون

و شاد. مثل تو پر از انرژی... ولی تا تو دلت نخواد حاضر 

 نیستم

 بخاطر خواسته ی خودم اذیتت کنم. زندگی تعامله و دو طرف

 .باید ازش راضی باشن

من نیاز داشتم تا هر روز و هر دقیقه این جمله ها برام تکرار 

 بشه

سمت و سوی چپل چالق ی نگیرهتا ذهنم  . 

 .اینجوری نگام نکن-

 چجوری نگات کنم؟ االن دیگه با ید تالفی تمام نداشتنامو پس-

بدی. دیگه مال خودمی، تمام و کمال... حتی دیگه مطمئنی 

 که

چقدر میخوامت و چقدر احساسم بهت واقعیه. دیگه از حسی 



 که

 ...بهت دارم هم باخبری
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 نبود

این چشمای خوشگلت رو از من ندزد، میدونی اگر بدزدی -

 رو

 خط قرمزام پا گذاشتی؟ اونوقته که من آتیشی میشم و میتونم

 !چه بالهایی سرت بیارم

 واقعا دوسم داری؟-

... 

 ...خاکستر بی انتهای خوش رنگ چشمات-

 .آب دهنم رو با صدا قورت دادم

 .بایدمال من باشن-

خنده ام انقدر عمیق بود که از تمامی اجزای صورتم بیرون 

 می

 .زد

 !آریو... وایسا، استرس گرفتم-

 این عروسک نمیذاره وایسم. این خوشگلیات کاری با-

دلم کرده که نمیتونم وایسم... دارم میمیرم برای داشتنشون. 

 هر

 ...لحظه هم بو بکشمت بازم کمه



هم عشق ورزیدیم .  اون روز هردومون خونه موندیم و به

 کنار هم

 برنامه ریزی کردیم و مسائل دانشگاه رو با هم چارت بندی
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 نبود

کردیم. آریو با رئیس کل دانشگاه دوست بود و امید داشت که 

 از

این وضعیت پیش اومده رها بشیم و هیچ کدوممون اخراج 

 نشیم

ن به من باز هم دلش آرومولی میدیدم که با وجود اطمینان داد  

 .نبود

جلسه ی اول خودش تنها احضار شده بود. نمیدونم قرار بود 

 چه

چیزی پیش بیاد ولی خودش با ید ساعت دو بعد از ظهر 

 میرفت

تا از جریان با خبر بشه. از من نخواسته بودن برم و منم 

 ترجیح

 دادم خودم رو برسونم به مهمونی زری. آخه خونواده اش از

اصفهان اومده بودن و یه دورهمی زنونه برایناهار گرفته 

 .بودن

از حموم که اومد بیرون من حاضر بودم. آرایشم رو کرده 



 بودم و

یه لباس قشنگ هم انتخاب کرده بودم و تنم زده بودم. یه 

 پیراهن

 کوتاه آستین حلقه ای. بازوهام تپلی و سفیدیشون رو قشنگ به

 .رخ میکشیدن

یسی روی پیشونیشموهاش بخاطر خ  

 جا خوش کرده بود. بوی خوش حموم که با عطر تنش مخلوط
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 نبود

می شد هوش از سر منم می پرید . تقصیر خودش نبود... 

 زیادی

 دلبر بود و منم که بی حواس. برای این مرد رسما

 .میمردم

 از توی آینه دیدم که پشت سرم وایساد. رژ لبم بی حرکت

 توی هوا

 .موند و منتظر شدم تا رهام کنه باز بتونم به آرایشم ادامه بدم

 کجا به سالمتی؟-

 در رژ لب رو بستم و گذاشتم روی میز آرایش و از توی آینه

 .نگاهش کردم. یه قطره از موهاش روی سرشون ام چکید

-  ... گفتم که خونه ی زری. دورهمی زنونه

آخه دیگه مهمونی زنونه  خود رای بود و واقعا حرصم میداد.



 جایی

نبود که برای اون هم بخواد تعیین و تکلیف کنه. عین این 

 میموند

 که من بگم تو هم باید زشت ترین لباس هات رو بپوشی تا

شاگردات ازت خوششون نیاد. آی که هر بار به شاگرداش 

 فکر

میکردم قلبم درد میگرفت. نامردا اگر همه شون عاشقش 

 نبودن

و نه درصدشون عاشقش بودن. اون یه درصدم ادا حداقل نود  

 .درمیاوردن و در واقعا ته دلشون دوسش داشتن
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 .آی... آریووو نکن خیلی بدی اونجا همه خانمن-

 !دوست ندارم ببیننت خوب-

 :موهام رو با یه دستش به جلو داد

 ...اینا همه مال منه-

 :داشت شیطونی میکرد که گفتم

وای آریو دیرم میشه. اصال خودت دیرت میشه. ساعت رو -

 ببین

 .آخه... برو اخراجمون میکنن

 .عیبینداره خودم میرسونمت. نیم ساعتم طول نمیکشه-



 !خدمت به شوهر از هرچیزی واجب تره

 .فقط زود که دیرم نشه-

 ...باید دلتنگیم رفع بشه بعد-

ردمبه چشماش نگاه ک : 

 ...آریو... بخدا هر لحظه کنار همیم . دیشب-

 :به ساعتش نگاه کرد و گفت

ده ساعت پیش.... اوه تو بگو ی ک ساعت! من دلم برات -

 تنگ

 .میشه باید پیشم باشی
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 ...آتیش تندش آتیش من رو هم تند میکرد

*** 

ساعت از هشت و نیم گذشته بود و از تینا خبری نبود. با زد 

 و

بند و هزار دردسر تونسته بودم خودمون رو از اخراجی 

 خالص

 کنم ولی از ترم بعد اجازه نمیدادن کالس های تینا دست من

 .باشه و خیلی بیشتر از قبل روی کارامون نظارت داشتن

د و انقدر من بیمی نداشتم چون تینا انقدر کارش خوب بو

 توانمند



بود که مطمئن بودم خودش به راحتی میتونه به هدفش برسه 

 و

 .من فقط یه همراهی بودم که این مسیر رو میشناختم

 قطعا دانشگاه از داشتن همچین استعداد بی نظیری استقبال هم

 .می کرد

شماره ی تینا رو گرفتم ولی صدای زنی که در دسترس 

 نبودنش

رو به شور انداخت. انقدر که حواس رو اعالم میکرد دلم 

 پرت بود

 بیشتر می ترسیدمیه بالیی سرش بیاد به خصوص که از

 .ساختمون آزمایشگاه خاطرات خوبینداشتیم
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 نبود

 فکر که می کردم می دیدم همین چند ماهی که تینا رو شناخته

ل کهبودم کم دردسر پشت سر نذاشته بودیم و برعکس قب  

 همیشه دنبال آرامش بودم میتونستم هیجان زندگیکنار این

 .دختر متفاوت رو دوست داشته باشم

 امکان نداشت یک لحظه از زندگیکنارش بدون باال و پایین

 ...بگذره. همه چیز با تینا پر از چالش بود

چند بار دیگه شماره اش رو گرفتم ولی نا امید گوشی رو 

 گذاشتم



رو به سمت ساختمون آزمایشگاه روندم توی جیبم و ماشین . 

دورترین ساختمون همون بود و بعد از یه سرباال یی پر شیب 

 می

 شد بهش رسید. آنتن دهی صفر! اگر با من بود دوست نداشتم

 زنمیک لحظه هم تنها باشه ولی گاه ی حس میکردم به

 شخصیتش بی حرمتی می کنم. تینا همون قدر که سهم من بود

سهم خودش هم بود. با ید برای زندگیش وقت می ذاشت و 

 ازش

 .لذت می برد

کارای پروژه اش هم تموم شده بود ولی بخاطر این که شرای 

 ط

زندگیمون ب اعث شده بود توجه بی شتری سمتش جلب بشه 

 یکمی
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 نبود

موضع رو سخت تر کردیم تا کسی نتونه توش حرفی بیاره. 

 تقریبا

پای ان نامه ی تینا بدون ذره ای عی ب و نقص به پای ان 

 رسیده بود

و جلسه ی دفاعش کمتر از چیزی که هرکسی فکر میکرد 

 قرار



 .بود برگزار بشه

همه ی چراغ های ساختمون خاموش بود و فقط سالن اصلی 

 که

همیشه چراغ هاش روشن میموند فضا رو روشن کرده بود. 

 قدم

آزمایشگاهی که ت ینا توش مشغول بود هام رو به سمت 

 برداشتم

و در نیمه باز و نوری که از داخلش وسط راهروی تاریک 

 میتابید

 .مطمئنم کرد که تینا همون جاست

از الی در سرک کشیدم. پشت دومین میکروسکوپ نشسته 

 .بود

 از دستبند مهره دار دور مچ س فید و تپلش می شد مطمئن شد

پ نشسته و با دقت نمونه رو نگاهکه خودش پشت میکروسکو  

 میکنه و هر چند لحظه یه چیزیروی برگه ی کنارش یادداشت

می کنه. بقیه ی نمونه ها هم کنارش چیده شده بود و طوری 

 با

 دقت داشت همه چی رو بررسی می کرد که دلم نمی اومد
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ا همون جا حواسش رو پرت کنم. دلم می خواست ساعت ه



 وایسم

 .و اخم روی پیشونیش رو تماشا کنم

عجیب ترین مهارت تینا این بود که نگاه نمی کرد و می 

 .نوشت

 چشمش جای دیگه بود و روی برگه می نوشت. درسته که به

 خوش خطی وقتی که با دقت می نوشت نبود ولی مهم این بود

 .که همه ی دستخطش خوانا و مفهوم بود

 .دید زدنم که طوالنی شد الی در رو باز کردم و داخل شدم

چشمش روی چشمی میکروسکوپ بود و متوجه حضورم 

 .نشد

 دانشمند کوچولو... کارت تموم نشده؟-

 سرش رو از روی چشمی بلند کرد. حس کردم قلبش دوباره

 شروع به تپیدن کرد و نفسی که حبس کرده بود رو بیرون

 .فرستاد

ود جوجه کوچولوی من... مقنعه اش یکمی انگار ترسیده ب

 رفته

 .بود عقب

 یه استاد بد اخالق بد قلق دارم. یک عالمه کار ریخته روی-
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 !سرم. بهم گفته از پاورقی های بیشتر بدانید هم سوال میده



 بخاطر همین من مجبورم تا ساعت هشت شب بشینم توی

انجام بدم آزمایشگاه و کاراشو . 

 دبیرستان بهتون از پاورقی ها سوال میدادن؟-

 :سرش رو کج کرد و گفت

 .آریو هیچکس به اندازه ی تو سخت امتحان نمیگیره-

 :آروم لب زدم

 ...ولی راحت پاس میکنم بچه ها رو-

 آره وقتی از استرس خفه شون کردی و برگه های سفیدشونو-

 تحویل گرفتی سعی میکنی از نقطه و ویرگول هایی که توی

 .کاغذ گذاشتن همیه نمره ای چیزی دربیاری تا پاس بشن

 .اپن بوکه امتحانا خانم دانشمند-

 .آریو میان ترمات هم اپن بوک بود ولی جونمون رو کشیدی-

 عمیق نفس کشیدمش و چشمام رو بستم. بدوم ارفاق همه ی

شت نمره ی میان ترم کامل گرفته بوددرس هایی که باهام دا . 

فقط یکی از میانترم ها مونده بود که اونم روز بعد قرار بود 

 بگیرم
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 .و یکمی عقب افتاده بود

 ...همه رو که کامل شدی. فردا رو خدا بخیر کنه-

 فعال که ساعت هشت شبه و ما هنوز توی آزمایشگاهیم. در-



تاداینامرد همیشه اپن بوک میگیرن و انقدر سواال یضمن اس  

 سخت میدن که مارو بسنجن ما بیچاره ها هم باید از دستتون

 .سر به بیابون بذاریم

 اوم... که من استاد بد اخالق و نامردم؟-

 !آی آریو...االن یکی میاد-

 .کاری نمی کنم-

- ن استاد گند دماغت بیشتر از نمره ی میان ترم و این پا یا

 نامه

 ی کامل به خودت نیاز داره. می دون ی که؟

 چشماش برق می زد. مثل یه ستاره ی پررنگ... شبیه همون

ستاره ی دایره ای درخشان که ت وی آسمون غبارآلود ترین 

 شب

 .تهران هم خودشو نشون می داد می درخشید

 :با شیطنت گفت

 آخ جون پس دفاعم نکنم. امتحان فردا رو هم نخونم. بیست-
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میشم دیگه؟ وای آخ جون انتقام تمام نمره هایی که از اول 

 ترم

 .ازم کم کردی رو میتونم ازت بگیرم

 .توی چشماش دنبال یه چیزی که نمیدونم چی بود گشتم



 .وقتی خسته هستی جذاب تر می شی-

 سعی داشت ساعتش رو دور مچش بچرخونه ببینه ولی

ت و نمی تونست نگاهش کنههی برمیگش . 

 آریو ساعت چنده؟-

 :خودش باالخره تونست به ساعتش نگاه کنه و با وحشت گفت

خاک بر سرم نزدیک نه عه... بیچاره شدیم االن درهارو -

 می

 .بندن

 !مگه بده؟ دوتایی توی این دانشگاه درندشت... اونم شب-

 .خودم حواسم بود و میدونستم که میتونیم بریم بیرون

توبوس ها نمی اومدن ولی ماشین داشتیم میتونستیم راحتا  

 .بریم

 من میترسم. اگر باز ببرنمون حراست چی؟-

 من پیشتم از چی میترسی؟-
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شد و چند لحظه هم موند  نوری که توی صورتمون روشن

 یهو

حواسمون رو جمع کرد. سریع چرخیدم سمت نور و یه 

 صورت با

 ...چشمای درش شده بیرون در دیدم



تا اومدم به خودم بجنبم و از اون وضعیت خارج بشم پسری 

 که

نور فلش دوربین گوشیش چشمم رو زده بود مثل برق و باد 

 از

 .جلوی چشمم محو شد. تینا که داشت از ترس پس می افتاد

 .دستش رو گرفتم انگار بی حس بود زبونشم بند اومده بود

- ره جادوها یهویی ساکت بشن ها. اونوقت خوب نیست ورو

 آدم

 .فکر می کنه خدایی نکرده افسرده ای چیزی شدن

 کی بود؟-

 دردسر تازه بود کاریشم نمی شد بکنم. وقتی از دستم خالص

 شده بود با ید صبر می کردم ببینم بعد از این قراره چه اتفاقی

 .بیوفته

 .مهم نیست-

 !پخشش نکنن-

ر از تی نا نگران اون فلش نبودم حق داشت بترسه.منم کمت

 ولی
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 .اتفاقی بود که افتاده بود و باید بهش زمان میداد یم تا حل بشه

بکنن هم اهمیتی نداره. بیا بریم خونه باید استراحت کنی -



 فردا

 .امتحان داری

بدون اینکه برای عوض کردن روپوشش اقدامی انجام بده 

 کیف و

وسایلش رو برداشت و راه افتاد. حرفی نمی زد ولی معلوم 

 بود که

 .چقدر فکرش درگیره

 ...شام امشب با من-

نشستم پشت فرمون و این حرف رو زدم. همچین با تعجب 

 نگاه

 :کرد که خودم گفتم

 بده میخوام برات شرایط رو فراهم کنم بتونی درس بخونی؟-

- راین همه مهربونی بهت نمیاد آقا ی دکت ! 

ابروهام رو باال انداختم و خودم رو برای یه آشپزی جانانه 

 حاضر

کردم. این همه خانم از ما دل برده بود حاال یه بارم ما ازش 

 دل

 .ببریم
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دم سوپری نگه داشتم و یه س ری خرت و پرت خریدم تا بعد 



 از

رم بریم و یه به سرانجام رسوندن برنامه های هفته ی اخی

 خری د

 حسابی بکنیم. خونه هم که رسیدیم ازش خواستم تا با خیال

راحت به کاراش برسه و نگران چیزی هم نباشه. امتحانشون 

 با

 این که طبق معمول اپن بوک بود ولی بازم سختی خودش رو

 .داشت و بایدخودش رو آماده می کرد

رو  با جدیت پشت میز نهارخوری نشسته بود و جزوه هاش

 دسته

بندی می کرد تا سر امتحان بدونه از کجای جزوه کمک 

 .بگیره

 .یه لیوان آب طالبی یخمکی درست کردم و براش بردم

 .شکر ریختم تا بی مزگی احتمالی آب طالبی رو بگیره

 آب طالبی رو گذاشتم جلوش

 !دلبر آب طالبی بخور بعد برو سراغ ادامه ی تقلبات-

 .عمیق نفس کشید

 من چشم هم می بستم میتونستم بوی تنش رو

 تشخیص بدم. بارها حس کرده بودم که تینا هم وقتی کنارشم

 .عمیق نفس میکشه درست مثل خودم
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 ...داری لوسم میکنی! من دختر لوسی نبودما-

 .دلبر خونه باید لوس باشه-

ره و بعد گفتمبا سر اشاره کردم که آب طالبیش رو بخو : 

-  ... تو مثل نسیم بهاری خنک و دلچسبی

 .بخور خانم مهندس-

 میشه سواال رو بیاری ببینم؟-

 :خندیدم و گفتم

 ...تو خود قند آب شده توی دلمی-

 االن ترجیح میدم بجای این حرفای عاشقانه سواالی امتحان-

 فردا رو داشته باشم. اگر جواباشم ندادی عیبینداره ولی سواال

هم ترن میشینم حل میکنم جواباشم اکی میکنمم . 

