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 را نیلین داستان و هستم هلند ساکن خودم. است  من رمان  اولین ینا

  من زندگی در نزدیک و دور که امنوشته هاییآدم روی  از بیش و کم

 . هست خودم پردازخیال ذهن از اما داستان اصلی جریان. هستند  و بوده

 سختی آبی چشم دختر از  وپایین بال   پر است عشقی داستان نیلین

 سختگیر  و حامی پسری  -عاشق. شودمی  عاشق زیادی  که ای نشیده 

 . چیندمی متفاوت عشقش ی پایه بر را اشزندگی  تمام که آنقدر

 داستان و عشق های سختی  داستان .هاستتفاوت داستان نیلین

 عشق  برای  هاگذشتن 

  من گویدمی دیگر جای  بود سخن زبان کاش ای  را عشق گویدمی  شاملو

 و گویدمی عشق از زیبا بسیار شاملو شدم آغاز تو نگاه  نخستین با

  امیدوارم کندمی ترپیشه عاشق شعرهایش خواندن با را عاشق ی خواننده 

 . شوید ترعاشق  هم نیلین  .خواندن با
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 خالصه:

 .گرددبرمی ایران به  هلند از سال ده از بعد  که است دختری  نیلین

 که اشپدری  مادربزرگ از را زیبایش آبیِ های چشم که زیبا دختری 

 در اشلیسانس  فوق ی نامهپایان برای  .است برده ارث به است هلندی 

 . است  نقاشی عاشق و شودمی   آماده  هنر رشته

 دوست برادر دیدن با اما برگردد و بماند ایران هفته دو است قرار

 .شودمی  عوض هایشبرنامه تمام و شودمی عاشق واردیوانه اشصمیمی

  را خودش بزرگ شرکت و دارد مدیریت دکترای  که است پسری  حامی

. ندارد شوخی  کسی با و است خودش حرفِ -حرف. است کرده اندازی راه

  است شاکی گذردمی   آبی  چشم نیلینِ با  وقتش بیشتر برادرش  کهاین از

 . شودمی نزدیک نیلین به  برادرش کردن راه به سر برای  و

 بلندی  و بال  از پر نباید و باید از پر حامیِ و مرزبی و آزاد نیلینِ داستان

 . است سازچاره همیشه عشق البته و است

 . بود پوریا مهمانی بهاری،  چهارشنبه یک  دیدمش که باری  اولین
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  من برای  بود شروعی که  معمولی مهمانی یک و چهارشنبه یک بهار، یک

 . کنم حس را زندگی واقعی طعم تا

 .را هایشسختی تمام و عشق شیرین طعم

 .را هایشپایین  و بال 

 "هامشکل افتاد ولی اول نمود آسان عشق  که" ی جمله حقیقی معنای 

*** 

 بود قرار  هم بار این. شدنمی  حاضر قرارها سر موقع به وقت  هیچ سپیده

 .بود کرده دیر همیشه مثل ولی بیاید دنبالم ساعت هشت 

 نشسته دست به سیگار اتاقم  تراس در قبل، ماه دو تمامی مثل  هم من

 . بودم خیره ماه به و بودم

  نگاه   بود، پیدا شب آسمان در که وقت هر بود؛ انرژی  منبع من برای   ماه

 غرق مرا. داشت کشیدن نفس حکم برایم دقیقه چند برای   حتی کردنش

 .خیال و رویا عالم در کردمی 
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 این  بر تصمیم  که زمانی از سال،   نُه دقیقا از بعد که بود ماهی دو حدود

  به  بدهم، ادامه را درسم و بمانم هلند در امپدری  مادر و پدر پیش شد

 . بودم آمده ایران

 .برگردم  و بمانم هفته دو بود قرار

 . داشتم شاندوست  عاشقانه  که داشتم اوپایی و اوما هلند در

 کنارشان را امنوجوانی تمام که ای ایرانی غیر و ایرانی خوب  های دوست

 . بودم خوشحال شانداشتن  از و گذرانده

 . داشت شدمی  ترسخت شاید ایران در که داشتم هاییآزادی  و راحتی

-آن هایمدوست  و هلند به اموابستگی  بودم،  هلند  که سالی چند این در

  ،بود زیاد هم بمانم ایران هفته دو حتی کهاین فکر که بود شده زیاد قدر

 از بعد که بود داشتنی  دوست کوتاهم مسافرت این در چیز همه آنقدر اما

 فوق دفاع تا بودم گرفته تصمیم آخر در بلیط، انداختن عقب بار چند

 . کنم کار ترم روی  جا همین  و بمانم ایران لیسانسم
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 و بابایی  و مامانی داشتن. بود خوب بابا و مامان کنار در بودن ایران، در

 جمع شانخانه در هم دور دایی و خاله  با که هاییشب   شنبه پنج

 . بود شیرین شدیم،می 

 .بودم محروم آن از هلند در که شلوغی و بزرگ خانواده

 های اذیت و امپسردایی طاها، و امپسرخاله مهبد، های شیطنت و هاخنده 

 .شانداشتنی  دوست

 . بابایی  خواندن شاهنامه و خاله وقفهبی  های رفتن صدقه قربان

 . آینده برای  شیرین های ریزی برنامه و بابا  و مامان با بیداری  شب

  دوست هم  با سال همه این از بعد هنوز که اممدرسه  دوران های دوست

 . بودیم مانده

 ای تازگی بوی . کردمی فرق اشجنس بود، متفاوت  چیز همه جااین

  دست هااین ی همه و همه و شانبودم نکرده  تجربه هاسال من که دادمی 

  تغییر و بودند کرده سخت برایم را رفتن و بودند داده هم دست به

 هیجان که هاییانسان برای  خصوصا. کننده اسیر و است جذاب همیشه

 . من همچون دارد؛ شانزندگی  در  امنیت  از بالتری  خیلی اولویت
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  با و کردم خاموش را سیگار است، پایین  گفت و زد زنگ که سپیده

 . افتادیم راه و رساندم پایین را خودم سرعت

 تازه شد متوجه وقتی که زد زنگ پوریایی مان،افتادن راه از بعد دقایقی

 بود کرده تاکید بار چند. کرد زدن غر به شروع ایم،افتاده راه ما خانه از

 . نکنیم  دیر که

  هایشمهمان به برود و شود آرام که  کردیم را تالشمان ای دقیقه  چند

 قطع را گوشی و داد رضایت شدن آرام بدون آخر در نشد؛  که نشد.  برسد

 !کرد

 را همه کردنش دیر با  همیشه و بود سپیده عادت نبودن آماده موقع  به

 بار این! انداختمی چیزی  گردن را تقصیر هم بار هر کرد؛می   شاکی

  دمپایی پشت تخت، زیر که  دانستمی قرمزی  رژ اما را مقصر

 . بود  شده گم اشروفرشی

 لیی و بوق ها،پیچیدن فرعی تمام با  و بود سنگینی خیلی ترافیک

 . نبود  برسیم، شب ده  از زودتر کهاین  به امیدی  هیچ هایشکشیدن
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 اگر که کرد تهدید شاکی همیشه آرمانِ. زد زنگ آرمان که بودیم نزدیک

 شدن باز اجازه چون  برگردیم است بهتر نباشیم، آنجا دیگر دقیقه ده تا

 !دهدنمی را ما روی  به در

  بلند های خنده  و بامزه های صدقه  قربان با و کرد خواهی معذرت سپیده

  مثال کرد سعی بود، آرمان توسط گوشی  کردن قطع جوابش  که من

 . کند آرام را اوضاع

 ! بود  متنفر کردن دیر از که آرمانی

  قرمز شیرین، و ترش  داد،می را انار های دانه حس من  به  که آرمانی

 پاک  وقت هیچ سفیدت پیراهن از اثراتش پاشید،می  اگر که رنگی خوش

 . شدنمی

 . شاکی همیشه و بود زورگو مهربانی، کمال در که آرمانی

 آقای  خودش، قول به  که بالست  سطح خیلی ای خانواده از دانستممی 

 راه  به بود نتوانسته ولی بود داده انجام بود توانش در کاری  هر دکتر

 صدا خوش موزیسینی اشکوچک پسر  آخر در و کند هدایتش راست

 .نبود پدر دکترِ آقای  تایید مورد  متاسفانه که بود  شده
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 پارک را ماشین. رسیدیم که بود  گذشته  هم دقیقه پانزده و ده از ساعت

 حدود مسافتی شدیم؛ پوریا ویالیی خانه بزرگ حیاط وارد و کردیم

 .شدیم  ساختمان نزدیک  تا کردیم طی  را متر پنجاه

  سنگیِ  میز به که پسری  به امتوجه ساختمان، ورودی  در  از دورتر کمی

  با  بلند قد پسری   شد؛ جلب بود، داده تکیه باربکیو کنار تراشِ خوش

  شده ریخته اشپیشانی  روی  موهایش تارِ  از تعدادی  که پریشانی موهای 

 بود،

 . بود  شده زده تا بال   سمت به که هاییآستین  با

  میز به را سیگاری  دیگری  با و بود  جیبش در دستی که  زیبایی استایل با

 . شوند جدا خاکسترهایش تا زدمی  ضربه

 ! ایستادند نافرمانم پاهای  که شدم پسر  ابهتِ میخ چنان

  به رو  که نفری  چند به و  آورد بال  را سرش  شدند، جدا که خاکسترها

 و من  میخ نگاهشان که نفری  چند. کرد نگاهی   بودند، ایستاده اشروی 

 بود،  سپیده
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  به سیاهش های چشم.  رسید ما  به نگاهش و کرد  دنبال  را نگاهشان خط

  من و گرفت نشانه  را قلبم دور همان از برقشان و خورد گره چشمانم

 ! است رخشنیم  جذابیت  همان به رخش تمام که دیدم

 اخم و شد ناپدید صورتش روی   محوِ  لبخند سپیده، و من دیدن با

 . نفهمیدم را اشدلیل  که جذابی کوچکِ اخم. کرد کوچکی

 هایشچشم دیدن با چیزی  و داشت سگ نگاهش  رفت؛ بال  قلبم  ضربانِ

 !کرد سقوط درونم

  دستی او جز به همه داد، تکان دست  و کرد سالم بلند صدای  با سپیده

 . کردند  سالمی و دادند تکان

 .کردمی  نگاهمان موشکافانه، خشک، نگاه همان با اما او

  به آرام، های قدم  با و برگرداندم را سرم نداشتم، را نگاهش تحمل تابِ

 ! نکنم  نگاهش دیگر  که کردم را تالشم وجود تمام با. دادم ادامه راهم

 . شد ثبت  من ذهن در گیرایش سیاه های چشم اما کوچک، نگاه همان با

  دوی  هر و آمد جلو بود؛ ایستاده ما انتظار به ساختمان ورودی کنار پوریا

 .کرد همراهی داخل به غر با و کرد بغل را ما
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  همراهش را من جمعه و کرده قهر بودم مطمئن که بودم  آرمانی دنبال

 جمعه شدمی  عصبانی  بار هر که بود عادتش. بردنمی  انقالب باشگاه به

  دوست زیادی  من دانستمی  که را هاییجمعه. کردمی   تحریم را هاصبح 

 . دارم

 به هایمچشم  وقتی کرد؛می  نگاهم که  دیدمش آشپزخانه کانتر پشت

 کنارش که دختری  با   و گرفت من از را  نگاهش خورد،  گره هایشچشم

  با کردم؛ صدایش و رفتم  جلو. شد حرف مشغول شناختمنمی  من و بود

 . کرد نگاهم چپ -چپ خشم،

 !اومدی نمی هم الن -

  !کنهمی  دیر که است سپیده میام، موقع  به همیشه من که دونیمی  -

 ! نکن  اذیت آرمان نیست،  که  باشه  شاکی  باید پوریا هم الن

 : شد بلند سرم پشت سپیده صدای 

 بود،  شده  گم رژم دوما باشم، پانکچوآل که نشدم بزرگ هلند من اول  -

 !بود زیاد خیلی ترافیک سوما
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 سرش به را سرم کردم، حلقه گردنش دور  را دستم و آرمان نزدیک رفتم

 دادن تکان جز به جوابی البته  که گفتم بداخالقی خیلی و چسباندم

 . نداشت تاسف نشانه به سرش

 برامون؟ امشب زنیمی  چی -

 . زنممی دیگه چیز یک دارم الن شد، تموم زدم -

 به رو و خندیدم. شد حلقه کنارش دختر کمر دور دستش زمانهم و

 : گفتم جدید دختر

 دیر وقت هیچ باشه حواست ! شاکی و بداخالق بینی؛می  که رو اخالقش -

 ! برسه دخترش دوست داد به خدا اینجوریه دوستش  با . نکنی 

 برداشتم، گردنش دور از که دستی با  و بوسیدم را آرمان موهای  روی 

 . برداشتم کانتر روی  زا شربتی لیوان

 از  ایستاد قلبم ای ثانیه برای . نشست او روی  نگاهم چرخید،  که سرم

  سوزاند؛ را استخوانم مغز تا برقش که مشکی های چشم آن ابهت

 . شدم محوش دوم بار برای  که هاییچشم
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 پروابی!  داشت خاصی  سنگینی  نگاهش. بود زده زل من به پروابی  هم او

 آن  برق  پر نگاه نیاوردم تاب. چرخیدمی  موهایم و صورت اجزای  روی 

 !را حالت  خوش های چشم

 در و فرستادم راستم گوش پشت سرانگشتانم  با را سرگردانم موهای 

 بوی . شدم رد کنارش از کنم   نگاه لیوانم به  فقط کردممی  سعی که حالی

 عالقه مورد مردانه ادکلن ادکلنش،  پیچید؛ امبینی  در آشنایی تلخِ خوش

 سیگارش بوی   با که لیمو و سرو و صندل چوب بوی  شنل، بلو ! بود من

 . بود کرده ترشخاص و  بود  شده مخلوط

 . شدم مدهوش ای ثانیه برای  و کردم پر عطرش با را امریه

  دختری  پوریا، دختر دوست بود؛ آوا خورد، چشمم به که  آشنایی اولین

 . بودم ایران که  بود ماهی دو همین  مانآشنایی  مدت طول که

 و عمق ماندوستی به اششیرین های خنده و دادمی وانیل بوی  آوا

 صورتش روی  زیبایش همیشه  لبخند دید، که را من. بود بخشیده اعتماد

 . رفتم  سمتش دستپاچگی  با شد، پدیدار

 ! اومده آرمان با حامی امروز چرا دونمنمی  -
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 کیه؟ حامی -

 کرده  نگاهش که باری  دو هر با که بالیی و قد خوش پسر به کرد اشاره

 .بودم  کرده حس تنم  به را گرما هجوم  و بود ایستاده ای ثانیه  قلبم بودم،

 . بود گرفته خودش به را امتوجه تمام که همان

 و بود  سالم سه و بیست نبودم، ای بسته گوش و چشم دختر من

  دوست اولین بودند؛ دخترم های دوست برابر چند پسرم های دوست

 . داشتم  بود،  سالم  هفده که وقتی را پسرم

 نبود، عشق که چند هر . کنممی  تجربه را عشق کردممی فکر هاموقع آن

 هم به  که  ماه سه از بعد وقتی را این. بود نوجوانی در  گذری  زود حس

  به روز فردای . فهمیدم  نکشید،  طول هم روز یک حتی ام ناراحتی و زدیم

 از یکی  جزو که سفری . پاریس بودیم  رفته هایمدوست با مان،زدن هم

 ! بود  شده سفرهایم   بهترین

 برایم را کاج درخت خنک بوی   که مارکی با. شدم  دوست مارک با  بعدها

  یک که مارکی با کردم، تجربه را هایماولین از خیلی که  مارکی  با داد،می 

 .برود آمریکا به دکترا برای   گرفت تصمیم پیش سال
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 اما کنیم  حفظ را ماندوستی  قیمتی هر به بودیم داده  قول همدیگر به

 که  ماه سه از بعد و نبود آسان دور راه از دوستی نگهداری  من برای 

  جدا که خواستم  گرفت، را داشتن دوست جای  رابطه حفظِ خستگیِ

 . شویم

 شودمی پشیمان روزی   دانستممی نکردم؛  قبول من ولی گرددبرمی   گفت

 نباید وقت  هیچ بود، ترینمهم  برایش بودن  من با اگر برگردد، اگر

 که بود عقل هم باز که نبودم عاشق هم باز فهمیدم زمان آن! رفتمی 

 . گرفت  تصمیم

 تفسیرشان چه  نگاه؛  دو با قلب بالی های ضربان  این بار، این ولی

 !کردممی 

 ببینمش. می   که اوله بار  من -

 ! شناسی؟ نمی رو  برادرش طور چه  دوستین؟ آرمان  و تو ساله چند -

  چنین این را من قلب آرمان، برادر های چشم . شد حبس سینه در نفسم

 ! نشناختمش؟ من و بود پسر دکترِ آقای ! بود؟ لرزانده
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 تعطیالت  برای  که  زمانی بودم؛ دیده سوئیس در بار اولین را آرمان