صورتش رو تا حد امکان کج کرده بود و داشت زور می زد 

 که

 .بهش سواال رو بدم

اینا رو ول کن. میدون ی وقتی اینطوری با تمام وجود یه -

 چیز ی

 از آدم می خوای چقدر قشنگ تر میشی؟

 !آریو-
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دستم رو زدم زیر چونه اش و بعد لیوان آب طالبی رو به 

 دهنش

 :نزدیک کردم. یه قلپ با ن ی باال کشید و با غر غر گفت

 !سواال-

داشتم از خنده غش میکردم باز ل یوان رو گرفتم جلوی 

 .دهنش

 حسابی کفری شده بود. قطعا بهش سواال رو نمیدادم تینا باید

ازه ای که الیقش بود نمره تمام سعیش رو می کرد تا به اند

 .بگیره

 .بشین بخون خانم. بخون یه ساعت دیگه شام حاضره-

 !سواال-

 .آب طالبیت رو تا ته بخور-

غذا حاضر بود و یه پیتزای حسابی براش درست کرده بودم. 

 دختر

 شکموی من... مشغول چک کردن ایمیل های کاریم شدم تا با

جیغش حواسم  حضورم حواسش رو پرت نکنم که یهو صدای

 رو

 :به خودش جمع کرد

 چرا سواال توی لپ تاپت هم نیست؟-
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 نبود

از جام بلند شدم و رفتم سراغش. با نا امی دی روی صفحه 

 ی لپ

 .تاپ خم شده بود و ناراحت زیر و روش میکرد

 چرا فکر کردی سواال رو توی دسترست قرار میدم؟-

لباش رو هل داد جلو. دیگه داشت به آب و آتیش می زد که 

 به

 .سواال برسه

 خسته ام. خوابم میاد... گرسنه ام. هرچی می خونم توی مخم-

 .نمیره

 .سواال اونجا نیست دنبالشون نگرد-

 :کالفه لپ تاپ رو بست و با ناله گفت

 .پس کجاس! خجالت بکش دیگه بده می خوام برم بخوابم-

- پیتزا درست کردم برات. بخور بعد میای م با هم فعال پاشو  

 .میخونیم

چشماش برق زد. سریع از جاش پرید و دو یید سمت 

 .آشپزخونه

دیگه حتی امون نداد که من بقیه ی کارا رو بکنم. خودش 

 پیتز ا

رو از توی فر دراورد و بخاطر دا غی زیادش پرتش کرد 

 روی
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 نبود

بلمه ایزیرقا . 

 .اوی سوختم-

 !بس که هولی-

با اشتها زودتر از من نشست سر پ یتزا و من بعدی رو هم 

 از توی

 .فر دراوردم. تازه یادش اومده بود چقدر گرسنه اس

 .وای آریو چقدر خوشمزه اس-

با دهن پر حرف می زد و دو لپی هم غذاش رو می خورد. 

 انگار

از قحطی برگشته بود. قشنگ انرژی اش از صبح تحلیل رفته 

 .بود

بعد از شام باید دیگه سواال رو بدی چون من وقتی یه چیز -

 ی

 .میخورم بیشتر خوابم میگیره

 .قهوه برای همین طور مواقعه-

هرچیزی می گفت یه جوابی براش داشتم. وقتی دی د دیگه 

 هرچی

شدبگه کم نمیارم مشغول خوردن پیتزاش  . 

زوری بیدار نگهش داشتم و یه سری مسائل مهم رو براش 



 توضی ح
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 .دادم و خواستم بیشتر روشون دقت کنه و خودم رفتم خوابیدم

 صبح که بیدار شدم و جای خالیش رو دیدم مطمئن شدم همون

جا سر میز خوابش برده. صفحه ها ی ورق نخورده ی جزوه 

 ها و

ابهم نشون از این میداد که بعد از رفتن من یک کلمه همکت  

 .نخونده بود

 عین بچه های دبستانی که وقتی مدرسه شون دیر می شد با

چروک ترین و شلخته ترین حالت ممکن می خوان خودشون 

 رو

به مدرسه برسونن تینا از این طرف به اون طرف می رفت 

 و

میکردهمینطور الکی بدون فکر یه لباس ی به تن  . 

آخرشم وایساد جلوی آینه و وقتی از فاجعه ای که ساخته بود 

 با

 .خبر شد همه رو از تنش دراورد و انداخت وسط اتاق

 !چی بپوشم-

 مگه قراره بری عروسی؟-

 !شایدعروسی هم رفتم-



همه ی کمد رو داشت بهم می ریخت و هی ساعت رو نگاه 

 .میکرد
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 نبود

رفتم و یه مانتوی جلو باز ساده که یه قزن مشکل جلو بازیش 

 رو

حل می کرد برداشتم و بهش دادم. بقیه ی چیزا و حتی 

 کتونیش

 .رو هم براش دراوردم خودمم راحت با آسای ش حاضر شدم

وقت داشت فقط انقدر توی استرس امتحان بود که نمی 

 تونست

 .درست تمرکز کنه

*** 

یو سوال ها رو نداد که نداد. لعنتی یه به هر دری زدم ولی آر

 ذره

 هم درز نمی داد. منم داشتم از استرس خفه می شدم. نصف

جزوه رو نرسیده بودم حتی نگاهشون کنم و نمیدونستم هر 

 سوال

مربوط به کدوم بخشه. کاش سریع تر امتحان میگرفت و 

 پرونده

 .ی امتحانای میان ترم رو میبستیم



باید انتقام این امتحان آخر رو  ولی من میدونستم چطوری

 ازش

 .بگیرم

وقتی رسیدم سر کالس آریو هنوز نیومده بود. با این که 

 تقریبا
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 نبود

یه عده ای بچه ها در جریان بودن و کم و بیش بحثمون توی 

 دانشگاه

پیچیده بود ولی بازم رعایت می کردیم و زیاد با همدیگه دیده 

 نمی

یم برای همین وقتی رفتم توی کالس تقریبا خیلی طول  شد

 کشید تا

آریو هم بیاد. البته من انقدر خوابم میومد که اصال حواسم به 

 جایی

 .نبود

 خب بچه ها... اولی ه کمی درس میدیم بعد میریم سراغ-

 .امتحان

صدای همه در اومده بود. این سخت ترین درسی بود که 

 داشتیم

 و همه می خواستیم سریع تر از شرش خالص بشیم. در واقع



همه می خواستن از شر امتحانای پر دردسر آریو خالص 

 .بشن

 .استاد تورو خدا اول امتحان بگیرید-

 .وای استاد هرچی خوندیمیادمون میره-

 :خودکارش رو کوبید روی جا استاد ی و جدی گفت

- ید مراحل تو این طور مسائل گوناگونی فاز... ما با

 گوناگونی رو

 ...طی کنیم تا بتونیم بعد از طی کردن این مراحل گوناگون به
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 نبود

 خانم گوناگونی حواستون اینجا نیست؟

مدت ها بود که فامیلیم رو مسخره نکرده بود. منم انقدر اون 

 ته

مه های کالس خمیازه کشیده بودم که فکم درد گرفته بود. 

مهه  

چرخیدن سمت من که سرجام صاف نشستم و با صراحت 

 :گفتم

جناب بیگی لطفا در تلفظ صحیح فامیل ی دانشجوی خود -

 کوشا

 .باشید

 :صدای مریم قشنگ توی گوشم بود



 .ایش مسخره بازیای زن و شوهرای لوس... حالم بهم خورد-

 . ..قلبم درد گرفت. نامرد

- . شما هم لطفا به جای خانم تینا گوناگونی جهانشیر آباد ی..

 این

که خمیازه بکشید و حواس بقیه رو پرت کنید اینجا باشید . 

 بعد

 .از اتمام درس باید جواب بدید

صدای خنده ی ریز ریز بچه ها و توجه هاشون رفته بود رو 

 ی

اعصابم و این حرفای آریو هم بهشون بها می داد تا بیشتر 

 .بتازونن
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 نبود

یکی از لج بودنش باهام می گفت و یکی دیگه از نسبتمون. 

 هیچ

حرفی از عکس روز قبل نبود ولی من حواسم بیشتر از این 

 حرفا

 .پیش کسی بود که روز قبل ازمون عکس گرفته بود

 دستم رو نمایشی گرفتم روی سینه ی چپم و خودم رو زدم به

ن که جوابشمریضی. قیافم رو توی همدیگه کشیدم و بدون ای  

 .رو بدمیه طوری نشون دادم که انگار حالم خیلی بده



 با خودم گفتم االن پا میشه میاد ببینه چم شده ولی در کمال

خونسردی من رو نادیده گرفت و با صدای بلند مشغول بقیه 

 ی

درس شد. اصال انگار نه خانی رفته نه خانی اومده. منم تا 

 دیدم

می ده بیخیال ادا بازی ام شدم انقدر ضایع شدم و بهم اهمیت ن

 و

 .به درسش گوش دادم

 من می دونستم بایدچیکار کنم. بزرگ ترین انتقام از آریو جدا

کردن جای خوابم بود که صد در صد دیوونه اش می کرد. 

 این

مرد خودخواه پروی من زیادی شیطون بود. اینطوری 

 میتونستم

میادش میهم انتقام این سر به سر گذاشتنش رو بگیرم و ه  

موند که تو این شرایط سخت باید سواال رو حداقل به زنش 

 .بده
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 نبود

 من که ازش جواب نخواسته بودم! فقط یه سری سوال می

 .خواستم

 هر عملی یه عکس العملی داره دگه. بایدتالفی میکردم مردک



 !خرسمبک قد دراز چندش

ود و اگر جلوش رو نمی گرفتم خمیازه ی بعدی بلند باالتر ب

 دهنم

 مثل اسب آبی باز می شد و صداش تا اتاق رئیس دانشکده هم

 می رسید ولی از اونجاییکه من باید خداوند بالی ای طبیعی و

غیر مترقبه لقب بگیرم دقیقا در باز ترین حالت دهنم صدای 

 اس

ام اس گوشی فضای کالس رو پر کرد و چشمای آریو و ده 

 یازده

 !جفت چشم دیگه تا ته حلق من رفت

 ...حاال یکی بیاد دهن منو ببنده

خانم گوناگونی دوست دارین شرایط کالس رو رعایت کنین -

 یا

 ترجیح میدین بیرون باشین؟

مشتم رو گذاشتم زیر چونه ام و با حرص نگاهش کردم. از 

 الی

 دندونامیه ببخشید ظاهری هم گفتم و سرم رو انداختم پایین
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 نبود

 .ببینم این شخص شخیصی که آبرومو پرچم کرده بود کیه

با د یدن اسم مونا اصال یادم رفت داشتم حرص می خوردم و 



 فک

ام رو انقدر روی هم فشار داده بودم که داشت دندونام توی 

 دهنم

خورد می شد. نیشم تا بناگوش باز شد و با اشتیا ق پیامش رو 

 باز

 .کردم

 »سالم عروسک چطوری؟ دلم برات تنگ شده خوشگله. تینا

 ؟ گلی برای تولد آریو برنامه ی خاص ی داری«

نیش باز شده ام رو جمع کردم و گوشی رو قبل از این که 

 باهاش

کاری بکنم سایلنت کردم تا دوباره آبروم پرچم نشه. یه نیم 

 نگاه

به آریو کردم که داشت روی تخته یه چیزی می نوشت و 

 دوباره

خم شدم روی صفحه ی گوشی. ا ی دل غافل که یادم رفته 

 بود

 آخر هفته تولد آر یوعه. انقدر درگیر امتحانام بودم که اصال

فراموش کردم. البته اگر فراموش نکرده بودم هم خیلی فرق 

 ی

 نمی کرد چون دوست داشتم تولد سی و پنج سالگیش رو با یه

 .کیک که خودم می پختم جشن بگیریم
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 نبود

 »وای مونا نمیدونی که چقدر دلم برات تنگ شده. خیلی وقته

ندیدمت... نه عزیزم برنامه ی خاص ی نریختم می خواستمیه 

 شام

 دو نفره داشته باشیم«.

 .چیزی طول نکشید که جواب مونا روی گوشیم ظاهر شد

پرایز شبچه ها ازم خواسته بودن باهات هماهنگ کنم سور « 

کنیم. اگر برنامه ی دونفری ای دارین بهش برسید بعد یکی 

 دو

 روز بعد توی جمع خودمونی خودمون براش تولد بگیریم«.

 »باشه عزیزم باهام هماهنگ کن«.

گوشی رو فرستادم ته کیفم تا بیشتر مضحکه ی دست شوهر 

 بی

 جنبه ام نشم. چند دقیقه بعد برگه های سوال میان ترم رو

ن پخش کرد و عین بچه دبستانی ها بعضی از بچه ها بینمو

 رو از

جاشون بلند کرد و یه طوری نشوندمون که بینمون فاصله 

 .باشه

دقیقا همونطور که تصور داشتم سواال انقدر سخت بود که 

 اصال



به چشمم ند یده بودم. لقمه رو هزار دو می چرخوند بعد 

 اجازه

انقدر سخت گیر؟ می داد یه گاز ازش بزنیم. آخه استادم  
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بچه ها یک ساعت فرصت دارید . تمامی سوال ها شبیه -

 جزوه

 ...اس سوال نامربوط هم جواب نمیدم. شروع کنید

آره ارواح عمه ات! من حتی یدونه از سواالیی که جلوم بود 

 رو

 ندیده بودم. نصف جزوه ام هم که مونده بود و نرسیده بودم

 بخونم. اگر وقت میکردم فقط صورت سوال رو توی این یک

 ساعت از بین سیصد و خورده ای صفحه جزوه پیدا کنم هنر

 .میکردم

 همون لحظه به خدا قول دادم وقتی که استاد شدم مثل آریو

نشم. واال مرتیکه عقده ای درسته شوهرمه ولی چیزی از 

 عقده

 !ای بودنش کم نمیکنه مردک دیال ق نچسب

د تند جزوه رو ورق می زدم که آریو از جاش بلند شد. قلبمتن  

 داشت می اومد توی دهنم. هیچ وقت اینطوری توی یه امتحان

 گیر نیوفتاده بودم. واقعا داشتم از استرس خفه می شدم که



نتونسته بودم درست درس رو بخونم. مطمئن بودم اگر یه 

 دور

حافظه ی  کامل به جزوه نگاه می کردم می تونستم بخاطر

 قویم
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 نبود

 همه رو درست جواب بدم ولی متاسفانه کل سواال که فقط سه

تا بود از بخشی اومده بود که من تا بحال نگاهش هم نکرده 

 .بودم

 زیر لبه ی فحشش می دادم و ه ی آروم غر می زدم ولی مگه

 !می تونستم سواال رو پی دا کنم

- هفتاد و دو صفحه ی دویست و ... 

 سرم رو که گرفتم باال از کنارم رد شد و دستاش رو از تو ی

جیبش در آورد. سعی می کرد راه رفتنش بی صدا باشه ولی 

 من

 با شنیدن صداش اونم کنار گوشم دلم ریخت. سریع جزوه رو

رسوندم به صفحه ای که گفته بود و مسئله ای که توش بود 

 رو

 .خوندم

یه دور سوال ها رو نگاه کردم... باورم نمی شد بهم تقلب 

 رسونده



 .باشه. سوال مشابه همونی بود که بهم آدرسش رو داده بود

خودکار رو برداشتم و بعد از این که سوال رو تطبیق دادم و 

 حلش

کردم توی پاسخنامه وارد کردم. آخیش حداقل به یکی از 

 جوابا

ب اخر مهم بود و به راه حلرسیده بودم. فقط و فقط هم جوا  
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 .نمره نمی داد

بچه ها همه سرشون توی برگه ها بود. هیچکس یک لحظه 

 هم

سرش رو باال نمیاورد ولی بچه ها هی تک و توک ازش 

 سوال می

پرسیدن. من که باز نا امید شده بودم دستم رو گرفتم باال و 

 بدنم

گشتم تا ازش درخواست کنم بیاد کنار رو کشیدم و دنبالش  

میزم. خودش زود متوجه شد و به سمتم راه افتاد. سرش رو 

 آورد

 ...جلوم و گوشش رو نزدیک لبم قرار داد

 ...آریو-

 !آقای بیگی-



 ...آریو-

زیر لب غر غر کردم و بعد با حالت لوس زل زدم توی 

 چشمش و

 :لبام رو جمع کردم

 .بلد نیستم-

دستش رو گرفت پشت کمرش. اصال انگار صاف وایساد و 

 نه انگار
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 ...من بهش چی گفتم راه افتاد رفت جلوی کالس

 وای که داشتم پا می شدم برگه ام رو بدم و برم. انقدر حرص

خورده بودم و دندونام رو روی همدیگه فشار داده بودم داشتم 

 از

 درد میمردم. بی شخصیت شب قبل که بهم نرسونده بود از

 صبحم اونطوری اعصابم رو خط خطی کرده بود سر امتحانم

کمکم نمی کرد. عقده ای بدبخت... حقته هر بال یی سرت 

 بیارم

 !مردک بیشعور

 دیگه داشتم نا امید می شدم که یه برگه روی میزم گذاشت و

د. باورم نمی شد یکروش دو تا صفحه ی دیگهنوشته شده بو  

 .ربع مونده به تموم شدن امتحان اومده بود و بهم رسونده بود



 قلبم داشت توی دهنم محکم می کوبید. حاال چطوری باید این

 مسئله های طول و دراز رو توی یک ربع حل می کردم؟ هر

 خطش یک ربع نیاز داشت. هیچ کدومم شبیه نمونه اش نبود

شد به جواب ر سیدولی تقریبا با راه اون می  . 

با هر تیکه ای که می نوشتم روح آریو رو مورد عنایت قرار 

 می
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 دادم ولی باالخره تونستم تا آخرین لحظه تمومش کنم و وقتی

داشت برگه رو از ز یر دستم می کشید جواب نهایی سوال 

 آخر رو

 .هم با اقتدار نوشتم

خوشحالی پر واز کنم ولی این به این  دیگه می تونستم از

 معنی

نبود که کارای زشتش رو فراموش کنم! باید می رفت توی 

 اتاق

 !و به کارای بدش فکر می کرد. واال بخدا

گوشی رو که از ته کیفم کشیدم بیرون دیدم برام نوشته که 

 برم

خونه تا بعد خودش بیاد. پشت چشمم رو نازک کردم و با 

 گفتن



احافظی پله ه ا رو گرفتم و رفتم پایین. معلوم ایش بدون خد

 نبود

 .چیکار داره که من رو دک می کنه

نمی دونستم کی قراره بیاد ولی من برای این که همه چیز رو 

 به

درست ترین حالت انجام بدم در ورودی پا یین رو از تو قفل 

 کردم

تا وقتی برگشت خونه پشت در بمونه و من راحت بتونم 

 حالش

 .رو بگیرم

 بارون نم نم می زد. احتماال تا اومدنش بارون هم شدت می

گرفت. یکمی که زیر بارون میموند حساب کار دستش می 

 اومد
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دیگه من رو اونطوری اذیت نمی کرد. شبهم اگر بالشت و 

نبود پتوم  

 رو برمیداشتم می رفتم روی کاناپه دیگه حسابی حالش جا می

اومد. واال فکر کرده بود اگر دو تا سوال بهم برسونه می 

 تونه

جبران کنه؟ نه واال اگر راست میگ ه وقتی ازش می خوام 

 باید بهم



 برسونه! مثال اگر شب بهم می گفت چی می شد؟

 صدای ماشینش بهم اومدنش رو خبر داد. چند دقیقه ی اول که

کلنجار بره اصال به روی خودم نیاوردم گذاشتم قشنگ با در . 

حتی آیفون رو هم جواب ندادم وقتی هم بهم زنگ زد گوشی 

 رو

برنداشتم ولی بعد از چند دقیقه رفتم جلوی پنجره و از کمر 

 خم

 :شدم و سوت زدم

 چیه حاجی؟-

 .بیا در رو باز کن دارمیخ میزنم-

 :یه تای ابروم رو هل دادم باال و گفتم

- وناگونی دلش نمی خوادبه دلیل مسائل گوناگونی... یه خانم گ  
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 نبود

 .در رو باز کنه

 شوکه سرش رو گرفته بود باال و نگاهم می کرد. چشماش رو

تنگ کرده بود تا قطره های بارون اذیتش نکنه. اصال یه 

 لحظه

 .انقدر هنگ کرد که چیزی برای گفتن نداشت

 راستش دلم براش سوخت. موهاش چسبیده بود کف سرش و

لباساش هم اصال مناسب زیر بارون موندن نبود. بعد از 



 یکمی

 موندن جلوی در رفتم پایین و اجازه دادم موش آب کشیده بیاد

 خونه. تازه انگار داشتم دوتا بسته ی بزرگ توی دستش رو

شده میدیدم که خیس آب شده بود و از فرم عاد یش خارج 

 .بود

 :هر دوشون رو گذاشت روی میز نهار خوری و گفت

 .فکر نمی کردم ناراحت بشی-

 !ولی شدم-

 .میدونم. اینا رو برات خریده بودم از دلت دربیارم-

 چشمام روی بسته های خیس و چروکیده گیر کرد. دستام رو

 :زدم بغلم و گفتم
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 نبود

 .ممنون نیازی نبود-

پشتم رو بهش کردم که برم ولی نگهم داشت و اجازه نداد 

 ازش

دور بشم. دستاش یخ بود. هوا زیاد سرد نبود ولی بارون 

 باعث

 .شده بود تا دستاش سرد باشه

 ...بازشون کن-

 .تالفیشو سرت درمیارم-



 بیشتر از این که پشت در بذاریم؟-

 :با حرص سرم رو باال پایین کردم و گفتم

 !خیلی بیشتر-

 .بازشون کن شاید یکمی از دلت درومد-

با نارضایتی ازش دور شدم و رفتم سمت دوتا ساک هدیه ای 

 که

حسابی اوضاعشون خراب بود. یکی شون رو برداشتم و 

 پوشال

روش رو کنار زدم که با دی دن الک های رنگارنگ ی که 

 زیرش

 بود
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 نبود

چرخیدم آریو رو نگاه کردم که یه لحظه دهنم باز موند. 

 داشت

 .موهای خیسش رو هل میداد باال ی سرش

 ...وای-

یهو همه ی محتوی اش رو خالی کردم روی میز. چند تا الک 

 و

چند تا رژ لب از توی ساک ریخ ت بیرون. انقدر ذوق کرده 

 بودم



 که نمی دونستم چطوری باید نشونش بدم. دویی دم سمتش و

وی بغلشخودم رو پرت کردم ت ... 

 ...وای آریو وای-

 .خیس میشی-

دوباره برگشتم سمت ساک بعدی که دیگه با دیدن محتوی اش 

 قلبم

 .وایساد

ساک دوم بزرگ تر بود و انقدر سنگین بود که نمی تونستم 

 راحت

 جابجاش کنم. اولین چیزی که دیدم لواشک هایی بود که

گی نمیتونستم بشمرمشون و بعد خوراکی های رنگ و وارن

 که

 .تمومی نداشت
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 نبود

انواع شکالت و اسمارت یز... انواع خوراکیایی که دلم می 

 خواست

 ...همون لحظه تک تکشون رو بخو رم و مزه کنم

 وای چیکار کردی؟-

 از دلت درومد؟-

 لبامو غنچه کردم و ساک رو روی میز چپه کردم و با ذوق پا



 .کوبیدم

 ...وای اینا خیلی خوبن-

 بخشیدی؟-

 حاال چه اصراری داشت من ببخشم. من دلم میخواست تالفی

 کنم زیادی پسر خوبی شده بود زود هم جبران کرده بود دیگه

 چطو ری باید تالف ی میکردم؟

قبل از این که جوابش رو بدمیهو صدای عطسه اش مثل 

 عطسه

 .ی ننه قربونش برم کل ساختمون رو لرزوند

- بسم رب سرماخوردگی و بدبختی تینا و ! 
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 نبود

 بخشیدی؟-

 ...اگر سرمابخوری تب کنی آره میبخشم-

منم اصال آریو رو دیگه یادم رفت. میتونستم با کادوهام تا 

 هفته ها

 !عشق بازی کنم آریو کیلو چنده

من و شکالتام... شما همه! اگر قرار بود بازم از این کادوها 

 بگیرم

بهش اجازه میدادم بازم اذیتم کنه. درسته یکم حرص می 

 خوردم



 .ولی می تونستم به کلی خوردنی خوشمزه برسم

 صدای عطسه هاش که هی داشت زیاد و زیاد تر میشد داشتم

. یهنگرانش میشدم. توی حموم هم حسابی صداش می پیچید  

دمنوش سرماخوردگی براش درست کردم و بعد از حموم 

 دادم

به خوردش تا حق خودم رو ادا کنم ولی حسابی سرما خورده 

 بود

 .و انگار گاوم زاییده بود بایدمریض داری میکردم

 اگر من استاد بشم امتحانا رو آسون میگیرم. به همه هم نمره-

 .ی خوب میدم

ش زمین تا آسمون زود بود که صداش بگیره ولی صدا

 عوض شده
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 نبود

 .بود. خودشو پیچیده بود الی پتو و داشت میلرزید

 تو که نمره ی کامل میگیری نگران چی هستی؟-

 :جیغ کشیدم

 .خیلی نامردی... از استرس خفه شدم-

 .تا تو باشی درس بخونی-

 .فعال سعی کن زنده بمونی-

 !هچههههه-



که یاد گرفته بودم رو به خوردش دادم و بعد یه دمنوش هایی  

لیوان بزرگ هم عسل و آبلیمو و زنجبیل درست کردم به 

 زور

 کردم توی حلقش تا یکمی حالش بهتر بشه ولی داشت تب

 .میکرد

 بریم دکتر؟-

سرش رو هل داد باال و چشمای تب دارش رو بهم دوخت. 

 نشسته

بودم لبه ی تخت و نگران به چشمای بی حالش نگاه میکردم 

 که

 :گفت
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 ...دوای دردم تینامینوفنه-

خدایی این مردا خجالت نمی کشن با این هیکالشون اینطور 

 ی

مریض میشن؟ آخه مردک گنده بک چطو ری با اون هیکل 

 چهل

ا موندم. کمپرسور و یک درجه تب میکنی؟ من توی کار خد

 کرده

توی دهنشون و فقط مردا رو باد کرده. ی ا قد دراز کردن یا 



 هیکل

گنده کردن دریغ از یه ذره قوت. واال من با این که دخترم از 

 این

 مردک دیال ق قوی ترم با یه تب اونم فقط بخاطر یه ذره

 .سرمازدگی نمیوفتم توی تخت

نامینوفن برات مسکنحاال هی بگو تینامینوفن میخوام مگه تی  

 !میشه؟ دلی

دستم رو گذاشتم روی پیشونیش. عالوه بر اینکه داغ بود 

 خیس

 هم بود. حقیقتا داشتم میترسیدم. آخه من کی تو عمرم مریض

 داری کرده بودم که باز دومم باشه؟ برعکسش بیشتر حال

 نمیداد؟ مثال من مریض می شدم آریو هی دورم میچرخید؟

رار بود حالشو بگیرم باید مریض میشدهمین روزی هم که ق ! 
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 نبود

 ایش چرا انقدر مردا بدرد نخورن؟

اصال اینا که توی داستانا میگن همه اش کشکه. واال خب من 

 با ید

مریض بشم شوهرم بیاد بهم رسی دگی کنه هی برام آب 

 پرتقال

 .بگیره هی تقویتم کنه همه اش چیز ای خوشمزه بده بخورم



اینطو ری فایده نداره یا توی موقع یت اشتباهی به دنیا 

 اومدمیا

شوهر اشتباهی ای گیرم اومده. فی ن فینو با اون قد و باال و 

 هیبت

 ...واسه من تب میکنه

 آریو خوبی؟-

تم خوابش برده بود. روش دوتا پتو کشیده بودم و نمی دونس

 حاال

 باید بازش کنمیا بیشتر بکشم که گرم تر بشه. یهو سکته مکته

نکنه رو دستم بمو نه بی شوهر بشم بدبخت بشم توی جوونی 

 بیو ه

 !بشم

 تو دلم هزار و یک خزئبالت می گفتم ولی واقعیت این بود که

 قلبم داشت توی دهنم می کوبید. اصال داشتم می ترکیدم تا

اال من فقط می خواستمیکمی گوشحالش یکمی بهتر بشه. و  
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 نبود

 مالیش بدم چون سرکالس اذیتم کرده بود و شب قبلشم بهم

سواال رو نرسونده بود دیگه از خدا نخواسته بودم مریض 

 .بشه که

 .واال من حاضر بودم خودم بمیرم ولی خار به پای آریو نره



- ری افتادی روی تختبرزن خداوکیلی خیلی زشته اینطو   

 .ها.پاشو ببینم زشته با این قد و باال داری تب میکنی

 پتو رو از روش باز کردم و رفتم تشت حموم رو پر آب کردم

 آوردم. یه دستمال هم برداشتم تا بذارم روی پیشونیش تا تبش

رو کم کنم. دست و پام میلرزید. اگر بالیی سرش می اومد 

 باید

 چیکار میکردم؟

- خودمونیما ب رزن خان... انصاف نیست مریض ب خدایی 

 .شی

 راجع

 به من چه فکری کردی اینطوری سرمامیخوری؟

شلوارش رو با زور و سختی از پاش دراوردم که راحت 

 بتونم

 پاهاش رو بذارم توی تشت. بعد پیرهنش رو هم باز کردم و

دستاشو از توی آستینا دراوردم. قد یه خرس گریزلی وزن 

 .داشت
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 نبود

 نفسم بند می اومد هر ی دونه آستین رو که درمیاوردم. لعنتی

 .خبیه تکونی بخور. انگار رسما مرده بود

 :عین این شوهر ندیده های لوس ی هو توی دلم گفتم



 »الهی قربون قد و باالت برم خدا نکنه اتفاقی برات بیوفته«.

صدقه چند صدباری عق  آره درسته خودمم بعد از این قربون

 زدم

 و چنشدم شد ولی خب چه کنم دلم براش تکه پاره بود. لت و

 ...پار اصال

 ...تینا-

پاهاش رو فرو کردم توی تشت که صداش درومد. آ چه 

 عجب

 !فهمیدیم زنده ای

 جانم؟-

 .باز گرفت خوابید! فکر کنم تا سالم شدنش بایدمتالشی بشم

ه شما باشی ما تا صبح باالهیچی آقایی که شما باشی خانمی ک  

سر شوهر جون مشغول پاشویه و دستمال مالی پیشونیش 

 بودیم
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 نبود

 تا یکمی تبش بیاد پایین. نخوابیدم که مثل جغد شبگردی

 میکردم. دیگه ساعت پنج صبح بود که پایین تخت خوابم برد

 !یعنی درواقع مردم

 ...تینا عزیزم-

چشمام رو باز کردم و صورتش رو باالی سرم دیدم. رنگ و 



 روش

 پریده بود. چند لحظه طول کشید تا به خودم بیام ولی یهو یادم

 .اومد دیشب داشت توی تب میسوخت و از جام پریدم

 خوبی؟ چرا اینجا خوابیدی؟-

حاال جیغ نزن کی جیغ بزن! شروع کردم بدون وقفه و مکث 

 با

 :عصبانیت حرف زدن

 خجالت نمی کشی مرد گنده؟ تب میکنی؟ ازت بدم میاد دقم-

 .دادی تا صبح گفتم مردی

 .دستم رو گرفت توی دستش و به کناره ی تخت تکیه داد

دستاش هنوز داغ بود و دستای من سرد. کمرم و گردنم به 

 درک

واصل شده بودن. اصال نمی تونستم گردنم رو صاف کنم. 