 . بود سالم ۱۶ روزها آن بودیم، رفته اسکی برای  هایمدوست با کریسمس

 نفری   سه. زدندمی  حرف فارسی زبان به   نفره سه گروه یک هتل لبی در

 آرمان، کردند؛ بازی  من زندگی در پررنگی های نقش  سفر، آن از بعد که

 .علیرضا اش،پسردایی و پوریا دوستش،

  شده خیره من به بهت  با چنان آن. بودم کرده سالم و بودم رفته جلو

 و بود  داده را جوابم هاآن از یکی بالخره! بود  گرفته امخنده  که بودند

 دیده  پیست در را من  که  گفت پوریا بعدها. بنشینم  که بود کرده دعوت

 .باشم  ایرانی که کردندنمی فکر کدام هیچ ولی بودند

  شد شب یک عرض در بودیم، کرده اسکی  صبح تا آرمان با شب همان

 را هتل  پیانوی  هم با تایی دو شب، آن از بعد های شب . امصمیمی دوست

 .خندیدیممی  و خواندیممی و زدیممی 

 و  رفتیم مسافرت هم  با بار چند نشد؛  قطع ارتباطمان سفر آن از بعد

  هلند به تغذیه ماهه شش دوره یک برای  اشپسردایی وقتی بعدش سال

 همدیگر  به بیشتر قبل از دوران آن و آمد همراهش هم آرمان آمد،

 .شدیم نزدیک
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 دل در چنین  این ما مهر   شده  باعث که  کارماست کردممی  فکر همیشه

 . بشود جا هم

 دکترِ آقای  افتخار باعث که دارد تربزرگ برادر یک آرمان که دانستممی 

 پدر، آقای  مثل  هم او آقا و است  متین باشد،می خاندان تمامی و پدر

  موسیقی پدر مثل  هم او. است مدیریت  جنس از مدرکش ولی است دکتر

  به را آرمان که است  کرده سعی بارها  و شغل نه و داندمی تفریح را

 . کند  مندقهعال  بیزینس

 به آقای  به راجع بارها داشتند، اقامت هلند  علیرضا و آرمان که مدتی در

 در دکترا تحصیل حال در هاسال   آن که زدند حرف دکتری   زودی 

 . داشت دخترها جذب در ایالعادهفوق توانایی و بود  انگلیس

 آقای  رنگارنگ دخترهای  دوست با مشکلی  پدر، دکترِ آقای  برای  گویا

 معرفی  امکان دانشموسیقی  پسر برای  ولی نداشت وجود پسر دکترِ

 ! نداشت وجود خانواده  به دختر دوست

 هایشموفقیت  تمام برای  او، به حسادت حین در همیشه علیرضا و آرمان

 . بردندمی حساب او از و کردندمی  تحسینش
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 کرد،می   دنبال را حامی نگاهم و کردممی  کنکاش خاطراتم در  دور از

 .بود  جذاب  زیادی 

  گوشش کنار چیزی  و برد  جلو را سرش  رفت، آرمان سمت به که دیدم

 از چشم توانستمنمی که  من به  نگاهینیم  حتی بدون هم بعد کرد زمزمه

 را ماندنش دلم. شد خارج در از و کرد بلندی  خداحافظی بردارم، او

 !خواستمی 

 . رفت  نیز من ماندنِ اشتیاق و شوق رفتنش  از بعد

  ماند امشامه در سیگارش با شده مخلوط  شنل بوی   صبح تا شب آن تمام

 .دیدم خواب در را گیرایش های چشم و

*** 

  و من پاتوق بود  شده  بود، کرده پیدا ترانه که بود کوچکی رستوران

 همراه به داشت زیبایی چوبی دکوراسیون. ماه دو این در ترانه و سپیده

 . کنج هر کنار طبیعی گیاه  دنیا یک
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  نشستن، برای  مانترجیح ما و بود نشده گرم خیلی هنوز هوا و بود بهار

 قرمزش ماهیِ از پر زیبای  حوض با رستوران درخت پر کوچکِ حیاط

 .بود

 . بود پوریا مهمونی توی  دیشب آرمان برادر حامی،

 با  را حامی بار یک من، آمدن از قبل  ماه  چند که گفتم ای ترانه به رو

 حرف  ای چذبه پر برادرِ به راجع فقط وقت چند تا و بود دیده آرمان

 . بود برده را  دلش که زدمی 

 : داد جواب سپیده ولی

 برت و دور مجرد دختر  همه این گفتم آرمان به. بود خوب قدرچه -

  بهم! بودی  کرده قایم الن تا را بالت و قد خوش برادر این چرا هستن،

 . میشه گرفته من  از هاتوجه تمام میاد  حامی میگه

 از جفتتون زدممی  حرف بهش  راجع و بودمش دیده وقتی یادتونه -

 نظرم به  ولی دونینمی رو من درد الن. کنم بس که بودین  شاکی دستم

 همش و کنه عقدمون  گیممی !  خوبه خیلی بشیم نفر یک عاشق تایی سه

 پسر  دوست با سپیده  قبلی پسر دوست که یادتونه. مونیم می  هم با دیگه
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 این  از دیگه بزنیم، هم به جفتمون شدیم مجبور آخرش ساخت،نمی  من

 .نداریم مشکالت

 .خندید بلند -بلند و

 . نیومدم بیرون فکرش از دیروز از من

 . کردند نگاهم شده گشاد های مردمک با  تعجب، با جفتشان

 نیومده؟  خوشتون ازش هم شما مگه تعجب؟ قدراین چرا -

 تو. نرسیدم شدن خسته لد عاشق مرحله  به هنوز که  من ولی آره -

 ترانه؟ رسیدی 

 . کردم رد رو مرحله اون من -

 . خندیدند من ی کالفه های نگاه  زیر جفتشان هم باز و

 شدی؟ عاشق واقعا خوبی؟ نیلین -

 چیز به هایشچشم جز توانستمنمی  که بود  عجیبی حس . بودم کالفه

 ! کنم فکر دیگری 

 بگم؟ چی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 22 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 .رو حست -

  سیاه چشم تا دو دیشب، از کرده امکالفه !دارم حسی چه دونمنمی  -

 . برهمی  بال  رو قلبم ضربان بهشون کردن فکر که هامهچشم جلوی 

  سپیده. دادند تکیه هایشانصندلی  به  هستم، جدی  من  که کردند حس

 . گذاشت میز روی  را هایشدست ترانه و شد سینه   به دست

 فکر  بهشون ثانیه یک حتی اومدن، سمتت  ماه دو این توی  نفر هزار -

 بال  رو قلبت ضربان  نکرده،  نگاه کدوممون هیچ به که ایحامی نکردی،

 بره؟می 

 سه  گرفت؛ سفارش و شد نزدیک آقایی. کردم بسته و  باز را هایمپلک

  گفت کناری   میز به  اشاره با و گذاشت میز روی  هم را پرتقال آب لیوان

 . آنهاست طرف از که

  اما کردند تشکر دست دادن  تکان با و برگشتند شانسمت ترانه و سپیده

 . گیرا سیاه  چشم دو  آن فکر از بود  پر سرم تمام من

 نیلین.  میره یادت دیگه  روز دو  که  من نظر به -

 !امیدوارم -
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 و برگشت کناری  میز سمت  هم باز نوشید، را پرتقال آب از کمی سپیده

 . زد لبخند

 آرمان  حتی که  بینیمی داره، زیادی  سنتی عقاید خیلی  حامی نیلین، -

 قدر چه دیدی  که هم رو آرمان. کنهمی  اذیت قدرچه کارش خاطر به رو

 دیگه وقته چند. نکن الکی حس یک درگیر رو خودت!  تو روی  حساسه

 ! میشی اذیت بری  خوای می  هم

 حسی چه میگم بهتون دارم فقط چیزی، یا ببینمش خوامنمی  که  من -

 . دارم

  کالفگی از من و شدمی مشخص زودتر تکلیفش کاش که ای تازه حس

 .کردممی  پیدا نجات

 وقتی  تا خوبه هم  خیلی  که من نظر به داری؟ کارش چی  سپیده، -

  قرار باهاش بگو  آرمان به  من نظر به. بکنه خوادمی کاری  هر اینجاست

 تو بین نذاشت،  محل  که من  به.  بگیره  مهمونی یک دونممی  چه یا بذاره

 ! کنه انتخاب رو یکی سپیده و

  لطفا بیرون بیا فکرش از موندگارم، اینجا من. همینه  حرفم هم من -

 . نیلین
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 .کردمنمی  شوخی واقعا من و  خندیدند هم باز

 .کردم آبی تقاضای  بود، گرفته درد دیشب های خوابیبی  از سرم

 ملحق  میزشان به که کرد دعوت. آمد مانسمت  و شد بلند پسرها از یکی

  تا خواستمی  را تختم دلم  فقط من و بودند مشتاق ترانه و سپیده  شویم؛

 . کنم فکر او  به و ببندم  چشم

  زودتر هستیم،  مامانی خانه مهمان که  شبی شنبه پنج  بهانه به

  زده تعجب و کناری  میز ناراحت های چشم مقابل در و کردم خداحافظی

 . رفتم خانه  به خودمان، میز

*** 

 تا بود خواهد من  منتظر خانه جلوی  صبح نُه که داد تکست آرمان شب

 از تعدادی با هاجمعه که بود ای ماهه   دو عادت. برویم  انقالب باشگاه به

 و کردیممی  پایین و بال  را سالمتی جاده شدی،می   جمع دوستانش

 .خوردیممی ای صبحانه 

  مطمئن که دعایی  ببینم، فردا را حامی که کردم دعا شب طول تمام

  شده نصیبم  دیدار دقیقه یک اقامتم، ماه دو در. بردنمی جایی به راه بودم
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!  نبود احتمالت و آمار  متوجه ولی براقش های چشم  قرارِبی  دل. بود

 . خواستمی را اشدوباره دیدار عجیب

  در را،  اشگی حوصلهبی سالمش جواب  با شدم، ماشینش سوار که  صبح

 . زد فریاد خودش،  از ترحوصلهبی  منِ صورتِ

 ای؟ اینجوری  چرا -

 . خوابیدم صبحی دم  ساعت یک خونه، توی  بود دعوا صبح  تا دیشب -

  دیشبم امید تمام. بود داشته حضور هم  حامی  مطمئنا و بود شده دعوا

 . شد خاموش بود، شده  زده جرقه دلم ته دعاهای  به زدن  چنگ از که

 گیر بابا  نداشتم؛ رو خونه تحمل ولی بخوابم   خونه بمونم خواستممی  -

  تونممی  بدم نشون باید میگه .  کنم کار شرکت  توی  حامی کمک برم داده

 .درآرم پول

 سرم در مشکی چشم دو و برد بال   را قلبم ضربان هم  اسمش شنیدن

 : پرسیدم را موجود سوال تریناحمقانه و ربطترینبی . بست   نقش

 مگه؟ دارین مالی  مشکل -
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 و بود انار های دانه شدن له نزدیک. داد تکان را سرش و زد پوزخندی 

 ! جا همه به رنگش شدن پاچیده

  کننمی  فکر دکتر آقایان چون فقط سوخت،نمی  دلم و  داشتیم کاش -

 اگر داده قول حامی.  دادن گیر باشم،   بلد هم واقعی شغل یک باید من

 هر بعدش  بده، یاد رو بودن مدیر بهم  و باشم پیشش سال یک من

 .کنه   ساپورتم باشم داشته  انتخابی

 تصمیم  هم بعد کرد مزه  -مزه دهانش در را حرف و کرد  مکث کمی

 .کند آوارش من سر روی  گرفت

.  دونممی  هم  من میگه دونم،می رو انتخابم الن از من داداش میگم -

 اون! بهت  میگم شدی  دارتجربه که  سال یک از بعد میگه  چیه؟ میگم

 دختر اون با  گشتن و مسافرت و مهمونی فقط زندگی فهمیمی  موقع

 . نیست آبی چشم

 میگه؟  رو من -

 .آره -

 .پیچید  هم به چیزی  دلم درون! سکوت بعد و کرد ایعصبی  خنده و



 

 

 WWW.98IA3.IR 27 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  نیامده  خوشش من از. بودم کرده فکر  حیاطش در اخمِ دلیل به بار هزار

 حامی  های گذرانی خوش و مسافرت و مهمانی مسئول را من و بود

 دیدنم از و بود شناخته مرا که بود این برای  اخمش! دانست؟می 

 ! نبود؟ خوشحال

 حلقه هایمچشم درون  اشک که بود بزرگ انقدر نشست دلم در که غمی

  شده دچارش  پیش شب دو از من که بود مزخرفی احساس چه این! زد

 .بودم

 : کرد نگاه من به و ایستاد قرمز چراغ پشت

  موسیقی سینمایی، فیلم واسه من  میگم  کنم.می  کار من میگم  بهشون -

  من به جفتشون مونم،نمی  گشنه و میدم آموزش من میگم ساختم،   متن

 تونیمی چی روی  بدی  دست از رو دستت  اگر میگه  حامی . خندنمی 

 !سواله؟ این نیلین آخه! کنی حساب خودت توی 

 .زد چنگ موهایش در کالفه

 منتظر  دکتر آقایون قول به  یا کنم شروع باید امروز  من یا هم الن -

 . باشم عواقبش
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  دلداری  توانایی کهاین با  شکسته دل خوابِ کم منِ. خوردم فرو را بغضم

 . گفتم می  چیزی  باید ولی  نداشتم، را او

 ناراحتی؟ همه از بیشتر چی از -

  دردم! نیلین  نیست شغل من خانواده توی  موسیقی  که کردم  قبول من -

 . زندگیمه سال یک الن

  که نیست قرار! جدید تجربه یک سال یک کنن، حبست  که خواننمی  -

  پیش کن کار فقط  بگن و بگیرن ازت رو سازهات سال، یک این توی 

 . حامی

 .ایستاد اسمش آوردن زبان به از قلبم و حامی گفتم 

 ! میگن  زور -

 هابحث این از خونه توی  شناسمتمی  وقتی از من ولی دونممی  -

 رو چیزی ! سالته  پنج و بیست  فقط  تو! آرمان ببندش  بار یک. داشتین

 ادامه شاید  باشی داشته استعداد اگه مطمئنم بدی، دست از نیست قرار

 . خوادمی رو عذرت زودتر برادرت خود باشی نداشته هم اگه دادی،
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 اگر من ! گفتند می زور اشخانواده. نداشتم اعتقادی  هایمحرف به خودم

 شدن مستقل آدمِ آرمان  ولی گرفتمنمی کمکی خانواده از دیگر بودم

  سعی  هم همین برای   کند  فکر عالیقش به  فقط تا خواست ازش که نبود

 .بیایم  نظر به  کننده قانع  است ممکن که جایی تا کردم

  با هم مرخصیات کن، کار موسیقی هاشب. شو همراه زندگی جریان با -

 . گذرهمی  باد و برق  مثل سال یک!  مسافرت بیا آبی  چشم دختر این

 ولی زد لبخند و شد  باز  صورتش آمد، دنبالم به وقتی از بار اولین برای 

  مقصر مرا  شناختنم، بدون که اونی بودم؛ ناراحت برادرش از عجیب من

 ! نداشتم آن در نقشی که دانستمی چیزی 

  کندمی  تالش فهمیدممی و دوید همیشه از تندتر و بیشتر آرمان روز آن

 و برود بال   قلبم ضربان تا دویدم تندتر هم من  کند، خالی  را مغزش تا

 کمتر کردم،می  تالش بیشتر چه هر  چند هر. شود  خالی او از مغزم

 . گرفتممی   نتیجه

 های کافه از یکی در و  شدند اضافه دیگرش دوست چند ورزش، از بعد

 . نشستیم صبحانه برای   باشگاه
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  با آرمان، و من نگاه خورد، زنگ آرمان  گوشی که بودیم  صحبت حال در

 و روشن گوشی، اسکرین روی  حامی اسم  شد؛ دوخته گوشی به هم

 . شدمی خاموش

  قلب ضربان  مطمئنم و رفت بال  امناشناخته احساس از من  قلب ضربان

 .زیادش عصبانیت از آرمان

 ؟زنهمی   زنگ بهت بگی  و برداری  میشه -

-  . ... 