 یهو یه
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 نبود

 تقی صدا داد و من مجبور شدم از شماتت آریو دست بکشم و

 .چشمام رو از درد گردنم ببندم

 بهترم. تو چرا پایین خوابیدی؟-

 گردنم رو به زور صاف کردم و کف دستم رو گذاشتم روی

 .پیشونیش



 هنوز زنده ای؟-

 .نه االن روحم کنارت نشسته-

 یهو دستاش رو گرفت جلوی صورتش و حاال عطسه نکن کی

عطسه کن. المصب با تمام قوا عطسه کرد و کل ساختمون 

 رو

 .لرزوند

 !تفیم کردی اه-

دستمال رو از روی پاتختی برداشت و با همون چشمای تب 

 دار

بهم خندید. نمیدونم چقدر خوابیده بودم ولی بلند ش دم براش 

 یه

تقویت بشه. مثل پشه میمونه فوتش آبمیوه ای چیزی بگیرم  

 .کنی میوفته
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 کجا میری؟-

 صبحانه که نمیخوای بخو ری ؟-

سرش رو تکیه داد به تخت و پاهاش رو دراز کرد. همون 

 شب

قبل زور زو ری هیکل گنده اش رو بلند کرده بودمیه 

 شلوارک



د. یه شلوارکیاتنش کرده بودم. حسابی خوش تیپ شده بو  

زیرپوش. دقیقا زیباترین و شیک ترین حالت یه استاد 

 .دانشگاه

 .چرا شکمم داره قارقور میکنه-

دو روز متوالی من به مریض داری گذشت. دیگه روز دوم 

 کالفه

 :شدم و یه لیوان آبیخ بردم باال سرش ریختم روش گفتم

- شوبسه مریضی یه روز دو روز دیگهبقیه اش لوس بازیه. پا  

 .نوبت منه مریض بشم

یهو از جاش پرید و شوکه نشست توی تخت. هنوز خوب 

 خوب

 نشده بود. گیج و منگ بود. واال چه معنی داره من هی بهش

 .رسیدگی کنم
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 نبود

 .سکته کردم-

نترس بادمجون بم آفت نداره. پاشو پاشو ک ار داریم پاشو -

 .ببینم

 .میخوام روتختی رو بشورم

بدون اینکه منتظرش بشم روتختی رو از زیرش کشیدم بیرون 

 و



مجبورش کردم از جاش بلند بشه. بسه دیگه چقدر بخوابه دو 

 روز

 .خورده بود خوابیده بود بسشه

 .شمر ذی الجوشن شدیا-

 .نه من یزیدشونم شمر حال نمیده-

یرفت چه پسر خوبی هم شده بود بدون اعتراض خودش م

 سراغ

 .کمد تا بره حموم

 .آفرین برو حموم دیگه داری کپک میزنی-

 !تینا-

 هوم؟-

 :هیچی نگفت که دوباره من تاکید ی گفتم

 هوم؟-
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 نبود

 .ظالم شدی ا-

روتختی رو مچاله کردم پتو رو هم دنبال خودم کشیدم از 

 کنارش

 اومدم رد بشم که پاهام رو بلند کردم تا بهش نزدیک تر بشم و

 :گفتم

خوب نیست زیاد بمونی توی تخت. رخوت میاره. زنده ای -



 دیگه

 .بسه استراحت

 :زد زیر خنده و من از کنارش رد شدم

 ردی دیوونه. عاشق چی تو شدم دختر خل و چل؟-

 ...همین خل و چل بودنم دیگه. برو حموم بوگندو-

دو رو فرستادم حموم و خودممیه سر رفتم تا سر خیابون بوگن

 تا

 ببینم از پاساژ چه کادو یی میتونم براش بخرم. اینمیه معضلی

بودا. مونا با خودم هماهنگ کرده بود قرار بود به آریو هم 

 زنگ

بزنه بگه یه دورهمی کوچیکه تا بدون اینکه شک کنه 

 بکشونتش

وبرو می شدم. تازه دل م اونجا. اوف که با ید با تمین هم ر

 میلرزید
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وقتی به روبرو شدن تمین و آریو فکر میکردم. هنوز نتونسته 

 بودم

 .هضمشون کنم فقط سعی میکردم از یاد ببرمش

بعد از یکمی گشتن توی پاساژ تونستم کادوهای مورد نظرم 

 رو



از کرده بودم تونستمپیدا کنم. با همون مقدار پولی که پس اند  

 خرید کنم. سر راهمم رفتم عکاسی و دوتا عکس فوری چاپ

کردم. درسته ازش ناراحت بودم هنوزم از دلم درنیومده بود 

 ولی

 .قرار نبود توی کادو خریدن قصور کنم که

 یکمی هم برای خونه خرید کردم و برگشتم. از اونجاییکه

دم آریو داره لباسگوشیم رو با خودم نبرده بودم تا رسیدم دی  

میپوشه بره بیرون. در رو که باز کردم قیافه ی وحشت زده 

 اش

 :رو دیدم

 کجا داری میری؟-

 شوکه وایساده بود وسط خونه. دستاش وسط باز و بسته شدن

 دکمه های پیراهنش گیر کرده بود. چشماش هنوز یکمی تب

داشت و از صورتش می شد فهمید که درگیر سرماخوردگیه 

 و
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 .خماری چشماش از مریضیه

 کجا بودی؟-

 :کیسه های خرید رو آوردم باال و گفتم

 خرید. تو هنوز تب داری کجا شال و کاله کردی؟-



گوشی موبایل برای خونه اس؟ نمیتونی یه وری میری با -

 خودت

 ببریش؟

 :با آرامش لباسام رو گذاشتم توی کمد و سرخوش گفتم

- برده بودم برگشتم دیگها ن . 

 .تینا خیلی سرخوشیا. از نگرانی مردم-

 .مثال فکر کردی گذاشتم رفتم؟ دیوانه ای ها کجا میتونم برم-

 هرجا میری یه خبری از خودت بهم بده. اه چقدر بی-

 !مسئولیتی

 .بی توجه بهش رفتم توی آشپزخونه و خریدام رو گذاشتم

م رو بذارم توی اتاق کهمیخواستم برم بیرون که کیف و وسایل  

 :جلوی در آشپزخونه دستگیرم کرد
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 ببخشید هم که بلد نیستی؟-

 .آریو مگه چیکار کردم آخه. ای بابا گیری کردما-

زدمش کنار و رفتم وسیله هامو گذاشتم سر جاش که بلند 

 :گفت

 .هرجا میری به من باید خبر بد ی که نگران نشم-

 :برای این که بحث باال نگیره و ناراحتی پیش نی اد گفتم

 ...چشم-



*** 

 بس نیست تنبیه؟-

 .نخیر. برو بیرون بذار حاضر بشم-

 :سشوار رو از جل وی دستم برداشت و گفت

 .بسه دیگه یه هفته اس داری تن بیه ام میکنی-

 .جلوی بچه ها بایدبگی غلط کردم بس کنم-

که ج یغ کشیدم سیم سشوار ر وی زمین افتاد : 

 .سیمش پاره میشه-

 تینا شخصیت من رو میخو ای جلوی بچه های کالس خورد-
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 .کنی؟ یه هفته اس تو اتاق راهم نمیدی... بسه دیگهتنبیه شدم

دهنم رو باز کردم و مشغول زدن ر یمل شدم. باید قشنگ 

 تمرکز

و تو آینه بر ای خودم لبخندمیکردم. مژه هام رو شهال کردم   

ژوکوند زدم. اصال انگار نه انگار آریو داره باهام حرف 

 .میزنه

 .خانم با شما صحبت میکنما-

 ...راه حلش رو بهت گفتم جناب دکتر-

 میتونم برم ازت شکایت کنم بگم زنم تمکین نمیکنه من رو-

 .توی اتاق هم راه نمیده ها



خط چشمم رو برداشتم. یه صلوات بلند باال فرستادم . بعد 

 :گفتم

 .صلوات بفرست خط چشمم صاف دربیاد-

 !!!تینا-

 !!!آریو-

 :یه چشمم که تموم شد بهش خیره شدم و گفتم

 تا تو باشی من رو جلوی اون همه آدم ضایع نکنی. سواالی-
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هم بهم بد یامتحانی که نخوندم رو  . 

 دیگهچی عزیزم میخوای به جات امتحانم بدم؟-

 :با رضایت لبخند زدم و گفتم

 .باید غلط کردمت رو هم بگی. اینا هم کنارش-

 چشم حتما امر دیگه؟-

 :خط چشمم رو کنار پلک بعدیم گرفتم و گفتم

 .دیگههمین بسه-

 امشب دارم برات. حاال دیر شده بایدبریم بچه ها منتظرن-

 .وگرنه همین االن نشونت میدادم

 وسط خط چشم کشیدن ازش دست کشیدم و زبونم رو براش

آوردم بیرون. قشنگ حرصش داده بودم. کل هفته جلوش دلبر 

 ی



 کرده بودم حتی لباسای ی که دوست نداشت رو توی دانشگاه

 پوشیده بودم و کفریش کرده بودم. آخر شبها هم نمیذاشتم

از پشت قفل می کردم. از اونجایی که بیاد توی اتاق و در رو  

خودش می دونست چقدر توی دانشگاه ناراحتم کرده بود 

 جرات
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 .نداشت زیاد برای خوابیدن توی اتاق اصرار کنه

برای مهمونی زیاد روی مغزش راه نرفتم. یه لباس مناسب 

 تنم

م بلند بود با یه کردم. یه پیراهن قرمز کوتاه که آستیناش

 جوراب

 .شلوا ری نازک

 .باورم نمیشه لباس مناسب تنت کردی-

 !ناراحتی برم نامناسب بپوشم-

اومد جلو و سینه به س ینه ام وایساد. دلم براش یه ذره شده 

 بود

 .ولی خیلی الزم التنبیه بود

 .تلخم بشی برای ما شیرینی خانم ولی دیگه بسه تلخی-

لم رو حفظ کنم که نیوفتم زمین محکم من یه لحظه اومدم تعاد

 پام



 .رو گذاشتم روی پاش

 .البته اگر من رو فلج نکنی-

 .عیب نداره فلجم بشی ازت مراقبت میکنم-

 از بس شما ماهی خانم. حاال بخشیدی من رو؟ -

 .بهش فکر میکنم-
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 کمرم رو گرفت و انقدر قلقلکم داد که نفسم بند اومد. خودمم

قصد داشتم دیگه ببخشمش و حاال که روز تولدش بود و من 

 از

 صبح خودم رو زده بودم به اون راه که مثال یادم رفته تولدته

 .قضیه رو فیصله بدم

 ...بریم دیگه د یره-

 بازم بهش نگفتم که بخشیدمش . آخ که چقدر منتظر بودم

 .واکنشش رو بعد از دیدن هدایاش ببینم. خیلی خوش میگذشت

از شلو غی جلوی در معلوم بود که همه رسیدن. همین که 

 پامون

رو گذاشتیم توی خونه سیل برف شادی و کاغذ های شادی 

 روی

جمعیت شروع کردم به جیغ  سرمون فرود اومد و منم همراه

 و



 .داد و تولدت مبارک خوندن

این سورپرایز رو نداشت. یه برف شادی  آریو اصال انتظار

 از دست

مونا کشیدم بیرون و تا جایی که جون داشت روی سر و 

 صورت

آریو خالی کردم. خودمم همراه موزیک قر می دادم و می 

 .خوندم

 ...هو هو... تولده هووووو هوووو تولده-
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رفتم کشیدم وسط. وقتی برف شادیم تموم شد دستاش رو گ

 هنوز

یه بخشی از برف شادیا روی سرش بود. زیادی غرق شادی 

 بودم

برای همین نه به تمین نگاه کردم و نه دنبالش گشتم. تولد 

 آریو

 .بود و باید خوش میگذروندی م

شروع کردم به رقصیدن اونم به ش یوه خودم. دستاش رو 

 گرفته

بودم و قر می دادم. همونطور که می رقصیدم مانتو و شالم 

 رو



هم دادم دست یکی که اومده بود وسط ازم بگیره و مشغول 

 بقیه

ی رقصم شدم. آریو خنده از ر وی لبش کنار نمی رفت. 

 خوب

 .تونسته بودیم سورپرایزش کنیم

همه دیگه وسط بودن و می رقصیدن. چراغا رو خاموش 

 کرده

ی گذروندن. انرژی فضا انقدر مثبت بود که بودن و خوش م

 می

 .شد تا صبح همونطور روی پا بود و رقصید

 :خم شد کنار گوشم و گفت

 .پنهون کاری از شوهر کار درستی نیستا-

 خواستم جوابش رو بدم که یکی از پسرا دستش رو کشید و با
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می کشید و من از ته  خودش بردش. ابروی آریو خط و نشون

 دل

 به این شادی میخندیدم. تازه وقت کردم تمین رو ببینم که با

لیوان نوشیدنی کنار میز وایساده بود. نگاهم رو ازش گرفتم. 

 نباید

 نسبت بهش حساسیت نشون می دادم ولی دست خودم نبود



 همه اش دنبال این بودم که یه ارتباطی بین آر یو و تمین پید ا

عث ناراحتی خودم بشهکنم که با . 

موزیک رو قطع کردن که آریو تازه وقت کرد صحبت کنه و 

 به

 :همه سالم بده

 .بچه ها واقعا ازتون ممنونم اصال انتظار نداشتم-

 هرکی یه چیزی می گفت و سر به سرش می ذاشتن منم دقیقا

روبروش وایساده بودم داشتم نگاهش می کردم. هر چند 

 لحظه

در قشنگ که قند توی دلم آب می شدنگاهم می کرد. انق . 

 :مونا یه موزیک دربداغون پل ی کرد و سوت زد

 .به افتخار عروس دوماد-

سارا منو هل داد وسط و از اون طرفم خود مونا آریو رو 

 کشید
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 .وسط. شب شب آریو بود و باید می ترکوندی م

خواننده شلوار پلنگی می خوند و منم به خز ترین حالت 

 ممکن

می رقصیدم. دستام رو حالت بستن المپ درمیاوردم و قر 

 های



 .هیجانی میدادم. انقدر رقصیدم که دیگه نفسم بند اومده بود

حاال تمام مدت آریو داشت آروم جلوم این پا و اون پا می 

 .کرد

نه دکتریش رو وسط مهمونی جوونی هم بایدسی س مردو

 حفظ

می کرد!وای که فقط منتظر بودم ببینم بعد از دیدن کادوش 

 چه

 .واکنشی قراره نشون بده

 به نظرم این جنتلمن دوست داشتنی اگر محتوی پاکت کادوی

من رو میدید قطعا از حرص منفجر می شد. دیگه کاریه که 

 از

 دستم برمیاد من همینم که هست کادو خریدن هامم

واال خیلیم دلش بخواد همچین چیز بامزه ای  همینطوریه.

 داشته

 باشه. جمع خودمونی همیشگی مون بود و همه خودی بودن

برای همین قبل از شام و باقی برنامه ها تصمیم گرفتن 

 کادوها

 .رو باز کنن
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 ...آقا اول تینا-



العملش رو با دهن باز خندیدم. وای که دلم می خواست عکس  

 ببینم. لحظه ی باز کردن کادو رو می تونستم عینا پیش بینی

 کنم و می دونستم چی در انتظارمه پاکت هدیه ام که خیلی هم

کوچیک بود از زیر میز آرودم باال. با ذوق گذاشتم توی 

 بغلش و

 :گفتم

 .تولدت مبارک-

داشتم منفجر می شدم ولی خودم رو نگه داشته بودم تا یهو 

 نترکم و

 .رسوا بشم

 .مرسی عروسک. واقعا نیازی به کادو نبود-

ریز ریز خندیدم تا یکمی از انرژیم تخلیه بشه ولی نه اصال 

 شدنی

 نبود باید قهقهه می زدم تا مشکلم حل بشه. بسته رو از توی

. همه رو توی همون ساک هدیه بیرون کشید و نگاهش کرد

 جاش

 داده بودم. یه باکس مستطیلی که تمام چیزایی که براش خریده

بودم رو توش گذاشته بودم. چندین و چند دور کاغذ کادو 

 دورش

 پیچیده بودم که هرچی باز می کرد باز ادامه داشت و به انتها
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دم که خودمم نمینمیرسید. انقدرم چسب مالیش کرده بو  

تونستم بازش کنم چه برسه به بقیه. دیگه با چاقو که به 

 جونش

افتاد یکمی باز کردنش راحت تر شد و الیه الیه رفت تا برسه 

 به

 خود جعبه

 !قله قافه-

حاجی ب اور کن توش خالیه ۔ . 

 آریو زیر چشمی نگاهم کرد. منم دیگه آخرین مقاومت هام رو

و آریو در جعبه رو باز کرد. به لحظهبراینخندیدن انجام دادم   

انگار رنگ از رخسارش فراری شد. دیگه منم می تونستم 

 راحت

بخندم. از زنجیر آویزون به جاسوییچی گرفت و اونو از توی 

 جعبه

 کشید بیرون. په جاسوییچی قهوه ای رنگ شبیه استیکر پو ؟

 پویا زد زیر خنده و پشت سرش بقیه هم خندیدن. آریو هنوز

 شوکه بقیه ی کادو ها رو در میاورد. همین که رفته بودم توی

 مغازه لوازم تحریری این ست جذاب چشمم رو گرفته بود. یه

 ست با نمک پو! دقیقا شبیه استیکر بود و انقدر با نمک همه
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 چیزش با هم ست بود که آدم خوشش می اومد. از پاک کن و

یر تا فلش کوچیک جیبی. هی دونه دونه همه روخودکار بگ  

 .میکشید بیرون وتو هوا تکون می داد تا بقیه ببینن

 تینا برای بچه تون گرفتی؟-

 نه برای استاد بد اخالقمون گرفتم. اینا رو توی کیف کارش-

 بذاره یادش بیاد زندگی همیشه قشنگه بد اخالق نباشه کل

 .امتحانم به دانشجوهاش برسونه

روی دسته ی مبل خم شد و گفت سارا : 

 بابا بچه ها این کادوی اصلیش نیست. مگه میشه از اینا کادو-

 بده؟

 :خندیدم و بعد یهو خنده ام رو قورت دادم

مگه خلم؟ همینه دیگه... اصلی و غیر اصلی نداره که ۔  

 :آریو آروم خندید و از الی دندون گفت

 .حاال اینو میذاشتی خونه بهم میدادی-

م رو گذاشتم الی دو ردیف دندون پایین و باالم و محکم زبون

 نوچ
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کردم. واقعا عکس المعل و خشک شدن همه ی جمع می 

 ارزید



 به این که کادو رو توی جمع بهش بدم. تمین با ناز پاش رو

 انداخت روی اون یکی و پر عشوه موهاش رو فرستاد پشت

 گوشش. وایناز بشی! توی یک لحظه همه ی حسی که به تمین

داشتم فرو ریخته بود. دیگه تمین نه برام جذاب بود و نه دلم 

 می

 .خواست دوستیم باهاش ادامه دار بشه

 .تینا جون کاش روی عالیق همسرت یکمی تمرکز میکردی-

باالخره آدما دوست دارن تولدشون چیزای خاصی هدیه 

 .بگیرن

یزدی ازم مشورت میگرفتییه زنگ م . 