 ! نیلین  کنممی  خواهش -

 لمس را صفحه بودم، او توسط قلبم صدای  شدن شنیده  نگران که  منی و

 .کردم

 بله؟ -

 . سالم -

 مطمئنم. کردم حس را صورتم به خون هجوم من و کرد  مکث کمی

 . داشتم عجیبی هیجان! زدمی فریاد قرمزی  از صورتم

 جاست؟اون آرمان -
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 .زنهمی  زنگ بهتون بگم گفت  -

 چیه؟  شما اسم -

 . نیلین -

 دقیقا؟ الن شما کجایین  نیلین، -

 .انقالب باشگاه -

 باشگاه؟ کجای  دونم،می  -

 بود جذابیت از پر خودش مثل هم اشمردانه زیادی  و جدی  بم، صدای 

 .است حوصلهبی  که زدمی داد اما

 .نشستیم  سالمتی جاده ی کافه اولین توی  ما -

 پارکینگ توی  دوازده ساعت ما قرار که کن یادآوری  آرمان به  لطفا -

 . هستم  منتظرش  من بود،  باشگاه

 ام،قدمی  چند در او بودنِ فکر. کرد  قطع شدن، جواب منتظر بدون

 شد  که شیرینی حرارت. کرد پخش تنم تمام در را  شیرینی حرارت

 !امناراحتی تمام جایگزین
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 . پارکینگ توی  داشتین  قرار دوازده ساعت  گفت  -

  بُلدرمش، اُلدُرم همه  با! کوبید اشپیشانی روی  و کرد  چک را ساعتش 

 .بردمی  حساب  او از هنوز

 . نیلین بریم  پاشو! یازدهه ساعت کردم فکر وای، ای  -

 بیام؟  کجا من -

 . رسونمتمی  پاشو -

 .بود   شنیده را من  دیشب دعاهای  تمام  که خدایی و

  خداحافظی بقیه از و خوردم آب لیوان یک. دیدممی را  حامی امروز من

 از پریدن  بیرون تالشش تمام که گرفت قرار قلبی روی  دستم کردم،

 ! ترسیدم شدیدم احساسات از. بود امسینه  قفسه

 . ندهد نشان را درونم  آتش سرخم، رخ کردم آرزو و بستم را هایمچشم

  نگاه مایی به نافذش های چشم همان با و بود داده تکیه ماشین به

 را نگاهش و  درآورد جیبش از را دستش. شدیممی  نزدیکش که کردمی 

 .چرخاند آرمان روی  به  کامل

 ! شد پرت حواسم شد، دیر ببخشید . سالم -
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 که  برادری .  کرد حفظ را ترشبزرگ  برادر احترام بودنش، شاکی  تمام با

 .کردمی اطاعتت به وادار نگاهش و صدا

 .ریممی من  ماشین با نیست،  مشکلی -

 .میام  رسونممی رو  نیلین  جاست،این ماشینم من -

  با یا ببرن، تشریف ایشون بده رو ماشینت یا محدوده. وقتم  من آرمان -

 .میان ما

 .کردمی آب را آدم کاریزمایش

 . میان ما  با -

.  پرسید من از نظری  نه و  داد  من به توضیحی  نه کس  هیچ وسط این و

 : بپرسم  آرمان از تا کردم جمع را توانم تمام

 برین؟  خواینمی  کجا آرمان -

 . رسونمتمی خودم  بعدش !لطفا  باهام بیا ساعت، یک  شرکت ریممی  -

 .کرد نزدیک من گوش به را سرش و

 .نکشم دستش از رو خودم که ندارم تضمینی  وگرنه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 34 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 رفتارهای  با قلبم جواب  رفتمنمی  اگر نداشتم؛ کردن قبول جز به ای چاره

 زیادی  که قلبی داد؟می  کسی چه را اشروزه دو این غریب و عجیب

 .زدمی زاننامی 

  من  به توجهی کمترین  که بود کسی با  نزدیکی لحظه آن  آرزویم نهایت

 .بود نداده نشان

  پیچیده ماشین در اشکننده  دیوانه بوی  پشت، من و نشست جلو آرمان

 .کرد  تنظیم من روی  را آینه. بود  شده

 . نیستی بلد رو سالم جواب و سالم تلفن پشت فقط شما کردم  فکر من -

 تایی چند  که مرتب مشکیِ حالتِ خوش موهای  آن با آوردم؛ بال  را سرم

 نرم  صدایش .صورتم  به بود زده زل آینه از بود، ریخته اشپیشانی روی 

 . نبود خبری   تلفن پشت حوصلگیبی از و بود

 . سالم -

 .زد پوزخندی 

 نیست؟  دیر مقداری  یک -

 سالم؟ برای  -
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 .سالم برای   خانم، بله

  بزنند،  یخ آنی به هایمدست  شدند باعث که سردی  های چشم به آینه از

 .انداختم پایین را سرم و نیاوردم را نگاهش تحمل تابِ هم  باز. کردم نگاه 

 کنه؟نمی اذیت را شما سیگار دود -

 .کردممی  حس را اشسنگینی  بود، من روی  آینه از هنوز نگاهش

 . نه -

 بویش خوش سیگار و شد   پیچیده سیگار دور فرمش خوش های انگشت 

 و قد خوش دکتر آقای  داد، بیرون پنجره سمت به را دود   و زد آتش را

 .خواست را سیگارش از پوکی دلم ! جذاب بالی 

 فرمان  دور اشکشیده  های انگشت   کردم؛ نگاه فرمان روی  دستش  به

 . بود شده   پیچیده

  خواستش  دلم که ریشی ته و رسیدم اخمش از پر و قشنگ  رخ نیم به

 . کنم  لمس
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  نشدنی  سرکوب داشت او به شدیدم تمایل. محکم و بود آرام حرکاتش

 از خارج سریع خیلی  و بود شده شروع حرکتش که بود سِیلی  شد،می 

 . شودمی  کنترل 

. آسانسور سمت به کرد هدایتم و گذاشت کمرم پشت را دستش آرمان

 . نشست صورتم روی  بعد و آرمان دست روی  که دیدم را او نگاه 

  و دکتر آقای  و نشستم سالن های مبل  از  یکی روی  یازده، طبقه رسیدیم

 شنیدم؛می  را محوشان صداهای . شدند اتاق  وارد دانموسیقی  آقای 

 .بود  گرفته بازی  به بدجور را قلبم که  آمدمی  حامی  بم صدای   بیشتر

  حامی  چهره نکنم، فکر چیزی  به کردم  کردم سعی و بستم را هایمچشم

 ! شدنمی محو ای ثانیه  اما

  را اریک از تکستی جواب گرفتم تصمیم و شدم کالفه امفایدهبی تالش از

 . بدهم  بود، داده من  به صبح  که

 . نوازی چشم  و لطافت همان  به  بود، رنگم صورتی ی ساله  نه دوست  اریک

 . دستی یک و معصومیت همان به

 .بود  جان از  عزیزتر من برای  اریک
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 . هلند در مدرسه روز اولین از  هایمبزرگی  و هابچگی تمام پایه

 در دانشگاه برای   من که بعدها حتی بود کنارم دوری  های سال این تمام

 شهر آن در دانشگاهی برای  هم اریک رفتم، اوترخت به نقاشی  رشته

 . شد آغاز ما بودن  هم کنار جدید دوره و کرد اقدام

 در افزارنرم معمار عنوان به و خواند افزارنرم  مهندسی دانشگاه در

 شروع بوکینگ در را کارش وقتی از. کرد  کار به شروع آمستردام بوکینگ

 را هتل سریع شد،می پیدا خاصی آفر  با خوبی هتل وقت هر بود، کرده

 و بستیممی را هایمانکوله هایمان،دوست بقیه  با هم  ما. کردمی رزرو

 .شدیممی  راهی

  نگرفته او از خبری  هیچ بود روز دو کهاین از بود، کرده گله اموفاییبی از

 .بودم

 به را  من تمام که گفتم اویی از برایش  و زدم زنگ دادن، تکست جای  به

  مثل  شد،نمی  خالی هایشچشم  از ای لحظه فکرم و بود ریخته هم

  حس که گفت آخر در  و داد گوش  کامل هایمحرف تمام به همیشه

 . ندارد من جدید احساس به خوبی

 . نروم جلو نشناخته  و ندیده  گفت
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  تا است نقاش یک برای  بهتری  گزینه دانموسیقی  آرمان نظرش به  گفت

 . کند می زورگویی برادرش به که مدیری 

 . باشم خودم مواظب خیلی  و کنم حفظ را فاصله گفت

 تلخی  تا کشیدم عمیق  نفس چند ایستادم؛ کردم قطع که را تماس

 . آزرد زیادی را دلم که هاییحرف شود، کمتر هایشحرف

  گذاشت،می نمایش به را شهر که سالن بلند ی پنجره سمت به  قدمی

  ترس  از دستم. نشست  گوشم به اشمردانه دلنشین صدای   که برداشتم

  به و دانستنمی  فارسی اریک که کردم شکر را خدا و نشست قلبم روی 

 . بودیم نزده حرف فارسی

 کردی؟   زندگی هلند  سال چند -

 : دادم را جوابش و دادم تکان را هایملب زحمت با بود، شده خشک دهانم

 اونجا که  ساله نُه تقریبا الن ولی اومدیممی  و رفتیم می بودم  که بچه -

 . کنممی   زندگی

 زده تا آرنج تا را هایشآستین  که بود  پوشیده ای مشکی مردانه پیراهن

 !بود تیپ خوش زیادی . بود باز اشبالیی دکمه بود،
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 . چرخید صورتم روی  نگاهش نافذش، های چشم آن با

 خوری؟ می چیزی  -

 کجاست؟ آرمان. مرسی نه -

 دیگه ساعت نیم  میده.  انجام داره دادم بهش کوچیک تمرین یک -

 نیستی؟ گرسنه مطمئنی. رسونممی  هم رو شما میشه، تموم کارمون

 او شدن داده قرار مخاطب از که قلبی و  رفت راست و چپ به که سری  و

 . بود ابهت  پر هم کردنش توجه شدند؛  یخ باز که هاییدست. لرزید

 ما؟ پیش اتاق توی  بیای  خوای می  -

 .آره -

  روی  مستقیم  نگاهش کرد؛ نگاهم نزدیک از و برداشت طرفم به قدم یک

 .بود چشمانم

 حال؟  تا نیومدی  چرا پس -

 دراز خاصش ابهت همان با را دستش! جواببی و بودم مات که  منی و

 عرض در که اویی. شد وارد سرم پشت او و رفتم جلو کنم، حرکت تا کرد

 . بود کرده مشغول خود به را فکرم تمام نگاه، چند با و روز دو
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 سرش پشت بزرگ پنجره به رو و بود نشسته بزرگی  میز پشت آرمان

 سمت  به  که دستی از را سیگارش و کردم دراز را دستم. کشیدمی   سیگار

 . گرفتم برد،می  دهانش

  های لک آن با هایمانگشت پیچش  به بردم، هایملب  سمت به  را سیگار

 در سیگار  دور او پیچیده های انگشت . کردم نگاه  سیگار دور کمرنگ آبی

  به نیز هایشدست هایش،چشم  جز به امشب از. بست   نقش ذهنم

 ! شدمی  اضافه خیالتم مجموعه

  سیگار  ماندهباقی و کردم جمع را امشده   پرت حواسِ اشسرفه  صدای  با

 را وجودم  تمام! خورد گره کاوشگرش نگاه در نگاهم کردم،  خاموش را

 .هایشهنگا  کردمی آب

 : گفت آرمان به رو و گرفت چشم  من از که بود او

 رو؟ سازمانی چارت دیدی  -

 . دکتر آقای  بله -

 ! موجود؟ های نقش  به  راجع چیه نظرت -
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  دیگری  سیگار کرد. صحبت  به شروع حامی او، از بعد و داد توضیح آرمان

 .دوختم چشم  او به و زدم آتش

 بیان  دستش، حرکات. دادمی   توضیح طمانینه  با و رفتمی  راه تحکم با

 بلندتر سرش بالی  که موهایی  استخوانیش، فک نافذش،  نگاه شیوایش،

 . جذابش ایستادن مدل ریشش، ته بود، سر های کناره  از

 .بود کرده صرف زمان مرد این  آفریدن برای  خدا قدر چه

. نبود آرام دلم  نشستم، هاصندلی   از یکی روی  شد تموم که  سیگار

 قرار هایمانگشت  بین  که بود قلمویی یا  سیگار معمول  ناآرامم دل ی چاره

 و چپ به را خودش شدت با  که قلبی  چاره بار این که سیگار . گرفتمی 

 . کنم امتحان را دومی تا برداشتم کاغذی  و مداد!  نبود  کوبید،می  راست

 طرح برای  را نگاهم که منی برای  ولی خواستمی  را حامی کشیدن دلم

 ناچار به  بود؛ توانم از خارج او به شدن خیره کردم،می سوژه قفل زدن

 .آرمان طراحی به کردم شروع

  روحیه داشت، نشینیدل  چهره و بلند  قدِ بود؛ استایل خوش هم آرمان

 آنها دوتای  با. بود امهلندی  های دوست از خیلی کِراش و  داشت شیطانی
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 نرسیده  جایی به البته  که هاییدوستی  بود، ریخته دوستی  طرح هم

 . بودند

  نگاه   سنگینی ولی زدمی  حرف حامی با ثابتم نگاه به توجهبی  آرمان

  خیرگی از تعجبش نشان کردم،می  حس بار یک وقت چند هر که حامی

 . است آرمان به نگاهم 

 آمد؛  من سر بالی  داد،می   توضیح آرمان برای  و  رفتمی راه که زمانهم

 بینوایم قلب  سیگارش بوی  در پیچیده تلخ بوی  شدن نزدیک  با که  منی

 . شد تندتر دستم حرکت و  زد ریتم نافرمان

 حالت تغییر بدون و انداخت برگه  به  نگاهی  شد، خم سمتم به کمی

  ای لحظه حتی و بود مسلط. دوخت چشم آرمان به و گرفت نگاه چهره،

 . نگرفت قرار تاثیر تحت شیوایش بیان

  کافی امروز  برای   که گفت آرمان به هم  حامی من،  طرح پایان با زمانهم

 هم آرمان کند،می   کمکش  بیشتر که خواهدمی  بابک  از فردا از و است

 . آمد سمتم و   داد تکان سری 

 .ازم کشیدی   چی ببینم  بده -
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 !اصال نشده خوب -

 قدرچه  هر . نکشیدی  من از نقاشی حال   تا تو و دوستیم  سال همه این -

 میدم   قول ببینم،   بده! بشه  ثبت تاریخ توی  باید این نیست، مهم بد

 . بیاد  خوشم

 او جایش به ولی بدهم  آرمان دست به را کاغذ تا کردم دراز را دست

 .دوخت آن به را نگاهش ای ثانیه  چند و  گرفت دستم از  راه میانه را کاغذ

 !قشنگیه  نقاشی -

 . شد  گم آرمان  صدای  در من  آرام مرسی و

 از بعد که  البته نقاش؛ جوجه کشیدی  خوب بابا، نه ! ببینم بده حامی -

 انتظار ازت بیشتر رشته این توی  لیسانس فوق و لیسانس سال پنج

 . خب ولی داشتم

 : گفتم  آرمان به  رو ناراحت و ورچیده های لب  با

 .اصال رو نقاشیم  بده پس -

 . بوسید  را سرم و آمد  خندید، بلند

*** 
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 .بودم ایستاده در کنار برادر  دو از  زودتر

 . برم  بعد و باشگاه بیام تا رسممی زودتر برگردم  تاکسی با  من -

 مگه؟ داری  کارچی -

 .خانه برم زودتر داریم مهمان عصری   گفت مامان -

 . آورد بال  را سرش بود، کسی به دادن تکست حال در که  شنونده  حامیِ

 . برممی رو آرمان من بعد و رسونیممی رو شما اول پس -

  با من  برسون رو نیلین تو. دارم قرار دیگه ساعتنیم   من میشه، دیر -

 . میرم تاکسی

 او به احساسم کهاین تصور شد،  تنم  گرفتن  گُر باعث حامی با  تنهایی فکر

  .بود باور  غیرقابل برایم  کند،می  تنظیم  را بدنم دمای  که است زیاد آنقدر

 . نبود  گذشتن  قابل ولی ترسناک و بود شیرین

 . میرم  تاکسی با  من -

 . میره تاکسی با آرمان میای، من  با شما !خانم  شد  گرفته تصمیم -
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 و زد چشمکی آرمان. شدند جمع هایملب که بود خشک قدرآن صدایش

  شده ناراحت او از امروز که بود باری   دومین . انداختم پایین  را سرم من

 . بود خوانده آبی چشم دختر مرا که اویی بودم؛

 .بود سکوت ای دقیقه  چند  شدیم، که سوار

 کهاین  فکر گرفت،  من سمت و زد آتش سیگاری  شد، که اتوبان  وارد

 در خون هجوم باعث  بکشم، را است بوده او های لب  بین  که سیگاری 

  برای  دیگری  سیگار گرفتمش، او از و کردم آرام تشکری . شد هایمرگ

 .کرد روشن خودش

 دوستین؟  آرمان با  ساله چند -

 . سال هفت شش، حدود -

 .داد بیرون پنجره از   را دودش و کشید عمیقی پوک

 نبودی  شما اگر دونممی   کردی  حمایتش اومدنت  با امروز که ممنون -

 . بمونیم  تونستیمنمی هم  ساعت نیم ما
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  یگانه لحظه آن در اگر  که حسی گرفت؛ فرا را وجودم  ای گانه  دو حس

  مشغول خودش به را روزم و شب تمام اشدوگانگی   تحلیل شد،نمی

 .کردمی 

  نظر از آرمان، با آبی چشم دختر این گذروندن وقت که  فهممنمی  من -

 بیهوده؟ یا خوبه شما،

  را اشخنده صدای  خوش طنین  بار اولین برای  و خندید بلند  -بلند

 ! شد پودر امناراحتی. کرد پیدا جریان  پوستم زیر شیرینی  حس. شنیدم 

 . لق دهن پسره -

 ته و زد غلیظ  هایش،لب  بر زیبایی  لبخند با را سیگارش پوک آخرین

 . کرد پرتاب بیرون به  را سیگار

 شدی؟ شاکی و گفته بهت -

- …  . 

  برای  و بشه موفق خوادمی   دلم! زندگیمه آدم عزیزترین من برای  آرمان -

 . بذاره وقت زندگیش توی  ترمهم  چیزهای 

 . داد فشار کمی را راستش سمت شقیقه  و کرد  مکث کمی
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 باید آرمان آرمانه، من حرف ! خانم نداشتم رو شما به توهین قصد من -

 . کنه  زندگی طورچه نباشیم  بابا و من  اگر بگیره یاد و بیاد خودش به

 . کرد زندگی  شما بدون بود هلند که ماهی  شش توی  آرمان -

 .آوردنمی دوام هم روز یک حتی ما حمایت بدون ولی بله، -

 برای  و کردم بلند را سرم نگاهش سنگینی  از انداخت؛ سمتم نگاهی 

 .دوختم چشم هایشچشم در بودیم،  نشسته ماشین در که باری  اولین

 کنی؟ نمی فکر اینطور شما -

 طوری؟  چه -

.  پیچید راست به و زد راهنما گرفت، من از را هایشچشم . زد لبخند

 . داشتم دوست را فرمان روی  هایشدست  حرکت

 . کنه  زندگی تونه نمی خانواده کمک بدون که -

  موزیسین یک با  سنگینش، العادهفوق های خرج  با آرمان داشتم؛ قبول

” دانمنمی“  دهانم در ولی بچرخاند را اشزندگی  توانستنمی  بودن، ساده

 .چرخید آرامی

 . دوستتی پشت  که خوبه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 48 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 . چرخید سمتم به ایستاد، که  ساختمان جلوی 

 ! مرسی -

 ! کنممی  خواهش -

 قلبم ضربان که گفت دلنشین و خاص قدرآن را کنمشمی  خواهش

 به   خیلی هایمگونه سرخی  تا بزنم لبخندی  کردم سعی.  گرفت شدت

 . نشست در دستگیره  روی  دستم نیاید، چشم

 . بده بهم رو اتشماره -

  خیره، و بود جدی  ولی او کردم نگاهش  شده گشاد چشم های مردمک با

 لب و کرد  مکث کمی هایملب روی . کردمی  پایین و بال   را صورتم اجزای 

 :زد

 ! لطفا -

 ولی بیشتر  آشنایی برای  بگوید جوابم در او و چرا بپرسم خواستمی  دلم

 و  دادم را شماره بپرسم را چرایش کهاین بدون و کردم ساکت را دل

 .شدم  پیاده سریع

*** 
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 انتظار به ناآرامم قلب با دست به گوشی ها،مهمان  کنار شب طول تمام

  ای خنده  پِیِ حواسم تمام ولی زدممی  لبخند  ظاهرا بودم، نشسته او زنگ

 . آمدمی  صورتش به  عجیب  که بود

  نقاشی کشیدن به شروع و گذاشتم  بوم کنار را گوشی شان،رفتن  از بعد

  بین  نگاهم و بودم کالفه! تمرکزی  هیچ بدون  افتضاحِ نقاشیِ کردم؛

  دقیقه  من  که  بود گذشته ساعتی   پنج آمد،می  و رفتمی  کنواس و گوشی

 . بودم او منتظر را اشدقیقه  به

 .کردم  پرت تخت روی  را گوشی و شد خراب نقاشی

  طوری  گردانه بار این  گذاشتم،می خودم منتظر را همه  همیشه که  منی

 . کردم توبه هاگذاشتن  منتظر تمام بابت  دلم ته  که بود چرخیده

  تراس صندلی روی  و کردم روشن سیگاری  زیاد، سردرگمی و کالفگی از

 آرامش  طلب و شدم اشخیره  کمی. روشن و بود  کامل ماه  نشستم، اتاقم

 .کردم

  تمام از را مغزم کردم سعی و بستم را هایمچشم  نشد، حاصل که آرامش

 .کنم  خالی افکارم
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  شماره کردم؛ پرواز شد، بلند  که تخت روی  افتاده گوشیِ زنگ صدای 

 . باشد   حامی به متعلق کردم آرزو دل ته از که بود افتاده ناشناسی

 . کشیدم  عمیقی  نفس

 بله؟ -

 .امحامی  سالم، -

!  شد خشک دهانم صدایش،   شنیدن  با ولی بودم منتظرش چنین این

 دیده اطراف و دور همین جایی بودم مطمئن  که گشتم  آبی لیوان دنبال

 . بودمش

 نیستی؟  بلد  سالم کال شما -

  که گذاشتم قلبم روی  را  دستم نوشیدم، جرعه چند و کردم پیدا بالخره

 : زدم لب آرام  و نپرد امسینه  قفسه از بیرون

 . بلدم -

 پس؟ نشنیدم من چرا -
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  دچار  بدنم .  نبود خبری  امروز خشکی از  بود، شده نوازشگر بمش صدای 

 و نشستم تخت روی  نداشت؛ ایستادن توان پاهایم شد، خاصی رخوت

 . نوشیدم آب   دیگری  جرعه

 . سالم -

  نقش هایشلب روی  لبخندی  من تصور در ولی نیامد ای خنده صدای 

 . بست

 شدم؟ مزاحمت -

 . نه -

 حرفی؟   کم انقدر همیشه  هم آرمان با -

 . نه -

 .کردم ضعف برایش که ای خنده  خندید، بلند واقعیت عالم در بار این

 چیه؟  اتمه برنا فردا -

 دیداری  شاید فردا کهاین خوشیِ از!  رسید  هزار به قلبم ضربان بار این

 .مُردم ای لحظه  باشد،
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 .پوریا خونه هم شب و بیرون برم هامدوست  با  قراره نهار -

 کنی؟ کنسلشون تونیمی  -

 نشان برای  صدایم لرزش. فرستادم عقب را سرم در چرخیده” حتما آره،“ 

 . بود  کافی زیادم  عالقه دادن

 چرا؟  -

 شما خواممی برگردم، و برم کاری  یک  برای  قزوین تا خواممی  فردا من -

 . بشناسیم رو هم بیشتر تا  بیای   من  با هم

 بود،  آمده زبانم  نوک  تا که را بشناسیم  بیشتر چرا سوال زحمت، هزار با

  مثال بشنوم،  خواستنمی  دلم که  دادمی  جوابی اگر. فرستادم  پس

 . شدمی خراب فردایم و امشب تمام آرمان، به کمک خاطر به  گفتمی 

 آجرش به آجر که امرویایی قصر تا بمانم خبری بی  عالمِ در دادم ترجیح

 . شود خراب بود، چیدن حال در عشق با دلم را

 . باشه  -

 .شما دنبال میام هشت ساعت من -
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! بردنمی  خوابم هیجان و استرس از.  بودم بیدار  صبح  چهار تا شب آن

  حالت جز به که کرد دم گاوزبانگل  برایم  دید، را امبدخوابی  که مامان

 . نداشت دیگری  اثر داد، من  به نوش دم طعمی بد که تهوعی

  آبی پیراهن آخر در. شد عوض نظرم باز و کردم انتخاب لباس دست هزار

 انتخاب آمینم بلند  طالیی گردنبند با را بود  پایم ساق تا گشادی  و بلند

 . بپوشم ای سرمه  کتونی  با تا کردم

 .خواستمی را آمدن زیبا  چشمش در دلم

*** 

 . است منتظرم  پایین که داد تکست هشت، راس

 تُست نداشتم زود صبح خوردن صبحانه به عادت که  منی برای  مامان

 خوردن غذا نگران همیشه  .قهوه  با بود  کرده درست آوکادو و پنیر

 هر مورد  در بود، ایران او و بودم هلند که هاییزمان  حتی بود دخترش

 .کردمی امبازجویی غذایی وعده
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 گردنم دور را ای سورمه  شال زدم، گردنم و موها لی به ل  را عطر

 سوار  و انداختم راستم شانه روی  به سرم پشت از را موهایم و پیچیدم

 . شدم آسانسور

 در که  منی و کُند هم و زدمی  تند  قلبم  هم! سرد هم و بودم گرم هم

 دختر، تا بودند پسر اطرافم و   دور های آدم بیشتر عمرم تمامی

 .را ناسازگار و عجیب حس  این فهمیدمنمی

 سیگارش و بود داده تکیه شاگرد سمت در به  بود، ایستاده ماشین بیرون

.  شد  قفل هایمچشم در  چشمش  آورد بال  که را سرش. کردمی  روشن را

. کردم سالم و رفتم جلو من، از چشمش  گرفتن بدون گرفت را کام اولین

 :گفت دود  دادن  بیرون  با زمانهم و گرفت آرامش با  را کام دومین

 .شما  خدمت سالم -

  نگه  هایشانگشت  بین  که خوشبختی سیگار و دست سمت رفت نگاهم 

 را سیگار و جلو آورد را دستش شد، که نگاهم سمت متوجه. بود داشته

 . گرفتم  کام  و گذاشتم هایملب  بین  شک  بدون  گرفتم، کرد؛ تعارف من  به

 ی کننده  میخ و خاص بوی  بار این بود؛ متفاوت قبل دفعه با  سیگارش

  هیچ  است، هایشلب بوی   گفتمی  پردازمخیال  ذهن. دادمی را خودش
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 برق از من و کردمی نگاهم.  نداشتم  دوست را سیگار  طعم آنقدر وقت

 .را کشیدنم  سیگار دارد دوست کردم حس هایشچشم

 . کرد اشاره دستم  در ماگ  به

 ست؟ قهوه  -

 . دادم تکان را سرم فقط

 خودته؟  برای   فقط -

  تکیه استایل این با بود  گیرنفس  کردم، حس را صورتم به خون هجوم

 .گرفت نمی را نگاهش که جیبش  در دست  و ماشین به داده

 . نه -

 . گرفت را قهوه و کردم دراز  سمتش را دستم

 دهنی؟ نمیاد بدت -

 .کشممی  رو شما سیگار دارم الن من نه، -

  ماگ!  میاد هم خوشم  گفتن برای  را زبانم نوک ی جمله  آن کردم خفه و

 . گرفتم سمتش و  درآوردم کیفم  از را تُست چسباند، هایشلب  به را
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 خوردی؟  صبحونه -

 . نه -

 . گفت تشکری  و گرفت و کرد دراز را دستش

 . منه غذای  نگران همیشه من  مامان -

 .دیگه لغری  قدراین که  خوری می  کم -

 صورتم در را حرارت.  شدم قرمزتر قرمز، منِ و چرخید تنم روی  نگاهش

 .دیدمی  مطمئنا  سفیدم پوست روی  را اثرش کردم،می  حس

 میدی؟  پاس من به  شی، راحت خوردنش  فشار از خوای می  هم الن -

 . نه -

 کردم درک که بود باری  اولین  نباشد، صبحانهبی  خواستمی دلم واقعا

 او؟  به حسم بود  داشتن دوست. خودم گرسنگی از را مامان  نگرانیِ

 چی؟ پس -
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  این با بودم تنم خوردن تَرَک نگران.  پرسید  وقتی زد برق هایشچشم

 شود،  متوجه را احساسم اگر کهاین از کرده  یخ منِ! زیادم دمای  تغییرات

 .کردم خاموش کفشم  با  را سیگار ته و انداختم  پایین را سرم . شوممی آب

 . هیچی -

 . گرفت خودم سمت را تُست

 .خورممی  من  موند که قدرش چه هر بخورش  بریم، سوار شو -

 اتاقک در پیچیده ادکلن بوی  از شد پر امشامه  تمام شدیم که سوار

 . ماشین

 ته تا امزده گاز قسمت از و گرفتم سمتش بخورم؛  نتوانستم بیشتر گاز دو

 .کرد پاک را هایشدست  کن، تشکر مامان از گفتنِ با و خورد را تُست

 شیرین انقدر. کشید طول ربع یک از کمتر  من برای  نیم و ساعت دو راه

 گوش صدایش به و بنشینم کنارش هاساعت  توانستممی که زدمی  حرف

 .دهم
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  که بود  او خاطراتش تمام در گفت، آرمان و خودش بچگی خاطرات از

  پای  رد خاطراتش تمام در. کردمی را آرمان های شیطنت  جبران

 ! بود  عزیز زیادی  برایش  که آرمانی. خوردمی  چشم به او از هایشحمایت

  فروکش کمی  هیجانم  و بودم شده ترآرام ،بود بخش لذت بودن کنارش

 . بود کرده

  تا بمانم منتظرش ماشین در خواست من از رسیدیم، که قزوین به

 . کشدمی  طول  کارش ساعتی نیم  گفت برگردد؛

  برداشتم را ماشین  سوییچ شدم، خسته  گذشت، که ای دقیقه پنج اما من

 بستنی   که بود خلوتی محوطه. کنم روی پیاده  کمی  تا شدم پیاده و

 خریدم ای بستنی . زدمی چشمک آن از  دورتر کمی در  ای سنتی  فروشی

 به هنر از چشم توانستمنمی   که انگیزهیجان انقدر. خامه و پسته از پر

  برایم بستنی خم و پیچ با نامنظم های پسته  ترکیب بردارم؛ اشرفته  کار

 . بود بخش الهام

 .زد زنگ که  نرسید ای دقیقه  به  فرستادم، اریک برای  را گرفتم  که عکسی
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  بود منی دلتنگ. برود بیرون برانچ برای  دوستانش با بود قرار و بود  شنبه

  هم از ماه  دو بار اولین برای  و بودم کنارش را گذشته  سال   نُه بیشتر که

 ! خیلی. بودم  دلتنگش هم من بودیم، دور

 که تهدیدی . کندمی  دعوت   ایران به را خودش نیایم، اگر که کرد تهدید

  تجربه را بودن ایران در داشتم دوست. بود عسل از ترشیرین  من برای 

 .شود آشنا ایران در ایرانی زندگی سبک با و کند

 بود منی  از تعجبش! کرد زدن غر به شروع و گفتم آرمان برادر از برایش

  من به  توجهی هیچ که  بود کسی  دنبال چشمم  و کردممی رد را همه که

 . بود نداده نشان

 شروع آهسته های قدم با  ماشین سمت به زدیممی  حرف که طور همان

 را رویم و بر خوش بستنی از هم قاشق  یک حتی هنوز کردم، رفتن  راه به

 . بودم نخورده

  بود، ایستاده دست به گوشی  که دیدم را حامی  شدم، که ماشین نزدیک

 ترپهن پشت از پهنش های شانه  که اویی سمت به و کردم قطع اریک با

 . برداشتم قدم ترسریع  شد،می داده نشان

 . سالم -
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  آورد، پایین را گوشی.  کرد رها بلند را  نفسش که دیدم  و سمتم برگشت

 هایمچشم  خیره دوباره و ماند ثابت ای لحظه  چند بستنی روی  نگاهش

 .شد

 . بیام من  تا بشین ماشین  توی  گفتم شما به  من -

 . شد حبس ای ثانیه  نفسم که  گفت گونهتوبیخ  و جدی  انقدر

 نیم  شما کار بود قرار  رفتم، که نشده بیشتر دقیقه  بیست از کمتر -

 .بکشه طول ساعت

 خودت؟  برای  بگرد برو شما میام، دیگه ساعت نیم  چون گفتم -

-  . ... 

 نیلین؟  گفتم -

  صدای  آن با را اسمم که بود  بار اولین. جانب به حق و بود جدی  خیلی

 .کرد صدا اشمردانه

 .خواستمی را صاحبش دلم که شدم دهانی از اسمم آمدن بیرون محو

 . نه -
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 قزوین توی  پرت جای  یک قیافه،  و تیپ این با شدی؟  پیاده چرا پس -

 بشه؟ چی  که شدی  پیاده

 قدر چه ! نبود مناسب جااین برای  یا بود خوب نظرش به  امقیافه  و تیپ

 و بپرسم  مستقیم او از را ذهنم های سؤال  تمام توانستمنمی  که  بود بد

 . ماندم می  برزخ در باید

 .خریدم بستنی -

 کرد پرت و گرفت  دستم از را بستنی جدی  خیلی کردم، دراز سمتش  به

 . آب جوی  سمت

  رفت، فرو آب در که  دیدم را ای خامه  پر ی پسته  پر بستنی  ناراحتی با

 و صورت  کردن برانداز محو اشعصبانی  های چشم و آوردم  بال  را سرم

 . بود موهایم

 و کرد باز  را من سمت ماشین در برگرداند، را سرش دید که را نگاهم 

  زد دور را ماشین خودش و شدم سوار ناراحتی   با. بنشینم که کرد اشاره

 . شد سوار و
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 درد و پیچید ماشین اتاقک در سیگارش و شنل بوی   نشستنش با

 .کرد  کم را بستنی پرتاب و دادهایش

 خوش موهای  در را هایشدست و داد تکیه  ماشین پشتی به را سرش

 . برد فرو حالتش

  دقیقه چند ندادی؛ جواب زدم زنگ هم چی هر نیستی، دیدم اومدم -

 عصبانی انقدر نباید اومده، سرت بالیی کردم فکر. وایسادم اینجا است

 ! شدممی 

 دلم. دیدم  را او از رفته دست از تماس سیزده و افتاد گوشی  به نگاهم 

 مرا  نداشتم دوست خواست،نمی را  من از بودنش  عصبانی و ناراحتی

 . بداند  مسئولیتبی 

 ! ببخشید  -

-  . ... 

  میای  زودتر شما دونستممی  اگه گردم،برمی  ساعت نیم  از قبل تا گفتم -

 . رفتمنمی
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 گوی دو آن برق و   آوردم بال  را هایمچشم. برگرداند سمتم را سرش

 . شدم  گوشی خیره و بردم پایین  را سرم! لرزاند را دلم مشکی

 . باشم نکرده خراب را چیز همه کاش

 دادی؟نمی جواب چرا رو گوشیت -

 . زدممی  حرف اریک با -

  کشیده رفت، خوردن  زنگ به شروع که اشگوشی  صفحه روی  نگاهش

 .انداخت داشبورد روی  و کرد  سایلنت شد.