 قبل از این که من بخوام مخاطب قرارش بدم آریو چرخید

 .سمتمون و دستم رو توی دستش نگه داشت

 اتفاقا تینا خیلی به عالیقم واقفه. این استیکر جریان داره-

 .خودمون خوب میدونیم

اوهوع! آقای دکتر چه قشنگ حال گیری میکنی ها. دمت گرم 

 با

ستام رو قشنگ پوشش می ده. ایول داری آق این دستات که د

 ...ا
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 آخی چقدر شما گوگولی هستین. خوشبخت باشید با همدیگه-



خنده ای که همیشه به نظرم ناز و ملیح می اومد االن انگار 

 خنده

 ی تنه ی سیندرال بود. ببند دهنت رو دندون لمینتی زشت

صمه ها وگرنه تمین هنوزم به نظرم ایکبیری! اینا از حر

 !جذابه

 . .ایکبیری

اوف آریو چهار تا پی پی انقدر وقت نمی خواد که. بقیه رو -

 باز

 .کن

 کادو های دیگه زیاد مهم نبود ولی تا کادوی تمین و بسته ی

بزرگش برسه من دق مرگ شدم. هم سنگین بود و هم 

 .بزرگ

 معلوم نبود چه فتنه ای چیده بود که با همچین بسته ای اومده

بود تولد آریو. اصال خجالت نمی کشید؟ خب بابا زشته یارو 

 زن

داره زندگی داره می خوای با این کارات چی رو ثابت کنی؟ 

 آریو

زیر لب تشکر کرد و مکعب بزرگ رو باز کرد. روی جعبه 

 عکس

! ps نه انگار واقعا و باالش هم نوشته شده بود به دستگاه بود  

 درست میدیدم. به کنسول بازی بود. اصال انتظار نداشتم. یهو



 .همه سکوت کردن و آریو بود که قفل این سکوت رو شکوند
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 نبود

 ممنون تمین جان. نیاز به این همه زحمت نبود. فقط من دقیقا-

 .شبیه همین دستگاه روتوی خونه دارم

 :باکس کادو رو گذاشت روی میز و رو به مونا کرد

 فکر می کنم این هدیه همین جا بمونه بهتر باشه وقتایی که-

 .جمع میشیم حوصلمون سر نمیره

 با این که می خواستم سر به تن تمین نباشه ولی داشتم به آریو

افتخار می کردم. با آرامش طوری دختره رو قهوه ای کرده 

 بود

بودم پا می شدم همون لحظه لباسام روکه اگر من جاش   

 .میپوشیدم و می زدم بیرون

 ...این هدیه می تو عه-

 من هدیه ام رو به جمع هدیه میدم. وقتی دورهمیم بازی-

 .میکنیم

دیگه تمین الل شد. به وضوح عصبانی بود و من فاتحانه 

 ترین

 لبخند دنیا روی لبهام بود چون آریو دختره رو قشنگ با خاک

یکسان کرده بود. کاش ذاتش به اندازه ی ظاهرش جذاب بود. 

 به
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 نبود

طوری تمین و هدیه اش جلب توجه کرده بود که من و هدیه 

 ی

 .با نمکم از یاد رفتیم

 .بابت این آبرو ریزی توی خونه حالت رو میگیرم خانم-

قراره  چشمام رو براش شهال کردم و پلک زدم. میدونستم

 تنبیه

ام کنه ولی بازم راضی بودم. بهترین هدیه ای بود که می 

 تونستم

 .بهش بدم

آخرین هدیه هم باز شده بود و آریو داشت از همه تشکر می 

 کرد

که این روز رو براش رغم زدن منم تا حواسش رو پرت دیدم 

 خم

 شدم سمت کیفم تا بهش هدیه ی اصلیش رو بدم بسته رو از

وردم و همین که حرفش تموم شد و چرخید توی کیفم درا

 سمتم

 :گرفتم جلوش و گفتم

تولدت مبارک زشت ترین و بداخالق ترین و دراز ترین -

 استاد



 دنیا؟

 نگاه آبیش بین بسته ی توی دستم و چشمام که داشت می

 خندید به گردش افتاد. یه لحظه همه سکوت کردن و آریو هم
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 نبود

یج و منگ فقط نگاه می کردگ . 

 این چیه؟-

 .کادوی اصلیت-

 انقدر ذوق زده بودم برای دادن هدیه اش که چشمام می خندید

 و گونه هامم از حجم خنده ی زیاد درد گرفته

بود. من همه ی پولی که پس انداز کرده بودم رو برای تشکر 

 از

زحماتش و حمایت ها و لحظه های قشنگی که برام ساخته 

 بود

داده بودم و براش این کادو رو خریده بود. همون روزی که 

 رفتم

بیرون سفارشش دادم و بعد هم چند روز بعد برای تحویلش 

 .رفتم

خیلی از انتخابم راضی بودم و مطمئن بودم حتی یه ذره از 

 محبت

 .هاش رو جبران نمی کنه



این هدیه فقط برای تشکر از په بخش کوچیکی از بودنت -

 توی

 !زندگیمه

 فرشاد سوت زد و بقیه پشت سرش دست زدن. آریو بدون این

 که بسته رو از توی دستم بگیره من رو کشید سمت خودش
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 نبود

 این چه کاریه؟-

 .هدیه ی قبلی به شوخی بود-

 :عقب کشید و نگاهم کرد یهو سارا گفت

- ینیمکشتی مارو مهندس... بسه دیگه خوردیش بازش کن بب  

 Eچی خریده؟

مشغول باز کردن جعبه شد و وقتی در جعبه رو باز کرد 

 عکس

 هایی که چاپ کرده بودم با درش باال اومدن و جلوی چشمش

 .قرار گرفت. چندتا از معدود عکسایی که با همدیگه داشتیم

عکسای شمالی که فکر میکردم آخرین لحظات کنار هممون 

 باشه

ولی خودش یه شروع بود برای ساختن زندگی دو نفره مون. 

 تک

 به تکش رو با دقت نگاه کرد و کمتر از چشم هاش لبه اش



 .خندیدن

هر کدوم رو که کنار می ذاشت یه نگاه بهم می کرد و می 

 رفت

 سراغ بعدی. خوشحال بودم که تونسته بودم به اندازه ی کافی

ره سراغ کادو عکس هاروش تاثیر بذارم و قبل از این که ب  

خوشحالش کرده بود. عکس ها رو گذاشت روی میز و 

 دستبندی

1664 

 جرزن  

 

 نبود

که خریده بودم رو درآورد. دستب ندی که با یه طرح قشنگ 

 آریو

 روش حک شده بود. اسمش با فونت خاصی که خیلی هم

 مشخص نبود چی نوشته شده روی دستبند چسبونده شده بود

و من خودم خیلی از این انتخاب راضی بودم. ما ترک ها 

 طال رو

دوست داریم و برامون خیلی با ارزشه و برای من این که به 

 عزیز

ترینم طال هدیه بدم خیلی ارزشش باالس و از این انتخاب 

 خیلی

 .سرخوش بود

 تینا؟-



 ...مبارکت باشه-

ش همون لحظه قفل دستبند رو باز کرد و دور مچ مردونه ا

 .بست

 موهای سیاه دستش زینت مچ محکم دوست داشتنیش بود که

 .دستبند کنارش به زیبایی نشسته بود

می تونستم نگاه تمین رو حس کنم که از رومون برداشته می 

 شد من

هرچی که بودم... از هرجایی که اومده بودم... با تموم کم و 

 کاست

 هام همسر این مرد دوست داشتنی بودم. مهم این بود که اون

 من رو می خواست و به عشق و احساسی که بینمون جریان
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 نبود

 داشت پابند بود. اینکه اونطوری جلوی همه کادوی من رو با

ارزش نشون داده بود و کادوی گرون قیمت تمین رو که حتی 

 از

ن خریده بودم هم گرون تر بود بی ارزش دستبندی که م

 نشون

داده بود برام کافی بود. درسته که زندگی مون کامل و بی 

 عیب

 و نقص نبود. درسته که ما هم مثل همه یه چیزایی کم داشتیم



 ولی این پابند بودنمون به زندگی دو نفرمون کافی بود تا خیال

 .هردومون راحت باشه

* 

- عت روی صورت من باشه؟آریو این باید تا چند سا  

دو سه ساعتی می شد که توی ماشین بودیم و من با اون 

 وضعیت

 نابینایی داشتم می کوبیدم توی در و دیوار ی

یاد روز اولی که باهاش از اصفهان تا تهران رفته بودم می 

 .افتادم

 دقیقا همونطوری شده بود با این تفاوت که یه چشم بند بسته

رو نبینم. می گفت سورپرایزه و باید بود به چشمام تا مسیر 

 تحمل

 کنم منم که به دیده منت پذیرفته بودم ولی لعنتی کار سختی

 .بودا
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 نبود

 !نمیدونمیه روز تحمل کن دیگه-

 .یه روووووز... چه خبر مرد... کور شدم-

 :صدای خنده اش و بعد پشت دستم که توسط لبش نمناک شد

 .نترس با چند ساعت ندیدن کور نمی شی-

دستام رو دراز کردم جلو تا لمس کنم و ببینم توی چه 



 وضعیتی

ام. کاری که انگار هزار بار توی همین مدتی که تو ماشین 

 بودیم

این که  انجام داده بود. باز یا انگشتم می خورد به ضبط یا

 شیشه

رد به رو بی هوا میکشیدم پایین. یه بارم زانوم چنان خو

 داشبورت

 .که تا چند دقیقه نفسم حسابی بند اومده بود

 .بخواب تا برسیم-

 زن خوب اونیه که در رانندگی طوالنی مدت کنار همسرش-

 .بیدار بمونه تا اون خوابش نبره

 اینو گفتم و چند دقیقه نشد که خوابم برد. ما از اون خونواده

یهاش هستیم که حسابی روی اصول و قواعد و حرف ها  

 خودمون پابندیم. مثال من تمام مدت نخوابیده بودم و اصال هم

مست و گیج خواب نبودم. حس عطر تندش که بیشتر توی 

 بینیم
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 نبود

 پیچید باعث شد چشمام رو باز کنم ولی په هاله ی سیاه جلوی

چشمم بود. اومدم دست ببرم و چشم بندم رو بر دارم که 

 صداش



شنیدم انگار متهم گرفته باشه سریع گفت رو : 

 .آی آی آی... دست نزن-

 کجاییم؟-

خمیازه ام دهنمو باز کرده بود ولی بستنش با خدا بود. از 

 تهران

 .تا شیراز خمیازه ام طول کشیده بود

 بهت قول میدم بعد از این که این چشم بند رو باز کنی من-

 .کور خواهم بود

 چند ساعت بسته بودن چشم آدم رو کور میکنه؟-

 .من رو آره-

 .از هوایی که رد و بدل شد فهمیدم که در ماشین رو باز کرده

 خواستم چشم بند رو بکشم باال فضولی کنم که یهو صداش رو

 :شنیدم

 !تینااا-

دستم رو آوردم پایین ولی مگه می تونستم طاقت بیارم. انگار 

 زیر
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 نبود

 پشتم آتیش روشن کرده باشن؟ در سمت خودمم باز شد و بعد

 دستم رو گرفت. قبل از اینکه پیاده بشم خودش اومد جلو و

 :دستاش رو گذاشت روی بندای چشم بند و گفت



 .خانم گوناگونی... به جهانشیرآباد خوش اومدی-

یه لحظه هنگ کردم. تا چشم بند از روی چشمم برداشته بشه 

 و

 بتونم تاری اولیه بعد از باز شدن چشمام رو پس بزنم توی یه

برزخی گیر کرده بودم. در کرم رنگ خونه ای که توش 

 بزرگ

 شده بودم درست توی تیر رس نگاهم بود و چشمام با دیدنش

پر از اشک شد. باورم نمی شد اومده باشیم خونه ی ما! به در 

 دو

ود کسی زنگ بزنه تا لنگه که همیشه الش باز بود و نیاز نب

 بره

تو و حیاطی که پشتش بود و من رو توی خودش پرورش 

 داده

 .بود

 آ... آریو؟-

 دستام رو گرفتم جلوی دهنم. چقدر دلم برای این خونه تنگ

 شده بود. حتی اگر به کبری توی اتاق انتهایی می نشست و از
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سر لجبازی با من گوش بابام رو پر می کرد که با برادرش 

 ازدواج



 کنم. حتی وقتی که داداشام توی حتی می زدن توی سر و کله

 ی همدیگه و همه ی دیگ های گوشه ی حیاط یهویی پخش

 ...زمین می شد

من توی همه ی این حالت ها عاشق اینجا بودم. عاشق این 

 خونه

و خل بزرگ شده بودم و قدوکودکیم. من البالی این خاک   

 کشیده بودم. لب آریو می خندید. به خنده ی غلیظ که می

 تونستم از پشت اشک هام هم ببینمش. می ترسیدم از جام بلند

بشم و برم تو. خداحافظی من با بابام اونطور که باید نبود. 

 اصال

نمی دونستم قراره پذیرفته بشمیا نه. انقدر دلتنگ بودم که 

 اشک

ینطور یکی بعد از اون یکی روی گونه ام می افتاد. هام هم

 جای

 کف پام روی داشبورت رد انداخته بود. بین گریه به رد کفشم

خندیدم... یهو در باز شد و فاطمه اومد جلوی در. په دامن 

 بلند

تنش بود با بلوز آستین بلند. مثل همیشه روسری به سرش 

 بسته

 .بود و لپ هاش گل انداخته بود

ه دیدمش گریه ام با صدا شد و از ماشین پیاده شدمهمین ک . 
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 نبود

قدم هام رو به سمتش تند کردم و توی آغوشش فرو رفتم. 

 یکی

یکی همه اومدن بیرون. از پسرا بگیر تا زهرا و حتى کبرى. 

 مادر

 کبری هم همونطور چادر به کمر اومده بود توی حیاط. چشمم

یدید... یکی یکی به همه سالم دادم. حتى کبرى هم بابا رو نم

 با

 .روی باز ازم استقبال کرد

 .بفرمایید داخل آقای دکتر. بفرمایید-

آریو رفت ماشین رو خاموش کرد و منم منتظر وایسادم تا با 

 هم

بریم تو. دل توی دلم نبود. اصال انگار قلبم رو گرفته بودن و 

 فشار

 میدادن. دقیق نمی دونم چقدر مدت بود که نیومده بودم فقط

می دونم با رسیدنمون قلبم هزار برابر بیشتر به در و دیوار 

 سینه

ام کوبید. آریو دستش رو گذاشت پشت کتفم و شونه به شونه 

 ام

 اومد توی حیاط همه چیز همون شکلی بود که آخرین بار دیده



ی حیاط بود و  بودم. دیگ و ظرفای مسی بزرگ گوشه

 دوچرخه

 ...های قدیمی مون که هنوزم قابل استفاده بود کنار دستشویی

درخت ها ولی بزرگ تر شده بودن. سبزی بهار رو تو 

 وجودشون

داشتن. االن دیگه وقتش بود که شکوفه ها ریخته باشن و 

 جوونه

1671 

 جرزن  

 

 نبود

ر پسرا اجازه می دادن های میوه روشونه باقی بمونن. البته اگ

 و با

توپ بهشون نمی زدن. با چشمام د اشتم حیاط رو می خوردم 

 که

حسش کردم. نگاهم به سختی رفت سمت ایوون کوچیک 

 خونه

 و قامتش رو دیدم. پدر هرکسی قهرمان اولشه... مهم نیست

قهرمانت وسط روستا باشه یا تو پیشرفته ترین شهر دنیا... 

 مهم

ه و اصال سفید باشه یا سیاه. چند سالشنیست شغلش چی باش  

باشه یا چقدر چروک روی صورتش و دستاش باشه. اصال 

 دستاش



 زبر باشه یا نرم... مهم اینه که به مرد همیشه قهرمان زندگی

دخترش میمونه حتی اگر روز خواستگاریش اسهال شده باشه 

 و

 صدای معده اش تا وسط سالن بیاد! دوییدم سمتش. آریو رو

ال شدم و فقط دوییدم تا به آغوشش برسم. اصال مهم نبودبیخی  

اگر می خواست من رو پس بزنه. من می خواستم برم سمتش 

 و

 همین که رسیدم بهش پریدم و بغلش کردم. یکمی طول کشید

 .تا دستش دورم حلقه بشه

اصال از بچگی هم زیاد بغلم نمی کرد و خودم بودم که با 

 پرویی
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 نبود

همیشه میرفتم توی بغلش. این ذات مغرور مردای ترکه که 

 خیلی

 ابراز احساسات نمی کنن به بچه شون و معموال خیلی بهشون

نزدیک نمی شن ولی چه کنیم که من پرو تر از این حرف 

 .هام

 !گوزل آتام-

صورتش رو گرفتم بین دستام و هی تف مالی کردم و هی 

 کالفه اش



 .کردم

 .انقدر تف زدی دیگه نیاز به حمام نیست-

 پس چی؟ فکر کردی دلتنگیم رفع میشه؟-

نه من به روی خودم میاوردم ونه اون چیزی می گفت از 

 آخرین

 دیدارمون و دلخوری خداحافظیش. اصال انگار هیچ اتفاقی

 .نیوفتاده باشه

 .بیا برو تو یه ایل رو سرپا نگه داشتی-

ثل جوجه اردک دنبالش راهخودش جلو تر رفت و ما هم م  

افتادیم. جایگاهش مشخص بود. رفت اون باال روی پتو و 

 کنار

متکای خودش نشست. هنوز ضربان قلبم به حالت عادی 

 برنگشته
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 بود. هنوز نمی تونستم باور کنم که این همه راه چشمام بسته

و ببینم. آریو به جایی بوده تا سورپرایز بشم و خونواده ام ر

 نزدیک

به بابا روی دو زانو نشسته بود. تکیه اش هم به پشتی نمی 

 داد و

 به طور معذبینشسته بود. پاشدم رفتم به فاطمه و زهرا کمک



کردم که دست تنها نباشن. توی آشپزخونه ی کوچیک خونه 

 که

با یه در باریک از خونه به حیاط راه داشت زهرا رو کشیدم 

 توی

م و سر و صورتش رو ماچ بارون کردمبغل . 