 کیه؟  اریک -

 . صمیمیم دوست -

 گوشی روی  از را نگاهم  نتوانستم اما من داد، من  به  را نگاهش دوباره

  در اشگرانه  توبیخ لحن و نگاهش  سنگینی زیر که بدهم اویی به  و بگیرم

 .بودم بودن ذوب حال

 . صمیمیته دوست آرمان کردممی  فکر -

 . هست هم اریک -
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 داری؟  هم دختر صمیمی دوست -

  لیزبت بعدش هستن،  ترنزدیک من به هامدوست همه از آرمان  و اریک -

 . بعدن مرحله یک هم هامدوست بقیه. انسپیده  و ترانه و پوریا و

  اولین بد اثر تا برگردانم خودم به را نظرش  کمی تا دادم توضیح کامل

 شود، جبران کمی دیدار

 . کشید بلندی   نفس

  رو این.  بشه انداخته گوش پشت  زنم،می حرفی وقتی ندارم  دوست من -

 خب؟ . نیاد  پیش برامون مشکلی بعدا  تا لطفا بدون

 !کرد؟می  حساب من با  بعد روی ! بعدا؟

 دخترانه  فکر نگرفت، خودش به را توجهم ای ثانیه  حتی اشجمله مفهوم

.  داد را او ی وعده  ناآرامم قلب  به و بود کرده شروع را پرواز من

 ! گرفت اوج هایم پردازی خیال 

 . خب -

 . کرد حرکت به شروع و زد استارت را ماشین
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  خرید، بستنی برایم ولی نکرد خواهی معذرت تندش العملعکس از

 را نگاهش جنس من و  کردمی   نگاهم !بود خوشمزه. پرمغزتر و ترپرخامه

  قلبم در صورتی هایپروانه. گرنوازش و بود لطیف داشتم، دوست

 . خواندندمی شعر بلند -بلند و چرخیدندمی 

 .خاطراتمان و آشنایی  و پرسید آرمان از برگشت راه در

 برای  ترسش از و موسیقی به آرمان حس از گفتم،  را همه برایش صبر با

 و هنرمندها آرزوی  از ماندگار، قطعه یک  خلق برای  زمان دادن دست از

 . تفاوتشان از

 .بود بلد را کردن گوش خوب او

 نشده شروع ترافیک هنوز  و بود  نیم و  سه  ساعت رسیدیم، که تهران به

  باشد ترافیک اگر که دادم قول خودم به ترافیک، از کننده فرار منِ و بود

 بروم اشصدقه  قربان دیدم را ترافیک  بار  هر برسم، خانه به دیرتر من و

  به دقیقه  پانزده و چهار ما و نبود ترافیکی هیچ مورفی  قوانین طبق ولی

 . رسیدیم ما خانه

 . آمدی  من با امروز که بود خوب -
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 روز یک در هزارم بار برای  دلم و کردم نگاه  برقش پر  سیاه چشمانِ به

 .ریخت

 . بود خوبی  روز منم برای  -

 . آرمانی  دوست که خوشحالم -

 . آرمانم دوست که بود خوشحال  همین؛

 برای  من شناخت به راجع امروز کل! بـنگ و کرد پردازش به شروع مغزم

 !بود  آرمان با دوستی

 ! بود نساخته  که هاداستان چه من پردازخیال  ذهن ایستاد؛ ای ثانیه  قلبم

 ببندم  را خانه در وقتی  تا شدم پیاده ماشین از ای اضافه حرف بدون

 .کردمی  نگاهم و بود ایستاده

  حس شنیدم، را هایشلستیک جیغ  صدای  و دادم تکیه  در پشت به

 . داشتم مزخرفی  ناامیدیه

 .بود رفته تحلیل امانرژی  تمام که منی و مزخرف پایان و عالی روز یک

 . شدن نادیده نه داشتم عادت  گرفتن نادیده به همیشه که  منی
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 .بودم شده متنفر جدیدم  احساس و خودم از که  منی

 .خواستمشمی  مزخرف، حس این تمام با  هنوز که  منی

  سال  هفت از بعد صالحیتم تا بیرون بودم  نرفته نهار ترانه و سپیده با

 !شود؟ سنجیده آرمان با بودن برای 

  روی  خداحافظی  هنگام او های دست از که بویی تا کردم بو را هایمدست

 ببلعم.  را بود نشسته هایمدست

 !ترین؟خوشبخت  یا تریننداحمق هاعاشق تاریخ، در و

*** 

  من که ای نشینی شب  برویم، پوریا  خانه به تا آمد دنبالم آرمان شب

  فایده نروم تا کردم جور که ای بهانه  هر  و داشتم برایش را  انرژی  کمترین

 . نداشت که  نداشت

 عذاب مزخرف حس و بودم  نگفته حامی  و امروزم از هاآن از کدام هیچ به

 حداقل گفتن،  قصد من ولی فشردمی  گردنم دور را هایشدست وجدان

 . نداشتم  را امشب

 .افتادم شدن خفه حال  به اگر شاید
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 در بار  صد از بیشتر که  آرمان و پوریا های دوست از بود،  هم نیما شب آن

 . بودم کرده رد من و بود داده دوستی  پیشنهاد من  به ماه دو این

  دختری  هر برای ! آقا  و بود قیافه خوش بود، خارجه امور وزیر پسر نیما

  شیوه   نداشتم، او به حسی تنها  نه  که منی جز بود  مناسبی گزینه

 .بود نشده تعریف برایم هم اشزندگی 

  من به  بار چهار سالی  حداقل کنم، قبول را پیشنهادش  من  اگر گفتمی 

  با که  منی برای  چند  هر سازد،می را رابطه هست جور هر و زندمی  سر

  لیست از خارج گزینه این بودم، کرده تجربه را دور راه از رابطه مارک

  به تا  کند می راضی را پدرش گفت  آیم،نمی   کوتاه که دید! بود امانتخابی 

  هفت و بیست  پسر زندگی اختیار پدرش که همین و کند مهاجرت هلند

 .بود قرمز خط ترینبزرگ  من برای  داشت، را اشساله

 . است نشدنی او و من  برای   ما که بودم  گفته او به ماه دو این در بارها

 همیشه نیمای  بکشم،  سیگاری  تا نشستم حیاط در حوصلهبی زیادی  منِ

 تکان  سر  با من و زدمی حرف نیما.  شد  ملحق من  به هم زنهم به خلوت

 تمام حقیقت در ولی کنممی  گوش هایشحرف به کردممی وانمود  دادن
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 و ندارد  من به حسی  هیچ بودم مطمئن که بود ای حامی پیش حواسم

 .بود آرمان خاطر به  فقط هم امروز برنامه و شماره  گرفتن

  بلند و خواستم معذرت!  نداشتم تحمل دیگر  من و زدمی   حرف هنوز نیما

 .کرد صدایم نیما  که شدم

 . بده  فرصت یک بهم! تو  خواستن از نمیشم خسته من نیلین -

 انقدر. بودم خسته گفتن  نه از حتی من   ولی شدنمی خسته  اصرار از او

 . کنم تالفی او سر را حامی های توجهی کم تمام که بودم حوصلهبی 

 !نمیشه ندارم حس  بهت وقتی نیما، نمیشه -

 دیگه من نداشتی حسی بعدش اگر بده،  وقت من به  هفته یک تو -

 . کنمنمی تکرار رو درخواستم هیچوقت

 کنی؟می  بیخودی  اصرار چرا نیما، نداره حسی گفت  -

 زد، خشکم جایم سر.  بود خودش خشک و بم صدای  بود؛ حامی صدای 

 معرض در که نزدیک  آنقدر شد؛ نزدیکم که  شنیدم را هایشقدم صدای 

 .گرفت قرار دیدم
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 سالم  شما به باید دفعه هر من خانم، ترمبزرگ شما از سال  هشت  من -

 کنم؟ 

  من قلب. داد دست حامی با و کرد سالم  هم نیما  کردم، سالم آرام

 .بود قراربی 

 . کن صدا رو آرمان زحمت بی   نیما، -

 خشک دهانم هم باز! چیست تکلیف دانستمنمی  من و داخل رفت نیما

  شکستن قصد گویا  هم حامی بود،  سخت کشیدن  نفس  و بود  شده

 .نداشت  را سکوت

  و داد تکیه بود، داده تکیه  بودمش دیده که اول دفعه که میزی  همان به

  تصدقش بلند و شدممی اشخیره اگر بود زشت . کرد روشن را سیگارش

 . نداشت من به ای توجه هیچ که اویی تصدق ! رفتم؟می 

  با شکست را سکوت که برداشتم ساختمان سمت را قدم اولین سرخورده

 . جانبش  به حق لحن همان

 کنی؟می گوش هاشحرف  به شینیمی چرا نداری  حسی بهش  اگر -
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  شد تموم سیگارم وقتی پیشم، نشست  اومد که کشیدممی   سیگار من -

 . برم شدم بلند

 . خواست را سیگارش  طعم کردن مزه  دوباره دلم کشید، سیگار از پوکی

 داده؟ پیشنهاد بهت  حال  تا بار چند -

 . خیلی -

  خیلی دوستش  که جایی آورده رو تو برداشته  هم غیرتبی آرمان اون -

 ! گذاشته؟  هم تنهاتون و داده پیشنهاد  بهت

  قند کیلو -کیلو کردن آب باعث بود،  من برای  غیرت سر از اگر حرفش

 . شدمی دلم در

 .بود  شده  خشمگین من خاطر به اگر مُردممی  خوشی از من

  داشت انتظار او که است آرمانی از اششده  کنترل خشم دانستممی  ولی

 . کند محافظت  اطرافیانش از خودش مانند

  خواست دلم بود، هایشلب  بین که سیگاری  به  شد  کشیده دوباره نگاهم 

 . گرفت  سمتم به را سیگار که  خواند نصفه را نگاهم .  را جفتش
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. درآورد دستم از را سیگار و کرد دراز را  دستش گرفتم  که را کام اولین

 هر که  بود برده بال  انقدر را قلبم ضربان هایشدست  با  هایمدست لمس

 ! بودم  دهانم از قلبم پریدن بیرون  منتظر آن

 روی و چرخیدمی صورتم روی  که نگاهی  با گرفت سیگار از کامی

 . ماند ثابت  هایملب

 . بود خوشمزه -

 این من و شد داغ تنم تمام آوردند، هجوم سرم به  بدنم های خون تمام

  را او بدنم های سلول   تمام لحظه آن در داشتم دوست  را پروابی  حامیِ

 .کردم حس  زندگیم در اول بار  برای  را عشق من و زدمی فریاد

  من قبل های حس  بودم، نکرده تجربه را مانندش وقت هیچ که حسی

  قابل وجهی هیچ به لحظه آن در قلبم عجیب و نامنظم   ریتم به  نسبت

 .بود خواستن  از فراتر چیزی  او به حسم نبود، مقایسه

 . بیاره رو مُهر  و بیاد بابک قراره کردم فکر -

  ِ دست سمت باز او  نگاه  گذاشت، کمرم دور را دستش و رسید آرمان

 .رفت کمرم روی  آرمان ی نشسته
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 .بگیرم  خودم گفتم هم رو مُهر  نیلین،  دنبال اومدم -

 .کرد  نگاه متعجب ی شده  قرمز منِ  به  بهت با آرمان

 برین؟ قراره کجا قرمزی؟ انقدر چرا -

 .بیرون  بریم شام قراره بیا، بپوش لباس برو نیلین -

 تعجب با آرمان! دانستم؟نمی   من که بیرون برویم شام بود  شده قرار کی

  با سنگینش نگاه زیر  من و بروم که زد تشر حامی و کردمی  نگاه من  به

 . رفتم سریع های قدم

 .بودم اختیارترینبی گویا  مقابلش در

 زدمی فریاد بلندتر قلبم! نیست تو برای  دیدارها این که زدمی فریاد مغزم

  ساعتی حتی است قرار وقتی حامی درخواست دلیل دارد اهمیت چه که

 !باشم؟ کنارش

  به شوند مطمئن تا آمدند بیرون من با تعجب  با همه پوشیدم که را مانتو 

 . بیندمی هایشانچشم و شنیده هایشانشگو چه آن

  توضیح یک" که کرد زمزمه و آورد گوشم نزدیک را سرش آرمان

 . "بدهکارم
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  و کاری پنهان  بابت گفت  سپیده و کردند  نگاهم چپ -چپ ترانه و سپیده

 . کنم دعوتشان برانچ فردا باید او با شامم قرار به راجع  نگفتن

 . آمدنمی در خونش زدی می  کارد را نیما

 .زدم حدس فقط را بودند کجا آوا و پوریا

 .برویم که کرد اشاره و داد قرار کمرم از فاصله با را دستش

  منی بزنم، حرف بتوانم تا گرفتممی  کار به را توانم تمام باید او مقابل در

 کار آن در داوطلبانه که ای خیریه مورد  در نفر  صدها مقابل در بارها که

 . بودم کرده سخنرانی کردم،می 

 . نداشتیم  شام قرار ما -

 ! درسته -

  نقش صورتش در لبخندی  طرح و برگشت  سمتم کردم، نگاهش  تعجب با

 . بست

 . نکن گرد رو هاتچشم -

 . کنم پاک امچهره   از را تعجب کردم سعی حرفش، از شده  سرخ  منِ
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 . باشی جااون خواستنمی دلم چون -

 که جوابی زیاد احتمال به دانستممی   کوبید،می   سینه به واردیوانه قلبم

 . پرسیدممی  باید  ولی نداشتم دوست را شنیدممی 

 چرا؟  -

 .نداره چرا -

 که گردی  های چشم همان با باز  شده، گشاد های مردمک  با کردم نگاهش

 . نداشت دوستشان گویا

 . نیلین نباشی دلیل دنبال من کارهای  برای  کن عادت -

 .بود زده صدا قشنگی به باز را اسمم

 . کارهایش  به کنم عادت بود خواسته من از

 ! کنم؟ عادت

 ! ببینم؟ امزندگی در را او بیشتر بود قرار

 !آرمان؟ خاطر به

 ! بود شدن منفجر حال در مغزم
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 خوای؟ می  چی شام -

 . نیستم  گرسنه -

 !بخوری  شام باید. رو جا یک کن انتخاب -

 یک داشتن دوست  بگیر، فاصله او از که دادمی  نهیب مغزم بود، زورگو

 هر ولی امگرفته بازی   به قلبِ. کشدتمی  ذره -ذره که است  سمی طرفه

  و قیمتی هر به ! خواستمی را بودن او کنار شد،می  بیشتر قدرتش لحظه

 . نابرابر جنگ این ی برنده زدن حدس نیست سخت

       .خوبه خیلی هاشاستیک که کوچیکه  رستوران یک خونمون نزدیک -

 . خواست را آدرس و داد تکان را سرش

 مجبورم داد، سفارش استیک یک اما من برای  بود خورده شام خودش

 کامل را خوردمنمی  بیشتر را سومش یک همیشه من  که  استیکی کرد

 .بخورم

 اشزورگویی هر با که زورگویی انداخت،می  مامان زورگوی  نسخه یاد مرا

 . ساختمی خود دیوانه و  اسیر بیشتر مرا
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  غره چشم حامی گذاشت،می  دهانم در و کردمی  تیکه  برایم مامان

 .رفتمی 

  نگاهش ناراحتی  با  من و لقمه هر  بعد  رفتمی امصدقه  قربان مامان

 ضعف دلم در برایش من و کردمی  تهدید حامی است،  بس که کردممی 

 .کردممی 

 .پرستیدممی  دل در را حامی زدم،می  غر مامان به

 . داد  تکیه  صندلی به و  شد راحت خیالش داد، خوردم به کامل که را غذا

  نبود،  او حضور لطف به  اگر البته هم من بارید،می  خستگی هایشچشم از

 زدن چُرت حال در پوریا خانه ی پنجره کنار سبزرنگ مبل روی  الن

 .بودم

  بودی، من  با که هم ظهر از بعد تا خوابیدی، ساعت  سه دیشب گفتی -

 پوریا؟ خونه رفتی  شدی  پا که  نبودی  خسته

 .کردن اصرار خیلی هابچه  برم، خواستمنمی  -

 میری؟ کنه اصرار جا هر کی هر -
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  همه این از بعد  کنم، جمع را هایملب  شد  باعث گرشتوبیخ  لحن

 هایمچشم  در خشک  چنین  این کهاین انتظار خوردنم غذا به اشتوجه

 . نداشتم  را بپرسد  سوال جدی  و شود خیره

 . نه -

 رفتی؟ چرا پس -

 .بودیم ریخته برنامه بود روز چند دستم، از بشن ناراحت خواستمنمی  -

  گره ابروهایش شد، خیره گوشی به ای دقیقه. آمد تکست اشگوشی برای 

 . فرستاد جوابی و خوردند

 پشت مخاطبِ کهاین حس از که کرد  نگاه منی  به و آورد بال  را نگاهش

 با  را لبم پوست و کردم حس دلم در  عجیبی غم باشد،  مونث تلفنش

 . نیست  کسی با که بود این تصورم فرض  پیش طور به. کندم می دندان

 . کنم حساب خواممی خوای؟نمی چیزی  -

 . کنم می حساب خودم -

 اصرار و شوم بغض از پر که بود کافی  خشمگینش نگاه برق یک فقط

 . نکنم ای اضافه
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  داشتم، بغضم فرستادن فرو در سعی  من و بود سکوت راه طول تمام

  کردنم، آرام جای  به شنلش بلو استشمام. شوم موفق نتوانستم که کاری 

   !کردمی تشدید را بغضم

 .بود مزخرفی حس چه این

  شوم،  پیاده تا داشت نگه  خانه  جلوی  را ماشین  وقتی داشتم بغض هنوز

 .کردم آرامی تشکر

 . گرفت را دیگرم مچ دستش نشست، که  دستگیره روی  که دستم

 . ببینمت  -

 مچ! نریزد تا کردممی تالش زحمت با که هاییاشک با کردم نگاهش

 . شدمی   پخش  بدنم تمام در گرمایش بود؛ داشته نگه  دستش در را دستم

 شما؟  شدی  ناراحت  انقدر گفتم چی من -

 . نیستم ناراحت -

 چی اشکت از پر های چشم و قرمز صورت و داربغض  صدای  این پس -

 میگن؟

 . خوبم -
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 صدای  کرد، کم را صورتم تا صورتش فاصله و شد خم سمتم به کمی

 : نشیندمی  گوشم در دارش خش

  هیچی یا  بشنوم درست جواب یا پرسممی  سوال وقتی دارم دوست من -

 .نمیاد خوشم سربال  جواب از نشنوم،

 .کردم  نگاه امنزدیکی در جذابیت از حجم آن به و دادم تکان را سرم

  روز آن در چندم بار برای  و چرخید صورتم اجزای  روی  پروابی  نگاهش

 بغضم و شد خشک  چشمم پشت های اشک . ماند ثابت هایملب روی 

 . گرفت گُر  صورتم ناپدید،

 .کشیدم می  نفس را بود شده مخلوط سیگارش  با هک  شنلی بوی   فقط

 ماتم نداشتم،  را هایشکردن توبیخ از بعد را افتادنش انتظار که اتفاقی از

 امگونه نوازش با همزمان شد، دور و کرد زیاد که را اشفاصله  .بود برده

 :کرد زمزمه

 .ترینِ خوشبو تنت عطر -

  سفید وقت هیچ ام،شده  سرخ پوست  اگر داشت  وجود درمانی آیا

 . شدنمی
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*** 

 خبر یک منتظر را اشچهارشنبه  و شنبه سه  دوشنبه، یکشنبه، شب، آن

 از بعد کامل خبری بی  جز  هیچی. زنگ یک  یا تکست یک بودم؛ حامی از

 ! بود برده عرش به مرا که شب آن

 از پر  خواب مثل  کشید،  طول ماه یک مثل  که  هفته  از کمتر یک آن

  حس و نبودم کسی منتظر   وقت هیچ.  گذشت زیاد کالفگی با و کابوس

 .کردممی  تجربه که بود بار اولین را خبر یک برای  انتظار

 .بود  نشده جدا من از ای ثانیه  گوشی بودم، او از خبری  منتظر ثانیه هر

 اریک، جز به حال  و بودم کرده تعریف را چیز همه ترانه و سپیده  برای 

 . بودند شده حامی معرفتی بی از غمم همدم هم هاآن

  فقط بودیم رفته بیرون که  شبی تنها و  بود شرکت درگیر حسابی آرمان

 هایشمنطقی بی  و هایشگیری سخت هایش،بداخالقی  حامی، از فقط و

 .بودم دادن جان به حاضر هایشصفت تک -تک برای  اما  من  گفت،

 بابایی و مامانی و خاله و بابا و مامان با  من  وقت بیشترین روزها، آن در

 . گذشت 
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. کردم عکاسی توانستم تا من و تهران بزرگ بازار بودیم رفته روز یک

 حمایت جای  به چرا که کردمی دعوایش مامانی  و بود شده  شاکی  بابایی

  بابایی، بودن  شاکی هر  پشت دانستممی! زندمی  غر عزیزش، نوه هنر از

 .است عزیزش نوه به عالقه دریایی

 کوچکی باغ رودهن؛ گیالس  باغ رفتیم  بابایی  و مامانی و من هم روز یک

  که باغی بود،  کاشته خودش های دست  با  بابایی را هایشدرخت تمام که

 از رفتن پایین و بال  حال  در یا استخرش در من کودکی  زمان بیشترین

 . بود گذشته هایشدرخت

 و کردیم شنا ساعت  چند  و سپیده با ترانه کرج  باغ رفتیم هم روز یک

 . گرفتیم  رفت،می  گرمی  به رو که هوایی در آفتابی  نیمچه

 جذاب، سیاه چشم دو آن فکر هاشب ولی گذشتمی ترراحت روزها

  نه. کردمی امدیوانه  و آوردمی  هجوم مغزم به گیرا صدای  و زیبا صورت

 . شدمی دیوانه فکر هجوم از سرم!  نقاشی  نه و داشت اثری  سیگار

 همه آن بابت خودم از ولی بودم کرده اعتراف خودم  پیش او عشق به

 .بودم  شاکی طرفه یک احساس و انتظار
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! کردم؟می چه را دلم  من و برگرد گفت می  و کردمی دلتنگی  اریک

 . کشیدمی  نفس  او که بود شهری  هوای در کشیدن  نفس امدلخوشی

 بغض دنیا  یک با شدم بیدار خواب از یازده حدود که بود صبح   شنبه پنج

  ندیدم، حامی از ای نشانه  هیچ باز و کردم چک را امگوشی  کهاین از بعد

 . شدممی بندترش در فراموشی، جای  به  گذشتمی  که روز هر

 حامی  شدنمی باورم و بودم دلتنگ  بودم،  کرده نقاشی  صبح شش تا

 . نداشت من به تمایلی ترینکوچک

  هلند  نیم و هشت ساعت زدم، زنگ اریک به و برداشتم را گوشی فکربی 

 : داد جواب بوق سه از بعد  بود، شرکت راه در باید و بود

  داشته رو من شدن بیدار ارزش امیدوارم فقط. نیلین  -نیلین  -نیلین -

 ! زنگت  باشه

 نرفتی؟ کار  سر مگه  خوابیدی؟ چرا -

  جمعه  و شنبهپنج  که گفتم  بهت دیروز میدی؟ گوش من حرف به اصال -

 .اممرخصی 

 دیگه؟  هفته  دبی بریم -
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  به راجع که  بود خواسته گرفتم،می  تصمیم قلبم با که  منی از بارها  بابا

 . کنم فکر اهمیتش  گرفتن نظر در با ای دقیقه  چند حداقل هایمتصمیم

  مهم تصمیمات از قبل بودم نکرده فکر  هم بار یک حتی  اما طاقتبی  منِ

 .بودم شده  هم همیشه از بدتر داغانم،  روحی حالِ با که الن ام،زندگی 

 نیلین؟  خوبی گرفتی؟ رو تصمیم این شد چی -

 .باشم دور روز چند اینجا از باید  فقط خوبم، -

 . میدم خبر  بهت کنم می چک رو هاهتل  بگو تاریخ بهم   باشه -

 .را نارنجم بهار اریکِ هایش،مهربانی  تمام برای  از بوسیدمش تلفن پشت

 .خورد زنگ نشده  قطع  تلفن،

 . برداشتم است، اریک کهاین هوای  به ندیده  را گوشی

 . نیلین -

 اریک کردم فکر من. بود خودش صدای  خدا به ! بود خودش برد، ماتم

 فاصله را گوشی . گرداندم برش زور  با  و رفت نفسم! بود  او و زده زنگ

  با. بخورد زنگ دو حداقل گذاشتممی  کاش  کردم، چک  را شماره و دادم

 : گفتم درآمد سختی  به که صدایی
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 بله؟ -

 .امحامی  سالم، -

 . بله -

 ! بگیری؟ یاد خوای نمی کردن سالم شما -

 و نرمی با و بود زده زنگ روز همه این از بعد او و بود  آمده بند  نفسم

 !کرد؟می  بازخواستم آرامش

 خوبه؟  واست ساعتی چه. اماوکی هفت  از امروز ببینمت؛ خواممی  -

  او و کوبید می  امسینه  قفسه دیوار و در به را خودش قلبم هیجان، از من

 !کردمی  دیدن به امر توضیحی، هیچ بدون و خاص آرامشی با

 شده؟ چیزی  بپرسم چشم جای  به تا مُردم که  منی و

 را ساعت  شما  زنیم،می  حرف و بینمتمی  گفت راحت خیلی که اویی و

 . کن مشخص

 تمامی قرار به  بودم،می  شام باید   مامانی خانه امشب  که  منی و

 . شدند می جمع آنجا همه که هاشنبه پنج 
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 شودنمی اشکننده  میخ صدای  خشک تن از را احساسی هیچ که اویی و

 .خواند

  هم دوازده حتی بودم داده  قول داشتم، پوریا خانه قرار بعدش که  منی و

 .بروم  هم باز آمدم، مامانی خونه از اگر

 همه این از بعد! خواستمی را او فقط  نفهم زبان دلِ دار،  و گیر این میان

 . نبودم بلد مقابلش در هم ناز. بود صبربی   انتظار،

 . باشم  مامانیم خونه هشت باید من  .هفت همون -

  منِ دلِ. نبود کافی دلم برای  صبر همه این از بعد دیدار  ساعت یک

  چرا که بود عصبانی  بار اولین برای   حامی، از بودن  شاکی جای  به شرمبی 

 ندارد؟   تبصره هاشب   شنبهپنج  قانون

 نیست؟ امری . شمام خونه دم هفت من -

 . نه -

  دو از بعد بود زیادی  عشق چه این. بوسیدم را گوشی ناخواسته کرد، قطع

 !دیدار بار سه
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  قفس از پرنده  حال بودم،   گرفته تهوع حالت زیاد، استرس از روز تمام

 . داشتم را پریشانی ی درآمده

 . چیست دیدنش دلیل که کردممی  فکر این به مدت تمام

 تمام و است گذاشته آرمان خاطر به را قرار این کردممی  تصور بار یک

 . گرفتمی درد هایمسلول 

  ضربان و عالقه ابراز و  کندمی خواهیمعذرت کردممی  تصور هم بار یک

 . رفتمی  بال  آسمان به  تا قلبم

 لک. شود خشک  خودش  دارمحالت  موهای  گذاشتم و گرفتم دوش

 حوصلگیبی  سر از بود ای هفته یک  که هایمناخن  به  کمرنگی صورتی

 .زدم بودم، نکرده هم  نگاهشان

 . نزدم صورتم به بیشتر  لبی برق

  سفیدی  تاپ و کات بوت جین آخر در و  کردم عوض بار چند  اما را لباسم

 سفید های کتونی  با آن، روی  گشاد مردانه  سفید شِرت یک و پوشیدم

 هایمشانه روی  همیشه که شالی با  گرفتم، دستم را امگوشی .کیف بدون

 .سرم روی  تا بود
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  دست به  سیگار و ماشین  به داده تکیه زیبای  استایل همان با  هم باز

 تا سر. زد محوی  لبخند من دیدن با بود، خیره خانه در به و بود ایستاده

  بود،  باز پیراهنش بالی  دکمه و  بود  پوشیده روشن و سیر کِرِم پا

 . بود شده ریخته اشپیشانی روی  پریشان نیمه موهایش

 به و  آوردم در حرکت  به را پاهایم زحمت با  شد، شروع قلبم   نافرم ضربان

 .کردم  حرکت سمتش

 . نیلین -

 پشت من  آرمانِ سنِ هم  داشتنیِ  دوست پسرخاله بود، مهبد  برگشتم؛

 . فشرد مرا آغوشش در محکم و جلو رفتم. بود سرم

 . مامانی خونه  بریم  هم با اینجا  اومدم جوجه؟ میری  کجا -

  جنگیدممی  طاها و او با همیشه و دیدمنمی جوجه را خودم  واقعا من و

  جوجه -جوجه  انقدر همیشه ولی هاآن .نکنید صدا جوجه مرا که

 . شدمی   شاکی  من مثل هم بابایی تا کردندمی 

  من کردن اذیت از دست خواستندنمی  هم بابایی شدن  شاکی از بعد

  بروند؛ بعد مرحله  به و کنند عمل یواشکی بودند مجبور و بردارند
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 پیدا طریقی  یا نوشتندمی  کاغذ روی  یا کردندمی  زمزمه که ای مرحله

 . درآورند بابایی توجه بدون مرا حرص که کردندمی 

 . میلیاردم یک بار برای   نیستم، جوجه من -

 و ظریف انقد ی جوجه  شکنه،می هاتاستخون همه بدم فشارت -

 !وال  بودیم ندیده  شکننده

 . سالم -

 افتاده ابروهایش بین کوچکی  گره. برگشتیم  مانجفت  حامی، سالم با

 !جذاب داشتنیِ  دوست جنتلمن این اول سالم همان از بود بداخالق بود،

  دستش زمانهم و کرد  سالم  من  دنبال به  هم مهبد و کردم سالم  هم من

 بدون داد، دست فقط هم او. مهبدم گفت و کرد دراز حامی سمت به را

 . اسمش گفتن

  مستقیم دیگه ساعت  یک و بیرون میرم من آرمانه، برادر حامی! مهبد -

 .مامانی   خونه میام

 . نکنی دیر جوجه، باش مواظب -
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 سمت و بود او دادن تکان سر جوابش که کرد حامی از هم ای خداحافظی

 . رفت  ما خانه

  شد خم نزدیکم  بنشینم، تا کرد باز برایم را در حرف بدون  مهبد، رفتن با

 بویی  کشیدن نفس! بود بلد خوب را بودن جنتلمن. بست را کمربندم و

 . کرد امدیوانه شد،می  پخش اشسینه روی  از که

 . خواست را آغوشش کردن امتحان دلم

 کمی را پنجره درونم زیاد گرمای  از افتاد، راه و کرد روشن را ماشین نرم

 انداختم  پایم روی  را  گردنم دور شال و کشیدم  پایین

 بود؟  کی -

 .امپسرخاله -

 نزدیکی؟ انقدر  برت و دور پسرهای  همه به -

 قدر؟ چه

 . کنن بغلت جوری این -

 بود  کرده یخ هایمدست که  منی  گفت، حرص با من  به  کردن نگاه بدون

 را  توانم تمام که منی کوبید،می امسینه به را خودش  زاننامی  قلبم و
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  هستم دلتنگش قدرچه ندهم نشان که  باشم عادی  که بودم کرده جمع

 .امبوده فکرش به روز چند این  ثانیه به  ثانیه که

 .امهپسرخاله که گفتم -

 چی؟ پوریا و آرمان -

 . منن صمیمی های دوست -

 چی؟  من -

 از بعد ! سخت  کشیدنم   نفس و شدمی خشک دهانم شد،می  که جدی 

 !کرد؟می  بازخواست شلیک، آماده پُرِ توپ با بود آمده روز شش پنج،

 . منتظرم -

  تاثیر بدنم دمای  روی  مستقیم  که بمی صدای   در ای نرمی  هیچ

 . نبود گذاشت،می 

 .حسی  یک شما -

  و کشاند خیابان کنار جلوتر، کمی  را ماشین فشرد؛ گاز پدال روی  پا

 .سمتش   شدم کج  سختی به  هم من. سمتم برگشت
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 !کردممی   پیدا بودم حامی با  من که بود ای صیغه چه دهان شدن خشک

 حسی؟  چه -

 هاآن  از تواننمی را  چیزی  که سیاهش براق چشمان به  کردم، نگاهش

  به اعتراف خواستمنمی! بود جوابم منتظر و کردمی  نگاهم خیره خواند،

 . کنم باشد، عشق زدممی  حدس  که چیزی 

 .نکردی  بغل رو من که شما -

  به  نگاه از ترآسان. شدم خیره دستش های انگشت  به  و ماندم   ساکت

 . بود برقش از پر چشمانِ

 .کشید اشچانه  و لب به را دستش کف و کرد مکث  کمی هم او

  و داشتنت ناز همه این از آرامشت، و بودنت لطیف از ازت؛ میاد خوشم -

  میون و میشه امخیره زیبات آبی چشم  تا دو اون وقتی . بودنت  زیبا

 به گیری می  گاز رو رنگت خوش های لب ات،شده   سفید و سرخ صورت

 . بکنم  تونمنمی فکر هیچی به  بهت شدن خیره جز

 .کردمی زده خجالت را دار تجربه  منِ که بود  شرمبی  آنقدر
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 کف  بار این شد، داغ آتش کوره مثل که تنی و صورتم به خون هجوم

 حرارت درجه کردمی  کنترل طور چه  حامی! شد سوزن -سوزن دستم

 . را من بدن اعصاب تمام و من  رنگ من، تن

 که  کردمی تکرار را سهراب شعر مدام و کرد برقرار را  اشمهمانی  قلبم

 .عشق جز به  نیست زندگی یار،  دیدن جز  به نیست   زندگی

  به من  به اشنزدیکی به  نگرفتنش تماس هفته یک به  داد هشدار مغزم

 درباره علیرضا و آرمان از که هاییحرف به زد بک فلش و آرمان خاطر

 . شنیدممی دخترها کردن رام   در اشتوانایی

 . کردم نگاه کرد،می  نگاهم جدی  که او به و آوردم  بال  را سرم

 بزنی؟ خوای نمی حرف -

 . توانستمنمی  خواستم،می 

  نشانه را قلبم مستقیم آخرش، پرتاب و کرد نگاهم  خیره دیگر کمی

 . گرفت

 بشی؟  من دختر دوست اگه میشه ناراحت آرمان نظرت به -

 .اندشنیده  که را  چه آن نشد باورشان هایمگوش
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 امشده فلج  قلبِ! ایستاد خدا به ایستاد، خورد، که ای ضربه با  که قلبی و