 چطوری خانم دکتر؟-

زهرا دلش می خواست دکتر بشه. من الگوی درس خوندنش 

 بودم

ولی اخالقش هیچ به من نرفته بود. انقدر آروم و خانم بودن 

 اصال

شدنی نبود. نمیدونم به کدوم بخش از تیر و طایفه مون رفته 

 بود

 .هرچی که بود خداروشکر خواهرام به مامانشون نرفته بودن

 .آبجی دلم برات تنگ شده بود-

فاطمه با پشت دست اشکاش رو پاک می کرد. اصال به 

 تراژدی

 :ای شده بود که نگو و نپرس. محکم کوبیدم پشتش و گفتم
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 نبود

 .بسه دبه های آبغوره پر شد-

یرو گذاشت کنار سماور و نفر بعدی که اومد قوری گل قرمز



 تو

 .بغلم خودش بود

آخه نمی دونی که چه غوغایی توی خونه اس. از وقتی -

 فهمیدیم

 .داری میای دل توی دلمون نیست

 اوهوع شماها می دونستین؟-

عقب زدمش و دست به کمر نگاهش کردم. زهرا قندونا رو 

 آورد

همونطوری توضیح و فاطمه دوباره مشغول چایی ها شد و 

 :داد

 آقای دکتر زنگ زده بود خونه. از سه روز پیش میدونستیم-

 داری میای. مامانت هم میدونه

اسم مامان که اومد دلم پر زد پیشش. من زیاد کنار مامانم 

 بزرگ

 .نشده بودم ولی عاشقش بودم

 آریو زنگ زده بود؟-

 .آره آقا جون می گفت زنگ زده بود دلجویی کنه-

تو آسمون بود. آریو کارای عجیب غریب می ابروهام  
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 نبود

 .کرد



می گفت دوست دارم زنم خونواده اش رو داشته باشه. -

 ناراحت

 بود از این که به مراسم خوب نداشتین و خونواده ات توی

 .مراسمت نبودن

 چشمام قلب شد. آریو جونم اگر روز اول می دونستم تو انقدر

ماهی می پریدم ماچت می کردم دیگه اونطوری باهات یکه 

 بدو

نمی کردم. واال خب از روز اول با صلح و صفا می رفتیم 

 زیر یه

سقف تازه دیگه بدبختی مقاله و کوفت و زهرمارم نمی 

 .کشیدم

 یهو یکی پشت سر هم مشت کوبید به پشتم. برگشتم دیدم

ربونش برم محمد داره اینطوری ابراز احساسات میکنه. ق

 وحشی

 بود؟

 .آروم بابا آروم په پشت از دار دنیا داریم اینم بزن بترکون-

دستاش رو گرفتم که خودشو از دستم نجات داد و در رفت. 

 خدا

 شفا بده یه عضو سالم نزاییدن این ننه باباهامون همه کله شون

 .ایراد داره

 !زرا! فااطمه-
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 جرزن  

 

 نبود

د که با لهجه ی خاص خودش داشت دختراش رو کبری بو

 صدا

می زد. من زودتر از اونا با اخباری که هنوز نصفه و نیمه 

 مونده

بود زدم بیرون. پر از سوال بودم. همین که رفتم توی اتاق 

 نگاه

 آقا جون روم بود ولى حرفی نزد. این که کسی از آخرین

ر با اومدن دیدارمون حرفی نمی زد برام خوش آیند بود. انگا

 عضو

جدید همه یه شور و حال با نمکی هم داشتن. کبری ظرف 

 میوه

 :رو گذاشت جلوی آریو و گفت

 ...بخورین ناقابله-

 دهنم رو بسته نگه داشته بودم تا یاد سوتیش روز

 خواستگاری نیوفتم. انبه ای که به موز پت و پهن تشبیه کرده

بود. ترجیح میدادم اینطور وقتا دهنش بسته بمونه و اصال 

 حرف

 !نزنه

من یه طو ری آروم نشسته بودم انگار نه انگار که هجده سال 



 صبح

تا شب سانت به سانت و خشت به خشت این خونه رو باال و 

 پایین

پریده بودم و تو نقطه به نقطه اش آتیش سوزونده بودم. 

 مظلوم
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 نبود

 شده بودم! هی یه نیم نگاه به بابا می انداختم و بعد سرم رو به

گل قال ی گرم می کردم. تقصیر چشمام بود که هی 

 شمارشش رو

 از دستم میگرفت وگرنه می تونستم پونزده بیست باری

 .شمارشش رو به اتمام برسونم

 .آقای دکتر... پاشو پاشو شلوارت رو درار راحت باش-

حرف کبری از گل های قالی کنده شدم و با دهن باز با این  

 :نگاهش کردم. بابا پشت سرش گفت

 !پاشو یه شلوار راحت تنت کن کپک می زنی اون تو-

من و آریو به شلوارش نگاه می کردیم و فکر کنم اونم داشت 

 به

این فکر می کرد که چرا بایدتوی شلوار کپک بزنه! حاال 

 مگه ول

 میکردن؟



- تم. موقع خواب تعو یض میکنمممنون راح . 

 آریو هم رفته بود توی جلد دکترش قلمبه سلمبه حرف می زد

 چشمام داشت از شدت تعجب پرت می شد بیرون. دخترا می
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 نبود

رفتن و می اومدن و ازمون پذیرایی می کردن. انگشتر حلقه 

 ی

 فاطمه نشون می داد که تو مدت نبودن من خیلی اتفاقا افتاده و

 .من ازش بیخبر بودم

 ببخشید که ما یکمی دیر اومدیم دست بوسی. قصد داشتم عید-

 خدمتتون برسیم ولی مادرم برگشته بودن ایران مجبور شدیم

 .یکم برنامه رو عقب بندازیم

با دهن باز آریو رو نگاه میکردم. خب المصب این 

 تصمیماتت رو

با منم درمیون بذار دیگه! میای من رو می اندازی وسط 

 روستا

بعد می گی سورپرایز! بعدم می فهمم نه آقا قصدش واسه عید 

 بوده

االن دیر شده. این مردا یه تخته شون کمه بعد دلشون می 

 خواد

 !برای همه چی تصمیم بگیرن. ایش... بدم میادا



 ...خوش آمدید. خوش آمدید-

ه این استقبالشون و نه به خداحافظیمون. شاید بابا هم مننه ب  

 رو بخشیده بود. ولی میدونین چی ه طال که پاکه چه منتش به

خاکه! من واقعا گناهی نداشتم و این ترس از بابام و موقعیتی 

 که
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 نبود

توش قرار گرفته بودیم باعث شد تن به یه ازدواج اجباری 

 .بدم

اوف هیچ وقت روزی که پام رو از در این خونه گذاشتم 

 بیرون

فکر نمی کردمیه روز اینطوری با مردی شبیه آریو برگردم 

 .خونه

من هدف هام شبیه آریو ن بود. هدف های من فقط و فقط 

 موفقیت

 .بود و زن یه خونه بودن توش گنجونده نشده بود

- اتون صحبت اگر اجازه بدید طبق همون برنامه ای که باه

 کردم

همونطور که شما صالح میدونین برنامه ریزی کنیم و توی 

 همی ن

 .هفته که ما هستیمیه جشن مختصر بگیریم



 دیگه آریو می خواست فک من رو بچسبونه کف زمین! جشن

 مختصر دیگه برای چی؟ جشن به چیشه ؟

 جشن برای چی؟-

زیر لب زمزمه کردم و بابا هم تسبیح کریستالی اش رو 

 گرفت

دستش و الکی باال و پایینش کرد. این اتاق و این خونه برای 

 من

 حکم بیوگرافی داشت. اتاقی که دورتادور پشتی چیده شده بود

 و فرش الکی دستبافت وسطش رو به نخ نمایی می رفت ولی
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 نبود

یزی از زیباییش کم نشده بود. حیاطی سبز که درختهنوز چ  

 های میوه اش سرگرمی بچی هام بود تا رشد تک تکشون رو

شاهد باشم و دیگه های گوشه ی حیاط که بارها بخاطر باال 

 رفتن

 .ازشون تنبیه شده بودم

آریو سرش رو تکون داد ولی من کوبیدم به پاش که توضیح 

 .بده

ل بق یه می شدم مخاطب مستقیماگر توضیح نمی داد بی خیا  

 .قرارش می دادم و منتظر میموندم تا توضیح بده

 با پدرت هماهنگ کردم تا یه جشن کو چیک برگزار کنیم تا-



 .خونواده ات هم کنارمون باشن

اصال انتظار این یکی رو نداشتم. تصمیم گرفته بود با 

 سورپرای ز

 .هاش نفسم رو بند بیاره

ی رو مرتب کرده بودن تا مراسم حیاط خونه ی حاج مندل

 مردونه

اونجا باشه. یه حس بامزه ای بود ولی هیچ وقت فکر نمی 

 کردم

یه روز وسط روستا اونم به این شکل عروس بشم. تو همین 

 رفت

و آمد ها باالخره نامزد فاطی رو هم دیدم. گوگولی کوچولو! 

 البته
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 نبود

به نسبت شوهر خرس گنده ی من کوچولو بود. هم از نظر قد 

 و

قواره هم از نظر سن وسال. من که با حاجی پیری ازدواج 

 می

 کردم از شوهرم کم سن تر بود. لعنتی سی و پنج ساله ها کم

 .چیزی نیست قد نوح عمر کرده دو سه سالش مونده

ی خودم بعد این فکرام اخم میکردم ومی گفتم خدا نکنه ول



 دست

 .خودم نبود باید یه چیزی می گفتم

واال نمیدونم آرایشگر از شهر چجوری گیر آورده بود و 

 کشونده

بودتش اینجا که من رو آرایش کنه! اونم با این همه یند و 

 .بساط

البته روستامون یه ل یال ب ند انداز داشت خدای آرایشگرا 

 فقط حی

 ف

 .که لپقرمزی تحویل میداد

وی آینه نگاه کردم چرخیدم و دست انداختموقتی خودم رو ت  

گردن آرایشگرم که یه دختر جوون بود و هی دو طرف 

 صورتش

 :رو ماچ کردم

آخ دردت به سرم دختر... مرسی من رو مثل عروس های -

 دهه
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 نبود

 .شصت و هفتاد درست نکردی

ونم این یه آرایش آروم کرده بود. خدا خیرش بده من نمید

 شوهر



من تخصصش در چه امریه! مگه نباید فلز و آهن و این 

 مزخرفات

رو بشناسه؟ ته تهش باید کله اش توی برگه های شاگرداش 

 باشه

 دیگه. آخه مرد تو رو چه به پیدا کردن آرایشگر؟ باید یه

گوشمالیش میدادما اصال چطور ی تونسته بود آرایشگر به 

 این

 خوبی پیدا کنه؟

اسمش هم نیلو بود گفت دختره که : 

 .خودت خوشگلی هرکار بکنم زیبا میشی-

این شوهر دیال ق من تورو از کجا پیدا کرده؟ حس میکنم -

 بعد

از چند ماه بایدفکر طالق باشم این مرد به درد زندگینمیخور 

 ه

 نه؟

 :خندید و زد روی شونه ام

اینطوری ها هم نیست. اعتماد کرد بهم وگرنه من رو از -

 طریق

 .صفحه ی مجازیم پیدا کرد. خداروشکر که راضی بودی
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 نبود



واال از راضی هم اونور تر بودم. تازه مردک گنده لباس هم 

 برام

 گرفته بود. همه چیز رو یه تنه انجام داده بود اونوقتیه تقلب

خشک و خالی به من نمی رسوند! میمیری قبل امتحانات 

 سوال

ی؟ مثل اینکه میمیرههامم بد ! 

تو اتاق باالی خونه ی حاج مندلی داشتم حاضر می شدم. 

 اونجا

از شانسم هم آینه ی مناسب داشت و هم تخت و جایی که 

 بتونیم

راحت بشی نیم ولی ب ا این وجود بازم آرایش ب ا اعمال 

 شاقه

 .داشتیم

موهامم باز بود و یکمی با بابلیس و اینطور چیزا فر حالت 

 دارش

 !کرده بود. حاال خودمونیما خوب چیزی ام

 ...هم نا مهربونه... هم آفت جونه... هم با د یگرونه-

 پاشدم وسط اتاق شروع کردم به قر دادن و رقصیدن. داشتم

قشنگ انرژی ام رو تخلیه میکردم که یهو نگن این عروسه 

 چقدر

جلفه. دستام رو گرفته بودم باالی سرم و می چرخوندم. نیلو 



 هم

هم میخندید. رفتم دستش رو گرفتم و بلندش کردم دیگهب  
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 نبود

دوتایی تا جون در کمر ماست بایدمی رقصیدی م و از پا 

 یکوبی

 .دست نمیکشیدیم

هم دورو دو رنگه هم خیلی زرنگه هم دلش چه سنگه... هم -

 با

 .من بجنگه بجنگه بجنگه

 ...صدای در جفت پا پرید وسط رقص و آواز من

 ...بر خرمگش معرکه لعنت-

 !خرمگس دوماد مجلسه-

دستم رو زدم کمرم و همونطور وسط وایسادم تا اومد در رو 

 باز

 کنه و چشمم به پایین اومدن دستگیره ی در خورد جیغ زدم

انقدرم بلند جیغ زدم که صداش به اصالن آباد هم رسید. 

 روستا

رو میگمبغلی  ... 

 .خرمگس در رو باز نکن. ایش ... ببند ببینم-

دوییدم پشت در با پشتم در رو هل دادم و زور زدم تا نتونه 



 بازش

 .کنه
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 نبود

 چرا در رو باز نمیکنی؟-

 تو شهرستان شما دختر و پسر قبل عروسی همدیگهرو-

نداره عروس دوماد میبینن؟ ما رسم نداریم آقای دکتر خوبیت  

 .همو ببینن بد شگونه

بی پروا خندی د و منم لبم به خنده باز شد. یه نگاه به نیلو 

 کردم

 .با لبخند داشت وسیله هاش رو جمع میکرد

 پس کی باید ببینمت؟-

 وقت گل ن ی. مگه کم دید زدی من رو؟ بسه بسه پسرم برو-

 .خونتون

 دیگه بایدلباسم رو هم میپوشیدم ومیرفتیم پا یین. من حتی نمی

دونستم آریو کی رو دعوت کرده. همینطور بر ای خودش 

 برنامه

 ریخته بود و کارا رو هم پیش برده بود. اصال نمیدونستم چند

 .وقت بود که این برنامه ها رو چیده بود

 .در رو باز کن من نمیام داخل-

 پس کی می اد؟-
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 نبود

 .باز کن میبینی دیگه-

کنجکاوی نقطه ضعف من بود. شای دم فضولی بهتره مگه 

 نه؟ من

وقتی اون رگ فضولم می زد بیرون دیگه ول نمی کردم. 

 اصال

مهم نبود آریو بیرونه یهو در رو باز کردم و رفتم جلوی 

 ...در

 ...م-

ریزه میزه اش.  دهنم باز موند و خیره شدم به قد وباالی

 روسری

 روی سرش بود و لباس پلوخوریاشو تنش کرده بود. یه کت و

دامن که کتش گیپور آستر دار بود. صورتش رو سرخاب 

 سفیداب

 .کرده بود و لپاش سرخ بود

 انقدر شوکه شده بودم که نمی تونستم چیزی بگم. حتی همون

 حرف میم که گفتمم خشک شده بود توی دهنم و همونطور

باز نگاهش میکردم. هر بار این مدت خواسته بودم برم دهن  

پیشش آریو به یه بهونه ای اجازه نداده بود حاال یه عروس 

 نصفه



 و نیمه بودم که جلوی در با مامانم روبرو شده بودم. مامان

 ...خوشگل من
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 نبود

 :دستش رو آورد باال و محکم زد وسط فرق سرم

خاک بر سرت خجالت بکش می خواستی عروس بشی ننه -

 ات

 رو دعوت نکنی؟

شوک و همه چیز از سرم پرید. ننه آروم باش خب! آرام 

 ...ریلکس

 .شوهر کردم تموم شد دیگه

 .آی مامان... درد داشت-

 با ید بیشتر بزنم. صد تا دیگه بایدبزنم تا آدم بشی...خودم بعد-

خدا نکنه ولی دست خودم این فکرام اخم میکردم ومی گفتم  

 .نبود باید یه چیزی می گفتم

 !فقط امیدوار بودم که موهام خراب نشده باشه

االن نباید قربون صدقه ام می رفتی میگفتی الهی ننه فدات -

 شه الهی

ننه بمیره برات؟ حاال نمیخوا م بمیریا بمون برام ولی با ید اینا 

 رو

 !میگفتیا



گفت کیفش رو کوبید تو شکم آریو و : 
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 نبود

 !دوماه به چیزل زدی؟ نباید قبل عروسی می دیدیش-

بعد من رو ول کرد و کیفش رو زد زیر بغلش وو با تمام 

 توان آریو

رو از پله ها هل داد پایین. المصب در امر زور روی دست 

 همه

 .بود. قربون قد و باالی ریزه میزه اش برم

 !فکر نکن یادم رفته قربون صدقه ام نرفتیا-

 ای ذلیل بمیری که حتی ازدواج کردنت هم شبیه آدمیزاد-

 .نیست

اینو گفت و یهو بغض کرد. چشماش پر از اشک شد و 

 همونطور

با چشمای خیس نگاهم کرد. حاال مامان بغض... من بغض... 