” آرمان شدن ناراحت“  روی تمرکز جای   به  هوشیارم، کامال مغز برعکس

 .کرد زوم ” شدن دخترش دوست“ روی 

  نفس  حتی ولی زدممی حرفی باید کردم،  نگاهش متعجبم های چشم با

  هم با اشخبری بی روز چند این و هایشحرف ! بود سخت برایم کشیدن

  را سکوت شکستن قصد هم او بار این و گذشت ای دقیقه   چند خواند،نمی

 .کردم جمع را توانم. نداشت

 ایدفعه یک هم الن! شدی   غیب روز  چند بعدش و   نزدیک من به -

 دوستی؟ درخواست با شدی  ظاهر

  تنظیم من روی  و روشن را ماشین کولر  کشید،  دستی را لبش گوشه

 .بود گذاشته هوا گرمای  پای  را امگرفته گُر صورت که بود خوب. کرد

 .بهت  شدن نزدیک  از بعد کردممی  صحبت   شما با باید من درسته، -

 .آورد بیرون را سیگارش و کرد  مکث کمی
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  بیای  خواستم ازت آرمان خاطر به  من . بودم  گیج هم خودم ولی -

 سعی دارم که آرمان های دوست  بقیه مثل بشناسمت خواستم قزوین،

 . بشناسم  کنممی 

 . گرفت را اول کام و زد آتش را سیگار و داد پایین را پنجره

 نشسته  دلم به قدراین. بودم شده  تابتبی  ساعت چند عرض در اما -

 .بود بهانه  مُهر اومدم، شما دیدن برای   فقط پوریا خانه شب که بودی 

 . بود برده ماتم  کشید، عمیق  را دوم کام

 . بود خوب خیلی خواستنت  و دیدنت - 

 .دادم تکان خواهمنمی  معنای  به  را سرم گرفت؛  سمتم را سیگار

 کار از را بدنم تمام آخرش،  جمله ولی خواستممی  که بود این حقیقت 

 بلکه تا بودم گوش  پا تا سر.  نداشتم را دستم حرکت توانایی انداخت،

 . شوم رها برزخ این از  زودتر

 یا فیزیکیه فقط بهت  عجیبم  کشش این که نفهمیدم  چون گرفتم فاصله

 برای  آرمان زندگی عالقه مورد فرد با نداشتم دوست هست، هم احساسی

 . کنم  خراب رو باهاش امنیمه نصفه رابطه و باشم هوسم
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 و کرد  مکث.  رسید  فیلترش به  سیگار که  بود گرفته کام عمیق قدرآن

 . نوشید   ماشین درون نصفه معدنی آب بطری  از آب کمی

 .کردمی  تابیبی   ناجور قلبم

 خواستمتمی  که طوری  و بودی  سرم توی  همش روز چند این وقتی

 یک فقط بهت  حسم فهمیدم نبوده،  قبلم های خواستن  با مقایسه قابل

 . نیست  فیزیکی کشش

  بال  هایشلب  تا برداشت پایم روی  از را یخم دست و کرد دراز را دستش

  از شد کرخت  بدنم تمام. گذاشت  دستم کف نرمی ی بوسه  و برد

  از بودند، گرفته  بازی  به بدجور را دلم که هاییحرف  از اش،بوسه 

 . اشکننده  مسخ ادکلن و سیگاربوی  از صدایش،

 .شما کن   نگاه من به -

 .آوردم  بال  را سرم

 . بشی دخترم دوست میخوام من  جوابم، منتظر -

 .مونم می ایران ماه  چهار فقط من -

 . کن فکر الن به فقط بمونیم،   هم با نتونیم هم  ماه چهار شاید -
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 . بود  واقعیت عین  ولی نیامد خوش  مذاقم به چند هر حسابش حرف

 بشی؟  من دختر دوست اگه میشه ناراحت آرمان کنیمی  فکر -

 انگشت با و بود  دستش در دستم هنوز دادم، فرو سختی با را دهانم آب

 .کردمی  نوازشش آرام شستش،

 .دونمنمی  -

 نه؟ یا آره -

  تنم به آورده هجوم گرمای  حجم این میان اش،جدی  های سوال  این با و

 . بود رحمبی عجیب اشکننده  مسخ نوازش از

 . کنم  فکر آره -

 چرا؟  -

 بکشم؟  سیگار میشه -

 بکشی؟ خواستینمی  من  سیگار از -

 .دادم تکان منفی  به را سرم تنها
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  کم  مکالمه این تند دورِ از کمی فقط  کمی، تا بکشم سیگار داشتم  نیاز

 . کنم

  دستی زدم، که را پوک اولین داد، دستم و کرد روشن را سیگار خودش

 ای بوسه برد، هایشلب  جلوی . گرفت دیگرش دست با را  داشت سیگار که

 . گرفت  سیگار از کامی و زد

 !ریخت فرو دلم

 او دیگر  کام و من کام یک کشیدیم، سکوت  در هم با را سیگار آن تمام

 .هایمدست نوازش با

  حس رفت،می  پایین و بال   بدنم دمای  شد،می  تند و  کند قلبم  ضربان

 را سیگار زحمت با جانمبی   انگشتان. کردممی تجربه را عجیبی ی خلسه

 . بودند  داشته نگه

 !شما ندادی  هنوز رو سوالم چرای  جواب -

  با من زورگوی  برادر خواستمنمی  شدمی  عوض آرمان و من جای  اگه -

 . باشه داشته ای رابطه  من  صمیمی دوست

 . نشست هایشلب روی  بزرگی  خنده
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 کوچولو؟  خانم زورگوئم  من -

 .بردم بال  و پایین را سرم

  بسیار  که اشمردانه های دست  میان سیگار شدن تمام از بعد  که را دستم

 .بوسید و کرد  بلند  بود، داشته نگه را بود من دست از تربزرگ

 میشه؟ ناراحت  کنیمی  فکر که حال  پس  بشیم احساسمون خیالبی  -

 تجربه غصه و را ندادن فرصت حسرت عمر  یک و آره بگویم خواستمنمی

 ! آرمان دلخوری  و چرکینی دل شدمی   هم گفتنم نه. بخورم را نکردنش

  منِ  زبانِ نوک همیشه که هاییجواب چرخیدم؛ جواب دنبال  به سرم در

 . بودند جواب حاضر

 رو خودم  احساس هم خوامنمی  کنم، اذیت رو آرمان خوامنمی  من -

 . بگیرم نادیده

 تره؟مهم  برات  کدومش -

  کامال او  بود، خراب حالم که منی برعکس  پرسیدمی جدی  را هایشسؤال

 چیزی   دنبال  گویا که بود زده زل چشمانم در طوری  بود، محکم و مسلط

 . دانستمنمی واقعا من  و گشتمی روحم عمق در
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 احساس ولی داشتند  خودم از بیشتری  اولویت برایم هایمدوست همیشه

 گویی باشم،  کرده اشتجربه  قبال که  نبود چیزی  اخیرم وقت چند این

 . بود اختیارم از خارج چیز همه

 نفهمد  که شدمی  مگر دید،می   مقابلش در را رفتنم وا! نبود احمق هم او

 ،کنارش در بودن از بعد عضالتم شدن شل این. مُردممی  برایش که

 عطرش تا کشیدممی که عمیقی  نفس و شدمی  بسته که هایمچشم

 . شوم مسلط خودم بر آرامشش از کمی تا کند  پر را وجودم

 . بود گرفته ریتم ناجور دلم

 آرمان نبود  با یکی کردم؛ تصور را مختلف دنیای  دو و بستم را هایمچشم

 . بود زندگی قابل غیر برایم جفتش حامی،  نبود  با هم یکی

 !دونمنمی  -

 .دارم لزم واضح جواب من نیلین -

 من  خواستم،می  را او با تجربه من!  زدمی فریاد را او هایمسلول تمام

 هر ، خواستممی زیادی  را او من  خواستم،نمی را نکردنش تجربه حسرت

 . مدت کوتاه چند
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 و  دلخوری  بدون امزندگی  در همیشه برای  خواستم،می  هم را آرمان

 .نزدیکی و عشق و صمیمیت  همین با. ماندوستی  کیفیت  تغییر

 نکردم  تجربه وقت هیچ است، ناشناخته واسم دارم شما به  که احساسی -

  قابل  غیر برام هم آرمان نبود!  بود سخت خیلی واسم روز چند این! قبال

 ! دونمنمی واقعا. منه  از بزرگی بخش آرمان تصوره،

  سمت به را سرم  و گرفت  انگشتش دو میان را امچانه و شد نزدیکم

 . نفس یک فاصله به کشاند؛ خودش

 روی  ای بوسه  کرد،می   حرکت چشمانم بین چشمانش های مردمک

 .نبود کار در برایش بازگشتی و رفت دلم که نشاند موهایم

 روی  حال کرد،می نوازش  را دستم پیش لحظاتی تا که  شستش انگشت

 .نشست امگونه 

 میشی؟ دخترم دوست -

 آرمان؟ -

 . کنیممی  درستش -

 . زدند برق هایشچشم کردم، بسته و باز را هایمچشم
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 جهان این در بود تصادف آیا که کردم فکر موضوع  این به بارها  بعدها

 صمیمی دوست شد  آرمان اسکی، ساعت چند از بعد  که  هستی بزرگِ

 . من پسر دوست شد حامی دیدن، بار دو از بعد و من

 . من دلِ عزیز شدند دو هر  انتها در وقتی دارد اهمیتی چه و

 عقب وارشانه  دست با و کرد مرتب آینه در را موهایش کشید، عقب

 .نشاند  کَفَش ای بوسه چندم بار برای  و گرفت را دستم کشیدشان،

 کجاست؟   مامانیت خونه -

  دادم، را  آدرس! رفتممی باید من و بود  دقیقه پنج و چهل و هفت ساعت

 . او کنار بودن  برای  امدرونی میل تمام رغمعلی

 .محکمش و قوی  عضالنی  های دست  بین بودن برای 

 .دلچسبش و گرم های نفس   بین بودن برای 

 .نوازششامه   سیگارِ  با  شده مخلوط ادکلنِ بوی   بین بودن برای 

 .عروسکی کردم فکر داد نشون بهم  رو عکست آرمان که اول بار -
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 به  آرنجِ زیبای  ژست آن با و بود جلو به رو نگاهش برگشتم،  سمتش

 آرمان از باید. بود گرفته را فرمان دست یک با داده تکیه اششیشه 

 بود؟ نداده نشان من به او از عکسی  وقت هیچ چرا پرسیدممی 

 عروسکی، خود بودم؛  نکرده فکر اشتباه فهمیدم دیدمت که اول بار -

 .زیبا و ظریف

 به  عجیب توصیفِ با  دنیایم عروسک  ترینقشنگ کردم حس  راستی به

  آن با هایمبچگی های باربی  میان را خودم من، از   اشنشسته  دلم

 .کردم تصورم بنفش و  آبی  سبز، صورتی،  پفی های لباس

 .شد  رنگی  هایشحرف با امدخترانه صورتی دنیای 

  که است منی خیره که کردم حس را نگاهش ایستاد، قرمزی  چراغ پشت

 . بودم دوخته چشم فروخت،می   گل خیابان در که دختری  به

 داری؟  خبر آرمان از -

 . بقیه  با امشب پوریاست  خونه -

 نمیری؟ شما -
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 بریم،  باید همیشه .شیممی  جمع مامانی خونه خانواده کل  هاشنبه پنج  -

  مثل هاشب  بعضی! داریم دعوا هاشنبه پنج  سر هابچه  با هم همیشه

 .پیششون میرم  مامانی خونه از بعد امشب،

  نگاهش و دادمی گوش  دقت با هایمحرف به که دادم اویی به را نگاهم 

 !بود جذاب کارهایش تمام چرخید،می صورتم روی 

 .نمیری  -

 چرا؟  -

 . خودم پیش بیای  دنبالت  میام زنیمی  زنگ -

 شدن، دخترش دوست از بعد ربع یک!  کرد خواهش نه  پرسید، نه من از

 .برایم کرد  تکلیف و تعیین

 امخواسته به کرد،می راهی مرا بگذردی  خوش گفتن  با بود مارک اگر

 . بود بخش لذت برایم همیشه  احترام این و گذاشتمی احترام

 از دیگری  ی دکمه که اویی زورگویی و خواهی خود  اما لحظه آن در

 برایم  بود، گذاشته  نمایش به را فراخش  سینه و بود کرده  باز را پیراهنش
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  رکن عنوان به رابطه  در که بود معیارهایی و هااحترام  تمام  از ترشیرین 

 . شناختممی 

 .بهشون دادم قول من -

 الن شرایطمون نبودم، شما پسر دوست من دادی  قول  وقتی شما -

 نیلین؟ بشناسیم  بیشتر رو هم خوای نمی . شده عوض

 ولی خواستممی  هایمسلول تک -تک با که قسم خدا به خواستم،می 

 . شناختممی  هم را قلقم بد های دوست

 ! کنننمی   قبول -

 حتی از بود  شده حوصلهبی  واضحی طور به که اویی  به را در دست با

  خانه روی  به رو دادم، نشان اش،خواسته  برابر در کوچک مخالفت یک

 .داشت نگه را ماشین  مامانی

 . برگشت سمتم

 . اسپیکر روی  بذار بزن زنگ

 شماره!  اضافی های بحث روی  گذاشت بستی بن  تابلوی  صدایش، تحکم با

 . گرفتم را کردمی درک همه از بیشتر که را ای ترانه
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 میای؟  داری  نیلین -

 . هااین  مامانی خونه رسیدم  تازه نه، -

 شده؟ چی خوبی؟ -

 ... . کنم خواهش میشه. بیام تونمنمی  امشب من ترانه -

 .جمع یکننده  درک ی ترانه شود، تمام حرفم  نگذاشت و

 !کردی  غلط تو -

  نیلین به همیشه زورش دانستمی  که کرد صدا را آرمانی بلند بعد و

  که شنیدم را آرمان صدای  آیم،نمی که امگفته   من که گفت  و چربیدمی 

 . گرفت  را گوشی و  کرد تکرار را ترانه ی کرده  غلط

  صالبت با دکتر آقای  ولی بیاید کوتاه خواستممی  حامی از هایمچشم با

 را  مالکیتش حس چرا؟  دروغ. نبود اخمش پر چهره در  انعطاف ای ذره

 . داشتم دوست عجیب

 نمیای؟  که باز میگی؟ چی نیلین -

 ! ببخشید  امشب. تونمنمی  -
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 چرا؟  -

 . میگم بعدا افتاده اتفاقی یک -

 سکوت یا بدهم درست جواب خواستمنمی  وقتی نبودم، دروغگویی آدم

  .کردممی  موکول بعد به را جواب یا و کردممی 

 افتاده؟  بدی  اتفاق خوبه؟ حالت -

 . نیست بدی   اتفاق خوبم،  -

  بیا پاشو کرده، خورد رو  من اعصاب کافی اندازه به  حامی امروز نیلین، -

 !نیست  قبول ای نه هیچ. کنم تعریف برات خواممی 

 را بعدم  سوال ناخودآگاه  بودم، خیره حامی های چشم به که حالی در

 . پرسیدم

 کرده؟ کار چی -

 . بگم  تا بیا -

 .الن -
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 که کرد تو و من  بار تونست چی هر رسیدن، دیر ساعت  یک سر امروز -

 . هاحرف این از و  مسئولیتیمبی  ما

 تعجب  از حرف این شنیدن  با که  بودند هایم چشم قفل هنوز او های چشم

  به شدند، گرفته او های چشم از شدند،  اشک از پر آنی به!  بودند شده گرد

 .شدند خیره  گوشی

 . مسئولیتمبی  که بود کرده قضاوتم نشناخته مرا هنوز

 بودم؟  تو کردن دیر کجای  من -

  جلوی  رو آبادم و جد و موندم خواب گفتم اول روز بودم، تو با کرد فکر -

 روزه چند این بعدش  بمونم، بیشتر ساعت دو کرد وادارم  و آورد چشمام

 . بود گذشته خیر به و بودم تو با گفتم کردم، دیر وقت هر

 . آرمان زنممی  زنگ -

  اشکم از پر های چشم با  کردم، قطع را گوشی !  نبود  مهم برایم هیچ دیگر

 او دروغگویی  بدِ حسِ مکالمه، این از بعد که  شدم اویی ی چهره  خیره

 .کرد پر  را وجودم تمام

 دادی؟  دوستی  پیشنهاد من به آرمان خاطر به -
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 سوالیه؟ چه این -

 کنی؟ کنترل  بهتر تونیمی  رو آرمان من،  به نزدیکی  با  کنیمی  فکر -

 . نداشت   انتها که کردممی  حماقت حس و بودم عصبانی قدراین

 اومد؟ کجا از مسخره های سؤال این -

- …  . 