 از

اون طرفم این دختره می گفت آرایشت خراب میشه... 

نیداستا  

 داشتیم. داستان آبغوره گیران مق یم جهانشیر آباد. هیچی دیگه

 مامان اومد توی اتاق و زور زوری خودشم نشست زیر دست

 آرایشگر قشنگ یه دور میکاپ کرد از چهل به سی نزول سن



 .پیدا کرد

می گم ننه نظرت چیه شوهرتو طالق بدی بیای بریم تهران -

 یه
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ودنب  

 !دکتر مهندس برات جور کنم؟ الحق که سی سالت شد االن

برس با سرعت برق به سمتم پرت شد و تا جاخال ی دادم از 

 کنار

 .سرم گذشت

المصب آرومم که نمی زد با ید حتما یا کورم می کرد یا شل 

 و

پل می شدم. فکر کنم این مسئله ارثیه کتک زدن توی 

 خونمونه

تا خون باال بیاره. مثال اگر با باید اساس ی طرف رو بزنیم 

 آریو

دعوام بشه انقدر می زنمش تا... داشتم فکر می کردم خون 

 باال

بیاره ی ا نه ولی وسط راه منصرف شدم ترجیح میدادم نازمو 

 بکشه

 .اینطو ری بدون درد و خونریزی تموم می شد می رفت

 شوهر تهرونی کردی برا من آدم شدی؟-



رد داره این حرفا رو جدی هرکسی نمیشناختش فکر میک

 میزنه

 ولی من که مامانم رو خوب می شناختم میدونستم دلش چقدر

پاک و صافه. اون چشمای خاکستری خوشگلش پر از محبت 

 و

عشق بود فقط زبون نداشت نیش مار داشت. در عین 

 مظلومیت

 .چنان میچزوند که انگار زیرت آتیش روشن کرده باشن
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 نبود

 حاال شما فکر کن بعد این همه سال کبری و مامان توی یه

مجلس قرار بگیرن. من که بعد از پا یین رفتن تمام حواسم به 

 این

دوتا بود. این پشتشون می کرد به اون... اون پشتشو میکرد 

 به

 این. چنان فیس و افاده ای می اومدن که فیلم سینمایی شده

با شخصیت و با اعتماد به نفس بودن. مامان که اصال نگم. 

 از باال

به پایین نگاهش میکرد. کبری هم گوشه ی لبش باال بود و 

 انگار

 !همه اش داشت می گفت ایش ایکبیری



 .نمیذارن دید بزنمت-

 راستش منم نرسیدم دی د بزنمت فضا خیلی جذابه همه اش-

 .چشمم میدوعه دنبال بقیه

رام گرفته بود زیر بازوم رو گرفت. لباس عروس ی که ب

 آستین

داشت و با وجود توری بودن گل هاش ریز بود و بدنم معلوم 

 .نبود

وسط روستای ما یه عروسی ای برگزار کرده بود که به عقل 

 جن

هم نمی رسید من مونده بودم این همه سور و سات رو چطور 

 ی

 .فراهم کرده بود
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یر بازوم ای جاد کرد یهو کوبیدم با دردی که نیشگونش ز

 روی پاش

 .تا جیغ نکشم ولی انقدر دردم اومده بود که نفسم بند اومد

 خجالت نمیکشی دوماد رو نگاه نمیکنی؟-

 چشمام رو از کبری و مامانم گرفتم و چرخیدم سمتش. پام رو

آروم از روی پاش برداشتم و نگاهش کردم. آخیییی تازه 

 داشتم



ر شده. جونم چه جیگریمی دیدم چقدر جیگ ... 

 دکتر شماره بدم؟-

 ...نتونست جلوی خنده اش رو بگیره

 به خدا مزاحم نیستما فقط شما زیادی جنتلمنی به درد این-

 ...طرفا نمیخوری. من رو میبینی

 :یه نگاه به خودم انداختم و با شوخی ادامه دادم

 .مام مال همین وراییم-

نگاه بقیه رو رو به آریو می دیدم. ظاهر آریو انقدر جذاب 

 بود که

 نیازی نبود کسی از شغل و منصبش چیزی بدونه. ما توی
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 نبود

 روستامون کم آدم تحصیل کرده نداشتیم. راستش منم علیرضا

پسر حاج قاسم رو دیده بودم که امریکا تدریس میکرد و 

 خبرش

نا بود و همه ازش حرف می زدن که تصمیم گرفتم سر زبو

 به

جاهای بزرگ و پرواز فکر کنم. به نظر من خارج شدن از 

 این

 فضای سنتی کوچیک پرواز بود. چیزی که آرزوی خیلی از

 .جوونای این بخش کوچیک از ایران بود



 آریو اما بحثش فرق میکرد. نگاه گیرایی که تو پس چشمای

دش کلی گیرایی داشت. امکان نداشتآسمونیش نحفته بود خو  

یه نفر چشمش بهش بیوفته و باز برنگرده نگاهش کنه. 

 چشماش

نقطه قوت صورتش بود. نه که بگم بقیه ی صورتش بده نه... 

 فوق

 العاده اس ولی اولین چیزی که به چشم میاد اون دوتا تیله ی

 .شفاف شیشه ایه

 :کنار گوشم خم شد وگفت

- عزیز دل مایی شما مال هر وری باشی ... 

دستش رو که روی دستم قرار گرفت محکم توی مشتم گرفتم 

 و
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 نبود

 فشار دادم. قلبم مثل اولین باری که احساساتم رو توی وجودم

حس کرده بودم می زد. تند و تند. فکر میکردم عروس شدن 

 برام

اونقدر جذاب نباشه چون ما زندگی مون رو شروع کرده 

 بودیم ولی

این جشن عروسی خودمونی اونم بین آدمایی که میشناختمشو 

 ن



 .انقدر بهم خوش گذشته بود که حد و حساب نداشت

 .انگار با همین جشن دل من آروم گرفت و خیالم راحت شد

ه همین که شوق رو ت وی چشم بابام دیدم و احساس کردم ک

 من

 .رو بخشیده برام بس بود تا بتونم با امش بیشتری زندگی کنم

 دو سال بعد

استاد ساخت دماغه ی موشک با توجه به شرایط کنونی -

 کشور

 برای ما میسر هست یا خیر؟

 می خواستم از همون جایگاه استاد که پشتش نشسته بودمیه

خودکار بردارم و مستقیم بکوبم وسط فرق سرش. اومده بود 

 از

 من اصول دین بپرسه. کسی نمیدونست چه خبره و این مردی

 که توی تمام کالسای من حضور داره کیه فقط می دونستن
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 نبود

حسابی با استاد جهانشیر آبادی بده و فکر میکردن قراره این 

 ترم

حسابی از شرمندگیش دربیام. از اونجایی که من حضور 

 غیاب

و اسم کسی رو نمیاوردم همه فکر میکردن آریو نمی کردم 



 هم

 یکی از دانشجوهاس چون همه ی بچه ها دانشجوی ترم اول

 بودن و چند نفری برای ارتقای شغلی کنارشون روی صندلیا

میشستن که اختالف سنی قابل توجهی باهاشون داشتن. با 

 وجود

این که درسمون ش یمی بود و یه درس پایه ولی من سعی 

 میکردم

 .یکم با رشته شون آشنا بشن

 دو تا از دخترا که ردیف جلوی ی آریو نشسته بودن برگشتن

 سمتش نگاهش کردن. آریو بهشون اهمیتی نداد و دنبال یه

 .جواب مناسب از من بود

- بچه  به نظرم این میتون ه یه پروژه ی خوب براتون باشه.

 ها برا ی

هفته ی آینده لطفا درباره ی این موضوع تح قیق کنین. 

 منابعتون

 .حتما انگلیسی باشه اصال منبع فارسی مورد قبول نیست

بچه ها ناراضی وسیله هاشون رو توی کیف هاشون جا 

 .کردن
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 نبود

ه دخترا کالسور و خودکارهاشون رو برداشتن و پسرها همی



 برگه

 ای که زیر دستشون بود. آریو از جاش بلند شد و اومد سمت

من ولی قبل از اینکه برسه راه بیرون رو در پیش گرفتم. 

 جامون

برعکس شده بود. دو سال قبل همینطور دنبال آریو می 

 دوییدم

تا بتونم تمام اون نیم نمره یک نمره هام رو برگردونم و آریو 

 از

دو سال تموم بود که با وجود دستم فرار میکرد. حاال 

 روزهای

 خوب و بد کنار هم زندگی می کردیم و هر روز بیشتر به هم

 .نزدیک می شدیم و همدیگه رو می فهمیدیم

از گذشته برامون مونا مونده بود و علی... یک سالی بود که 

 با هم

 نامزد کرده بودن و بقیه ی کسایی که میشناختم همه ازمون

تمین رفته بود آلمان و هیچ خبری ازش فاصله گرفته بودن.  

 نداشتیم. تنها اتفاق ی که میتونست راجع به تمین بیوفته و من

آروم بشم همین بود... دور شدنش و دور از تنش موندن 

 زندگ ی

 ...ما

 بقیه هم هرکس پی زندگیش بود. هرکس ازدواج کرده بود
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کمرنگ شد و حتی زهرا هم سرش با نیل دختر کوچولوش 

 گرم

 ...بود

 ...خانم دکتر-

هنوز مدرک دکتری رو نگرفته بودم. این کار هم اگر آریو 

 نبود

ممکن بود که نتونم انقدر زود بهش برسم و هرجایی از 

 زندگ ی

 .بودم خودم رو بابت پیشرفت هام مدیون همسرم میدونستم

و صاف ای ستادم. سرم رو گرفتم باال جلوی در اتاق برگشتم 

 و با

اعتماد به نفس نگاهش کردم. شده بودم همونی که می 

 .خواستم

همون آدمی که دوتایی براش تالش کرده بودی م. آریو نه 

 تنها

 برای شغل من بلکه برای تک به تک مقاله ها و تحقیقات من

 .وقت گذاشته بود و شب بیداری کشیده بود

 .بفرمایی د-

- تونم چند لحظه بیام داخل یه سری سوال دارم ازتونمی . 



 زیر چشمی به اطرافمون نگاه کردم. هیچ کسی نبود. دعوتش

 کردم داخل... همین که در رو بست من رو به سمت خودش
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کشید. تنها روزی بود که توی اون ساعت اتاق خالی بود و 

 دو تا

من اتاق مشترک داشتن نبودن که  از همکارایی که با

 مزاحمت ی

 .برامون باشه

 اومدم برم وسایلم رو بذارم روی میز که دستم رو کشید سمت

 خودش. تکیه داد به در اتاق چراغ

اتاق کم نور شده بود و داشت خودش رو برای سوختن آماده 

 می

کرد و نور کمی از بین پرده ی نیمه کنار رفته توی اتاق می 

 .افتاد

 کی انقدر بزرگ شدی نیم وجبی من؟-

 .نگاهمون قفل همدیگه شد

 یه نصفه ترمه که داری به بهترین شکل ممکن کالست رو-

 ...میچرخونی. معلمت خیلی قوی بوده خانم گوناگونی

 آقای بیگی ... اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه نصف ترم من-

یگهتبدیل میشه به آخرین تجربه ی کاریم. اگر یکمی از همد  



 .فاصله بگیریم بهتره

 :با شیطنت ابروم رو انداختم باال و لب زدم
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 نبود

 من حتی میدونم زندگی کردن با یه استاد جنتلمن چقدر-

 .جذابه

 ...این همه دلبر بودن کار دستت میده خانم خانما-

 انگار مثال درشت قر بدمی کی سر میرسه و میبینه! خب

ی داره قرم ریز باشه یا درشتچه فرق . 

 خانم دلبریتو یکم کمترش کن. ببین چه هوش و حواس از-

پسر مردم بردی! واال میبینی چقدر دلبر و معرکه ام؟ هللا و 

 اکبر

 ...این همه جاللو

خندید... چشماش هم میخندی د. من هر بار که می خواستم 

 شکر

ونه روکنم فقط بهش میگفتم مرسی این خل و چل عصبی دیو  

 گذاشتی جلوی راهم تا با سخت گیریاش اول از همه باعث

 پیشرفتم بشه و بعدشم بشه همه کسم... یه حسی توی دلم به

 .وجود بیاره که هیچ وقت حتی بهش فکر نمی کردم

 حس میکنم اگر بازنشسته هم بشی همینطور خل و دیوون ه-

 .میمونی



 OEپس چی؟ می خوای قر هم ندم؟-
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 نبود

 ...تو فقط قر بده. تو فقط برای من قر بده عروسک-

 خب دیگه بسه بسه... بریم بیرون تا یکی نیومده مچمون رو-

 .بگیره

 یکمی هلش دادم ولی شما که از من بهتر میدونین زورم بهش

نمیرسه. هزار هللا و اکبر با فیل وارد رقابت های وزن سنگی 

 ن

یل میگه من سنگین ترم اینم میگه من سنگین ترممیشه. هی ف . 

 !هزار هللا و اکبر به شوهرم. فوت کنم چشم نخوره

 موافقی برم خیابون پایینی منتظرت بمونم تا بیای ببرمت یه-

 جای دنج و با صفا یکمی هوا بخوریم؟

چشمام ا ز ذوق بر ق زد. پیشنهادش عجیب وسوسه انگیز ب 

 ود ودلم

دو نفره های سورپرایزیمی رفت برای این  . 

از توی چشمام جوابم رو خوند و بعد رهام کرد و ازم 

 خواست که

 .برم خیابون پایینی تا برامون مشکلی ایجاد نشه

منم بعد از رفتنش سریع کارام رو کردم و رفتم که بهش 

 .برسم



 نه که دو سال با آرامش تمام زندگی کرده باشیم. ما هم مثل

اشتیم. همین که من بتونم باور کنمهمه یادم ها مشکالت د  
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آریو همیشه کنارم هست و اگرم روزی قرار باشه نباشه 

 باعثش

طبیعت بوده نه خواست خودش مدت ها طول کشید. منی که 

 با

کوچیک ترین تحول حال آریو دلم به هم می خورد و قبل از 

 این

 که بتونم به حال اون رسیدگی کنم خودم راه ی بیمارستان می

 شدم تونسته بودمیکمی آروم بشم و مطمئن باشم که این مسیر

برای دو نفرمونه و باید دو تا یی براش تالش کنیم. مطمئن 

 بشم

آریو قرار نیست من رو تنها بذاره. حتی اگر بینمون ناراحتی 

 ا ی

ید به نبودنش فکر کنم چون پیش میاد ی ا دعوامون میشه نبا

 حتی

اگر من بازیگوش ترین و رو اعصاب ترین آدم دنیا هم باشم 

 آریو

 .فقط بخاطر این که دوستم داره هم که شده کنارم میمونه



 البته یه بخشی از این کنار اومدن رو مدیون مشاوری بودم که

یک سال تمام تحت نظرش بودم. خانم دکتری که کمک کرد 

 تا

ای درم انیش بتونم به این ترسم غلبه کنم. خودش با جلسه ه

 هم

میگفت بزرگ ترین کمک رو همسرت بهت کرده بخاطر 

 همی ن

 هم من همیشه مدیون آریو بودم و خانم دکتر رو وسیله می

 .دونستم
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 در ماشین رو باز کردم و همین که نشستم توی ماشین صدای

دم و شروع کردم به رقصیدنپخش رو زیاد کر : 

 !بزن برییییم-

آریو به دیوونه بازی هام عادت کرده بود. به جای این که 

 اون

 بتونه من رو آروم کنه این من بودم که اون رو شبیه به خودم

کرده بودم. حاال آریو صبح به صبح موزیک پلی می کرد و 

 باهام

و با می رقصید. من نیمرو می پختم و اون نون گرم میکرد  

خواننده می خوند. اگر من هم انرژی نداشتم مجبورم می کرد 



 تا

 .این انرژی رو صرف کنم تا صبحم رو با نشاط شروع کنم

 !به سرعت برق و باد. بزن بریم از این جا-

 :دستام رو تو هوا تکون دادم و بلند داد زدم

 !یوهوووووو-

 جلوی یه ساندویچ فروشی کوچیک وایساد و بعد از چند دقیقه

 ...با دوتا ساندویچ بزرگ برگشت
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 جرزن  

 

 نبود

اونی که یه روز برای من بهونه میاورد غذای بیرون 

 نمیخوره حاال

همراهم میشد و ساندویچ کثیف می خوردیم. اونم از نوع 

 خیابونی

ز ما دوتا شاید یه مورد خاص و و پر مالتش... مخلوطی ا

 عجیب

 غریب باشه ولی به نوبه خودش می تونه یه میکس فوق العاده

 .جذاب بسازه

مکان انتخابیش یه جایی بود که باالتر از سطح شهر بود. یه 

 جایی

ته خیابون دانشگاه. اولین بار بود که منو میاورد و من قبل از 

 اون



ه منطقه ی کوچیکی بودکشفش نکرده بودم. بعد از دانشگاه ی  

که روی کوه بنا شده بود. یه جایی که خیلی محلی و قد یمی 

 بود

 با خیابونای پر شیب. وقتی ماشین همه ی شیبهارو طی کرد

 ...رسیدیم به یه جایی با ویوی دلچسب تهران

 .واو اینجا رو تا حاال ندیده بودم-

 قشنگه نه؟-

 .آره خیلی دوسش دارم-

و کیسه ی ساندویچ ها رو از روی  ماشین رو خاموش کرد

 پام
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 نبود

 :برداشت و گفت

 بریم جلوی ماشین وایسیم بخوریم؟-

 با سر تا ییدش کردم و دوتایی رفتیم تکیه دادیم به کاپوت و

ساندویچ هامون رو گرفتیم دستمون. از کنار هم بودن و هوا 

 ی

 .پاییزی و بوی خوش ژامبون تنو ری تا تونستیم لذت بردیم

 نظرت راجع به مهاجرت چیه ؟-

 یه لحظه شوکه شدم. قلپ آخر نوشابه ای که خورده بودم پرید

توی گلوم و چشمام پر از اشک شد. چند لحظه طول کشید تا 



 به

 .خودم بیام. آریو هم پشت سر هم میکوبید که وسط کتفم

- م که پاشو چمدون ببند بریم . دارم ازت نظرآروم. حاال نگفت  

 .میگیرم

 :یه نفس از هوای سرد پاییزی گرفتم و گفتم

 .نمیدونم. من تازه اینجا کار پیدا کردم-

 .برنامه ایندارم فقط دارم راجع بهش نظرت رو می پرسم-

می دونی که چقدر پیشرفت شغل ی بعد از این همه درس -

 خوندن
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 نبود

 .برام مهمه؟ من حاضر نیستم موقع یتم رو از دست بدم

زرورق دور ساندو یچ رو مچاله کردم و انداختم روی کاپوت 

 .ماشین

من هرجایی که تو باش ی رو دوست دارم. من تعلق -

 خاطری به

این شهر ندارم که نتونم ازش دل بکنم. روزی که اومدم 

 تهران

ئنم سخت تر از اون نیست برامیه مهاجرت بزرگ بود. مطم

 ولی

 فقط حاضر نیستم شغلم رو از دست بدم. من تمام این سال ها



 .برای دیدن این نقطه تالش کرده بودم

 نمیدونم چی توی سرش بود که این سوال رو می پرسید ولی

این که ما هم بری م پیش مادر و برادرش از همون روزهای 

 اول

زمزمه می شد. نه از جانب آریو بلکه از جانب اونا. آریو 

 خودش

هم موقعیت شغل ی مناسبی داشت و حاضر نبود از دستش 

 بده

 .مگر این که اونجا هم بتونه همچین شرایطی رو فراهم کنه

 چی شده که به همچین چیزی فکر میکنی؟-

 هیچ... می خواستم نظرت رو بدونم. فعال من دارم به داشتن-

چین لعبتی افتخار میکنم. خانم دکتر امضا میدین؟هم  
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 نبود

خندیدم و برای داشتنش خدا رو شکر کردم. مگه خوشبختی 

 بیشتر از

اینه که حتی توی شرایط سخت هم بخندی؟ مگه خوشبختی 

 باال تر

از اینه که هر وقت دلت گرفت امید داشته باشی و آرامش 

 داشته

یه زن چی می خواد از زندگیش؟باشی؟   



تصمیم داشتم سورپرایزش کنم. درمانم به جا یی رسیده بود 

 که

میدونستم میتونم زیرنظر خانم دکتر ادامه ی راهی که توی 

 ذهنم

بود رو هم بگم. همونجا و همون لحظه تو اون هوای فوق 

 العاده

بین طعم ژامبون تنوری و عطر گس همیشگیش با آرامش 

 نفس

و تصمیم گرفتم عملی کردن تصمیمم رو شروع کنمکشیدم  . 

 دیگه وقتش بود که بعد از دو سال زندگی مشترک منم نقشی

 .توی خوشحال کردن آریو داشته باشم

*** 

 »ازت متنفرم آقای بیگی ولی عاشقتم«.

روی یه برگ ه، بزرگ این جلمه نوشته شده بود و روی 

 .میزم بود

 خطشو میشناختم، کسی جز تینا نمیتونست باشه ولی انقدر
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 نبود

امروز از دستش عصبانی بودم که اخمام باز نشد. درست 

 عین

روزهای اولی که میشناختمش اومده بود قبل از رسیدن من 



 روی

صندلیم باد معده ی مصنو عی گذاشته بود و یه طور ی 

 صحنه رو

کرده بود که من هم نفهمیدم عادی درست . 

بخاطر اینکه اذیت نشم مجبور بودم از این بالشت های 

 مخصوص

استفاده کنم و بذارم زیرم و از اونجایی که از صبح تا شب 

 توی

 همون یه کالس بودم پس دیگه بالشت رو با خودم نمیبردم و

بیارم. اون تا یم که اصال فکرش رو هم نمی کردم توی 

 دانشکده

اومده بود و آتیش سوزونده بود. یه طوری آبرو و حیثیتمباشه   

 رفته بود که مجبور شدم کالس رو زودتر تعطیل کنم. نه تنها

صدا دار بلکه یه چیزی گذاشته بود که با وجود باز کردن 

 تمام

 .در و پنجره ها بازم بوش داشت خفه مون میکرد

سرم این دختر هیچ وقت بزرگ نمی شد. انقدر این روزها بال  

میاورد که دیگه بهش عادت کرده بودم ولی این یکی دیگه 

 خیلی

آبرو ریزی بود. مطمئنم بودم کار کسی جز خودش نیست. 

 منم
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 نبود

 .بهش اسمس داده بودم و گفته بودم منتظر سزای عملش باشه

 .االن با ید خم میشدی زیر میز و دنبالم میگشتی-

ادم عقب و خم شدم زیر میز... همیشه بعد ازصندلیم رو د  

خرابکاریاش اونجا قای م میشد. تینا فقط یک روز در هفته 

 می

اومد دانشگاه و قطعا اون یک روز بالیای طبیعی و 

 غیرطبیعی

 نشونه شون سمت من بود و مثل یه گربه که توی سرما مونده

 باشه توی خودش مچاله شده بود. پاهاش رو گرفته بود توی

بغلش و گردنش رو خم کرده بود و به زور باال رو نگاه 

 . میکرد

درسته که تو اخمو ترین و بد اخالق ترین و بد عنق ترین -

 مرد

دنیایی... درسته که ازت متنفرم و عاشقتم. درسته همهی 

 بدیای

 .دنیا توی و جودت جمع شده

می خواستم بهش بتوپم ولی اجازه نمی داد. هی از یادم میبرد 

باید که  

 .چیکار می کردم



ولی میتون ی بهترین بابایدنیا باشی... بهت تبریک میگم -

 داری

 .بابا میشی استاد بد اخالق گند دماغ من

دهنم باز مونده بود. همونطور تو ی چشمای خاکستریش ُزل 

 زده
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 نبود

 ... بودم که با همه ی زورش صندلی رو هل داد عقب

- که نمیگی؟جدی   

 !معلومه که جدی میگم بد اخالق ترین بابایدنیا-

 وایسا ببینم. مگه دکترت بهت اجازه داده؟-

مات و مبهوت نگاهش میکردم. سرش رو باال و پایین کرد و 

 با

ذوقی که می تونستم از توی چشماش بخونم زل زد توی 

 .چشمام

همون لحظه یهو در اتاق یهو باز شد و یه گروه از 

هامدانشجو  

 ...اومدن تو

 ...استااااد، روزتون مبارک-

وسط پا ییز چه روزی! روز چیم مبارک؟ کیک و شیرینی و 

 گل و



 جمعیتی از دانشجوهامیهو با هم اومدن تو و تینا روی پای من

 نشسته بود و تو بدترین وضعیت بودیم.... این دانشگاه ساخته

 !شده بود تا ما توش گیر بیوفتیم

هنوز توی شوک حرف تینا بودم. از زمین و مکان جدا بودم 

 و

 نمی دونستم باید چه عکس العملی نشون بدم. تینا رو از روی
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 نبود

 پام بلند کردم و همونطور شوک زده به جمعیتی که جلوی در

 :وایساده بودن گفتم

 !روز معلم اردیبهشته-

ن کشید و گفتیه پسره از اون پشت گرد : 

استاد روز معلم نیست. م ا دوست داشتیم بیا یم سورپرایزتو -

 ن

 !کنیم. روز مهربوناس

 دستم رو گرفتم به پیشونیم. توی اون موقعیت اصال نمیتونستم

سورپرا یز رو پذیرا باشم! بچه های ترمیکی پر شور و اشتیا 

 ق رو

رو  هندل میکردمیا زنم رو که اونم از قضا اومده بود من

 غافلگیر

 کنه؟



 .دستتون درد نکنه. برین سر کالس همون جا صحبت میکنیم-

 ...این ها رو هم ببرین سر کالس

هاشمی که یه دختر ریزه میزه بود و جلوتر از همه دسته گل 

 رو

 :نگه داشته بود گفت

 .استاد ببخشید بد موقع اومدی م-
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 نبود

بعد از البالی بقیه خودش رو رد کرد و دور شد. نمیدونم 

 چطور

 اون دسته گل رو از اون بین د نبال خودش کشید. کم کم همه

 شون عقب نشینی کردن و خجالت زده از دیدن ما توی اون

وضعیت در رو هم پشت سرشون بستن. رفتم در رو قفل 

 کردم و

اب چرخید مهمین که مطمئن شدم فقط خودمون دوتاییم با شت  

 ...سمت تینا

 شوخی قشنگی نبود تینا خانم. میدونی که من با بچه دار شدن-

 اصال شوخی ندارم؟

پشت دستاش رو گذاشت روی گودی کمرش . چشماش با 

 اخمی

که توی پیشونیش نشسته بود طلبکار تر نشون می داد. تینا 



 اصال

 اجازه نداشت باردار بشه. بخاطر شرایطی که توی کودکی

ونده بود و جدایی پدر مادرش مدت ها تحت نظر بود کهگذر  

بتونه بپذیره زندگیما قرار نیس ت عین اونا بشه و قبول کنه 

 که

این زندگی دست خودمون دوتاس و من و اون شبیه 

 بزرگرامون

 .نمیشیم. ما خودمون زندگی خودمون رو ر غم میزنیم
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 نبود

- ای. من با کل ی ذوق بهت گفتم آریو خیلی مسخره . 

اصال یادم رفته بود یکی دو ساعت قبل چطور آبروم رو برده 

 .بود

 ...عصبانی از شوخی جدی دش بودم

با کلی ذوق من رو مسخره کردی ؟میدونی که چقدر این -

 مسئله

 برام مهمه ؟

 .خب برای منم مهمه-

 رفتم سمتش و با فاصله ی کم ازش وایسادم. دستام رو زدم به

 :سینه ام و گفتم

مگه قرص نمیخوردی؟ چطور ممکنه؟ نکنه لک لک ها -



 آوردن

 گذاشتن دم در خونه؟

 !آریو-

 لباشو جمع کرد. اینطوری که لوس می شد

 دیوونه ی احمق دوستداشتنی من. اصال نمی تونستم بابت این

از هم دلم براش داشت ضعف شوخیش ببخشمش ولی ب

 .میرفت

 ...ببینش آخه! هللا و اکبر-
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 نبود

 انگشتم رو بردم سمت لباش و هردوشون رو بین دوتا انگشتم

 .نگه داشتم و فشار دادم

 ...لوس نشو-

 !نمی خوام.من رو جدی نمیگیری-

 .خب داری اذیتم میکنی-

اکت از توش دراورد. پاکتدستش رو کرد توی کیفش و یه پ  

مخصوص سونوگرافی بود. گیج و منگ پاکت رو باز کردم. 

 توی

 یه صفحه ی سیاه دنبال چیزی می گشتم ولی فقط چند تا خط

 .و خطوط سفید بود و ازش سردرنمیاوردم

 .ببینش... اینجاس-



 انگشتش رو گذاشت روی یه قسمتی که سفید تر بود. سرم رو

م. انگار زیر پام خالی شد. یهو قلبم بلند کردم و نگاهش کرد

 فرو

 .ریخت... باورم نمی شد که راست باشه

 !چطو...ر-

 .تصمیم گرفتیم قرصام رو قطع کنم-

1713 

 جرزن  
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 گرفتیم؟-

دهنم خشک شده بود. اصال نا نداشتم بچرخم و لیوان آب رو 

 از

 روی میز بردارم و یه قلپ بخورم تا حداقل نفس کشیدن برام

 .راحت تر بشه. توی شوک غرق شده بودم

 من و خانم دکتر. گفت آماده ام و میتونم بچه دار بشم و بعد-

 .چند ماهیه که قرصا رو قطع کردم

شوک زده توی چشمای خاکستریش نگاه کردم و بعد چشمام 

 رو

دوختم. دوتا عکس بود و... به برگه ی سیاه و سفید جلوم 

 وای

 !باورم نمی شد

 بهش بگو چشماش شبیه تو بشه باشه؟-



 باز بین چشماش و عکس چرخیدم. زبونم ولی نمی چرخید که

 !بهش چیزی بگم

 !لباشم مثل تو باشه-

 !تینا-

 نذاشتم جمله ی بعدش رو بگه. برگه رو انداختم زمین

 .زیر لب خدا رو شکر میکردم
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 ...بگو که راست میگی-

 :خندید و گفت

 !میوفتم دیوونه-

 ...مگه من مردم بیوفتی لعنتی من؟ تینای من-

 بازم خندید و من صدام لرزید از حسی که توی وجودم جریان

پیدا کرده بود. حس عاشق شدن دوباره...عاشق نطفه ای که 

 توی

شکم زنم بود و داشت بهم می گفت که قراره خونواده مون 

 سه

 .نفره بشه

 !آی سرم گیج رفت-

 صورتش و جز به جز صورتش

رو کاویدم. زیبا یی درونیش چهره اش رو هزار برابر زیبا 



 نشون

 .می داد

 این دختر برای من دنیا بود... تمام هست و نیستم خالصه می

ید که با هیجان زیرششد توی همین چشما و همین پوست سف  

 .خون میدویید و د یوونه ام میکرد

 راست میگی؟-
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 .ا خب مگه دروغ دارم بگم-

 .وای باورم نمیشه-

 .بسه بسه... تمومم شد-

 ...عیب نداره. فرشته ی دوست داشتنی من. خانم من-

 .اون میخندید و من دست از ستایشش برنمیداشتم

 .دیگه هیچی از دنیا نمیخوام-

 !آریو بهم قول دادیا-

 قبل از این که بگه چه قولی دست روی چشم هام گذاشتم و از

 :ته دل گفتم

قول دادم که تا آخرین نفس نوکرت هستم. تا جون دارم برا -

 ی

 .آرامشت تالش می کنم و از پیشت نمیرم

ز این بار خودش دستاش رو کشید و تا دور گردنم رسوند. ا



 گردنم

 :آویزون شد و من زیر گوشش گفتم

مامان خانِم دکتر... امروز نمیخواستم بهت بگم ولی -

 عصبانیتم

رو شستی... میدونین شما برای ادامه ی مقطع دکتری توی 

 یکی

از بهترین دانشگاه های امریکا پذ یرفته شدید و بنده هم به 

 عنوان
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م اونجا کار کنم؟استاد میتون  

از تب و تا افتاد و این بار تینا بود که شوکه شده بود. عقب 

 رفت

 .و با بهت بهم نگاه کرد

 ...با رزومه ی پربارت میتونی همونجا هم مشغول بشی-

قلبمون تند تر میزد.من از ذوق برای پدر شدن و تینا برای 

 پیشرفت

که بزرگی که پیش روش بود. من برای زندگی قشنگ تری 

 در

 انتظارمون

 ...بود و تینا از هیجان تغییری که قرار بود داشته باشیم



زندگی برای ما یه بازی بود! بازی عشق، یه بازی که برای 

 برنده

 شدن توش جرزن شدن رو به جون خریدیم... قراردادی که با

جرزنی زیر پا گذاشتیم و حاال... آرامش محض... با طعمیه 

 پرتقال

نس هردومونکوچولو از ج ... 
 
 