 زنیمی  حرف یا متنفرم. بشنوم سکوت و بپرسم سوال کهاین از من -

 . خداحافظ یا شما،

 .بود رحمبی 

 ریموت قلبم، روی   غم کیلویی بیست وزنه شد ام،کرده طغیان خشم

  ای لحظه را وضعیتم  کلیدها فشردن با و  بود  گرفته دست  در را احساساتم

  توضیح و اطاعت فرمان  دلم و دادمی  خداحافظ فرمان مغزم. دادمی  تغییر

 . شد  برنده  همیشه مثل کدام کهاین حدس  نیست سخت و

 دوست  خوای می ازم بعدازظهرش و دونیمی  مسئولیتبی رو من  صبح -

  خوای می زدی؟ زنگ بهم آرمان با صبح بحث و جر از بعد شم؟دخترت
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 کارهاش و هاحرف از شم؟نمی کارش مزاحم ایرانم وقتی تا شیمطمئن 

 گفتی؟ رو هادروغ این همه هااین خاطر به درآری؟ سر

 از بعد و بودم ساخته وقت چند این ذهنم در چه هر!  بود بریده ترمزم

  کشیدم بیرون را بودم  فرستاده مغزم آرشیو به  قبلش دقیقه چند توضیح

 . دادم تحویلش و

 . دیدم اشچهره در حالتی تغییر بدون را هایشچشم برق ای،لحظه

  هیچ بدون.  افتاد صفحه روی  آرمان اسم و خورد زنگ دستانم در گوشی

 . کردم سایلنت را گوشی و کردم ریجکتش فکری،

 .داد من  به و گرفت  شده  سایلنت گوشیِ از را نگاهش

 سه؛ زنم،می  بار یک رو هامحرف دو؛  متنفرم، اعتمادی بی  از من یک؛ -

  روی  از دیگه دفعه چهار؛ بپرس، درست  داشتی سوال اگر و کن باور

 شما بخونی، ای دیگه چیز هر یا دروغگو رو من کنی، توهینی عصبانیت 

 . سالمت  به رو ما و خیر به رو

  تنها نه که زد، حرف باصالبت و جدی  انقدر صدایش، کردن  بلند بدون

 . شد  مور  -مور تنم تمام بلکه  شد، خشک  هایماشک
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 سرایدارمون! بوده خواب آرمان که دونستممی روز هر  من ضمن، در -

.  نبودید هم با دونممی  میده، اطالع بهم رو خونه از خروجش ساعت

 از تا گفتم حساسه، روت قدر چه دونممی چون گفتم رو  امروز های حرف

 . نذاره مرام شما از دیگه هفته

  نظر به  کالفه کرد، باز را ماشین کمربند  و کشید موهایش بین را دستش

 . رسیدمی 

  از که سخته رسیدن هامخواسته  به نه ترسممی  کسی  از نه  من -

  دست به راهش از بخوام رو چی هر کنم، استفاده مسخره راراهکارهای 

  بهت  هم  رو اون دنبالت، اومدم آرمان خاطر به رو قزوین  فقط  من. آرممی 

 .تکرارشه اتفاق اون نیست قرار هم دیگه گفتم،

 . کشید صورتش روی  دستی و کرد  مکث کمی

 و انداختم پایین خجالت از را صورتم! بود آتش روی  آب  مثل هایشحرف

  که کردممی  تصور که بود  بدی  حس کردم، بازی  به شروع هایمانگشت  با

 . کندمی  تصور ادبیبی   صبرِبی ی دختربچه مرا

 شما؟  برای  هامحرف واضحه !کن   نگاه من به -
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 . شدم عصبانی  انقدر که خواممی معذرت بله، -

 .درآمد خجالت از زور به صدایم

 . منتظرتم جاهمین  یازده ساعت نداشت، اشکال باریک این -

*** 

 .بود خوب همیشه مامانی خانه

 جریان پوستم زیر پیش   ساعت چند از که خوشی  حال با  مخصوصا

 .داشت

 پسر شازده این گفت می و رفتمی  راه که مامانی های محبت با  مخصوصا

 . بدهم نشانش زودتر چه هر را

 که مهبدی  و طاها  دست از مرا که حمایتگرم  بابایی وجود با  مخصوصا

 کنند، اذیتم داشتند  و داشتم بدن در جان تا بودند خورده قسم گویا

 . دادمی  نجات

 بود شده ترگرم هوا  که  قبل هفته دو  از بودیم، ما و دایی خاله، خانواده

 . نشستیممی  حیاط در



 

 

 WWW.98IA3.IR 113 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  بودند، کباب کردن درست مشغول و کردند تکه را هاگوشت دایی و بابا

  نابلدِ را دیگری  که شدمی  بلند شانیکی صدای  باریک دقیقه چند هر

 . بگیرد دست خودش را کار کُل خواستمی  و خواندمی  کباب

  فرقی! بود درآر حرص طاها  کردند؛می بازی  تخته امشوهرخاله و طاها

  در را  مقابل طرف داد همیشه کرد،می   ای بازی  چه کسی چه با کردنمی

 را تخته شوهرخاله،  که نمانده بیشتر ای دقیقه  چند که دیدم. آوردمی 

 .زدم لبخندی  ناخواسته کند، خراب سرش روی 

 را چیزی  و بودند نشسته استخر کنار حیاط از ای گوشه  هم  مامان و خاله

 صدای  باریک  دقیقه چند هر و کردندمی  تماشا  مامان گوشی در

 . شدمی  بلند شانخنده 

 یک گهگاهی و زدمی  چرخ اشگوشی  در حوصلهبی  کمی اما مهبد 

 .گفت می ” لعنتی“ 

 شاهنامه   شبش هر عادت به و بود نشسته تخت روی  من کنار بابایی

 متوجه باشد مطمئن که کردمی چک هم قطعه هر از بعد. خواندمی 

 .امشده   خدابیامرز فردوسیِ کامل منظور
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  را اشکشیده دم  برنج و  کردمی پذیرایی هایشنوه  و هابچه از هم مامانی

  به دودی طعم تا گذاشت کباب برای   شده آماده های ذغال  کنار و  آورد

 . بگیرند  خود

 بودم امخانواده  کنار که  هاییثانیه تکِ -تک از که لذتی تمام با  اما من

  برای  بود قرار را او که بود ای یازده ساعت جمع تماما حواسم بردم،می 

 . ببینم پسرم دوست عنوان به بار اولین

 و دارد شرکت به نزدیک جایی را خودش آپارتمان دانستممی که اویی

  دوست بود شده دیدنش، بار چهار با که اویی کند، می زندگی مجردی 

 عدم تمام با که پسری  دوست ! دانستممی  ازش هیچ تقریبا که پسری 

 . بود کرده تصاحب را قلبم تمام شناختم،

  بدهم، روح صورتم به   کمی تا گرفتم را رژلبش و چشم خط مامان از

  خصوصا آید،می  امچهره به زیادی  قرمز رژ بودم، شنیده اطرافیان از بارها

 خط. بود اوما میراث که  کمرنگی آبی های چشم و سفید   خیلی پوست با

 .فرستادم راستم سمت به شلخته را موهایم و کشیدم هم  باریکی چشم

 . آمد سمتم و انداخت میز روی  را گوشی دیدنم  با مهبد 

 ست؟ خوشگله پسر این خاطربه هااین همه -
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 .آره -

 . کشیدنمی  خجالت یکم دخترها قبالها! هِالهل و آره -

  صدای ! آورد در را دادم که داد فشار محکم قدرآن و کشید آغوش در مرا

 بانمکیه از شدیم خنده  غرق مهبد و من و شد  بلند من داد با  هم بابایی

 . بود من طرفدار  عجیب که اویی

  و بابا ی شده  درست های کباب از مامان دقیقه، پنج و چهل  و ده ساعت

 در  را خوشبویش زعفرانی برنج هم مامانی  کشید،  ظرف در برایم دایی

 . دستم داد  دیگری  ظرف

  برای  دراز زبان منِ و روممی زودتر من چرا که  بودند شاکی مهبد و طاها

 . هستم عزیزترین هانوه  بین  من چون که کردم تکرار چندم بار

*** 

  ایستاده دستش به سیگار قشنگِ ژست  با  ماشین بیرون قبل، جای  همان

 با و خورد چرخ پایم تا سر از که دیدم را نگاهش  فاصله همان از بود،

 . ماند ثابت صورتم روی  شدنم نزدیک
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  دست کف دو اندازه به مانفاصله  وقتی کرد جدا هایشلب  از را سیگار

  به سیگار دادن بدون. زد زیبایی لبخند رفت،  سیگارش  سمت دستم  شد

 .زدم پوک گذاشت؛ هایملب  بین را سیگار و برد بال  را  دستش دستم،

 شما؟  بگیری  یاد خوای نمی کردن سالم -

 . فرستادم بیرون را دودش

 . سالم -

  دلنشینش لبخند همان با  بود  من های لب اثرات که سیگار دور قرمزی  به

 بود سیگار از خالی که دستی .گرفت خودش  را بعدی  کام  و کرد نگاهی 

 .گذاشت کمرم پشت را

 . ماهت روی  به سالم -

 از. بود بلد خوب را جذابیت رسم و راه!  کرد سقوط امسینه درون چیزی 

  قلبی روی  را دستم و  نشستم  کرد؛ باز برایم را در و گرفت  فاصله ماشین

 . داشت را امسینه  قفسه از پریدن بیرون به شدیدی  تمایل که  گذاشتم

 ده ترافیک، بدون  شب در. نبود دور مامانی خانه از خیلی آپارتمانش

 به را اخمش پر صورت که ای دقیقه  ده برسیم، تا کشید طول ای دقیقه 
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 که  بودم نگفته آرمان به  هنوز که  بود  فهمیده وقتی بود دوخته جلو

 .رومنمی

 بود زده زنگ بار  پنج که دادم آرمانی به تکستی  رسیدیم، که پارکینگ به

  ترکمرنگ هایشاخم کردم، خاموش  که را گوشی. بودم نداده جواب و

 . شدند 

  خودش بوی  بود،  شده دکور  شیک و نیمالمی  که داشت بزرگی آپارتمان

 که بود چیزی  اولین گل، از پر تراسی با بزرگ قدی  پنجره! دادمی رو

 .کردمی جلب را توجه

 . آمد  من سمت و  انداخت کانتر روی  را سوییچش

 کنار کانتر روی  انداخت و کشید آرام را گردنم دور نمایشی شال

  منی خاطرِ به که بود ای خوشمزه کباب که هم  دستم پاکت  سوییچش،

 . گذاشت کانتر روی  هم را بمانم بودم  نتوانسته که  بود  شده درست

 . ظریف و لطیف مونی،می  گل برگ مثل  -

 .بگیرد بازی  به را ضربانم چگونه دانستمی 

 بدم؟ نشون  بهت رو خونه  خوای می  -
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 قرر کمرم قوس در را دستش  او و خواهممی  که  گفتم هایمچشم  بستن با

 .گرفت مرا وجود گرمایش و داد

 . بود آرامش حس  از پر که گرمایی

 .اموقته  چند این رویای  کنار من بود، سخت باورش برایم  هم هنوز

 نشد، جدا هم لحظه یک کمرم از که   دستی با  آرامش، با را جا همه

 بودن قدرچه. را پذیرایی قشنگ بالکن تا هاخواب اتاق از داد؛ نشانم

 ! بودند شیرین هایشدست  صدایش،  آرامش کنارش،

 خوای؟ می   چی نوشیدنی  -

 تگری. اگه داری. شربت  لیوان یه -

 .دارم -

  گلش پر زیبای  تراس چپم سمت تلویزیون، به رو ای کاناپه روی  نشستم

 .دید خوبی به آن از شدمی  را تهران که بود

  به پشت ای صندلی  روی  نشست. برگشت آلبالو شربت بزرگ لیوان دو با

 .نبود زیاد مانفاصله  سمتش، چرخیدم من و انداخت پا  روی  پا و  تراس

 . داد تکان راست و چپ به را سرش و کرد بسته و باز را هایشچشم
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  زیادی  که اویی مقابل در ساده منِ  دارم، سوال که فهمید نگاهم با

 . دادمی  نشان باتجربه

 . داشتی دختر دوست خیلی گفت می  آرمان -

 .کرد ترپهن  را شده دیده اشجدی   ی چهره روی  کمتر قشنگِ لبخند

 گفت؟ می  من به راجع چیا دیگه آرمان -

 .دیدم چشم با رو اشبقیه  ولی  چیزها، خیلی -

 دیده؟ رو هاچی  قشنگت های چشم -

  از که هاییتعریف تمام با نشست،می  دلم به  درسته هایشتعریف

  من  به بودند شناخته امزندگی  در که کسانی تمام از تقریبا هایم،چشم

 .لرزاندمی را قلبم بود؛ متفاوت بودند، داده

 .رو بداخالقیت و زورگویی -

 !درآری  نباید رو  بداخالق زورگوی  منِ صداِی که دونیمی  پس -

  کشید؛می  هم نشان و  خط ای خنده  ته با  هیچ، نداد را اولم  سوال جواب

. بود عسل از ترشیرین بودم او محو  که منی برای   که  نشانی و خط

 ! نشستمی  دلم ته عجیب اششیرینی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 120 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 .ترمنزدیک شد  خم و سرکشید را شربت از کمی

 ! لطفا بگو بهم خودت  بدونم  لزمه بهت  راجع کنیمی فکر چی هر -

 چی؟  از -

 .لزمه  کنیمی فکر خودت که چی هر -

 درس هلند من گرفتن تصمیم و نشستن خانواده کل پیش سال نُه -

  ناز دست از همه که  لوسی منِ شممی مستقل و تربزرگ.  بهتره  بخونم

 و اوما  پیش تا هلند  رفتم و کردم جمع هم من بودن،  شاکی هامکردن

 کارش  وقت هر بابا  و پیشم اومدمی  هفته  چند فصل هر مامان . بمونم اوپا

  اون یادگار اریک و لیزبت و داشتم آرومی دبیرستان دوران داد،می اجازه

 . هستن دوران

 و جان با انقدر وقتی کشیدم می را اشنداشته  هاِیلپ خواستمی  دلم

 کرد،می  تنظیم بحث موضوع مناسب  را بدنش زبان و داد می  گوش دل

 !دیگر بود مدیر

 آمد و رفت روز هر چون و شدم  قبول و  کردم اپالی  اوترخت دانشگاه -

 هم رو  کردن زندگی تنها خواستمی  دلم و نبود آسون آمستردام به برام
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  کم -کم  لوس نیلینِ که  بود هاموقع  اون. گرفتم  خونه اونجا  کنم، تجربه

 رو واقعی زندگی سختی  و طعم و وایسه  خودش پای  روی  گرفت یاد

 . بکشه

  برای   خوبی دوست ام،شده   بزرگ که دهم نشانش داشتم سعی ناخواسته

 ته چیزی  هنوز دوستی، پیشنهاد دلیل برای   توضیحش رغمعلی ! آرمانم

 . بود نگران مغزم

 . نوشید لیوانش از دیگر  ای جرعه و آمد کِش لبخندش

  اریک دونستم،نمی رو  آشپزخونه وسایل ی ساده کردن خرید حتی من -

  لیسانس. گرفتم  یاد سال، یک از بعد بالخره ولی کرد کمکم خیلی البته

  ماه چهار و آخراشه الن که بود ساله پنج  برنامه یک هم لیسانسمفوق و

 .برگردم باید و امهنامه  پایان دفاع دیگه

 .مُردم  سیاهش های چشم برای  و نوشیدم  شربت کمی

  خیلی که بود ایرانی پسر  یک ماه، سه اولیش داشتم؛ پسر دوست تا دو -

 یک با  سالی دو یکی هم دومیش. بود اینا سالم  هفده کنم فکر بودم، بچه

 مارک  با  گاهی هم هنوز البته  شد؛  تموم پارسال که بود هلندی  پسر

 .خونهمی آمریکا توی  رو دکتراش الن زنیم،می  حرف
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 در هایشاخم  که نیامد خوش مذاقش به  قبلیم های رابطه  از صحبت گویا

 . رفت هم

 غیر ای دیگه کشور یک توی  رو دکترام دارم دوست کهاین هم آخرش -

  که کردم اقدام ایتالیا توی پوزیشن یک برای  هم حال  تا . بخونم  هلند از

  بهم رو  مثبت جواب که  انگلیس توی  پوزیشن یک و نگرفتم جوابی هنوز

 دو تقریبا الن. ردش یا قبول واسه دادن  مهلت   بهم هفته  سه و  دادن

 . کنم می  قبول رو این نشنوم، ایتالیاییه از اگه  گذشته اشهفته 

 .سرکشید را لیوان ته تا و انداخت بال  را ابروهایش

 را چپم دست کرد؛ دراز سمتم را دستش گذاشت، میز  روی  که را لیوان

 را آن روی  نگاهش، کردن قطع بدون و شد  خم. گذاشتم دستش در

 .بوسید

 پس؟ نیستی لوس دیگه الن -

 . نه -

 قزوین؟  توی  بستنیش  انداختن از بعد بود  شده لوس پس  کی -

 .آوردم یاد به را روز آن و زدم لبخند
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 هم؟ باز خوای می  -

 بال  ته تا سوالش پرسیدن از بعد که تمامی تقریبا لیوانِ به کرد اشاره

 .برداشت هارا لیوان و شد خم. گرفتم سمتش  و رفتم

 . بشنود آشپزخانه در که کردم بلند را صدایم

 بکشم؟ سیگار من  بشینیم بالکن  تو میشه -

 . میشه بله -

  اواسط. پیچیدم خودم دور هم را مبل روی  نازک پتوی  بالکن؛ رفتم

 .بود تنم تاپ یک تنها هم  من و  خنک هاشب  هوا و بود فروردین

  و حصیری  تکی صندلی روی  نشستم!  لرزیدندمی هیجان از هایمستد

 .زدم آتش را سیگارم

 هاییبرج بالی  های طبقه اشخانه و  شرکت که داشت عالقه بلندی  به

 غرق چراغش هر در  و  دید را تهران های دوردست تا  شدمی   که بودند

 . شد

 نیستی؟  گرسنه -
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 روبرویم، نشست. دادم تکان راست  و چپ به را سرم و گرفتم را لیوان

 دستم از را من سیگار! قبل  از بیشتر  بود؛ کرده پر هم را خودش لیوان

 . گرفت

 . کن روشن خودت برای  -

. کردم روشن سیگاری  خودم برای  کردم،  بود خواسته که طورهمان

 . گرفت را اولش کام و  کرد پیچیده دورم پتوی  به نگاهی 

 سردته؟  -

 .دیگه نه الن -

  پرتابش میز روی  و کرد سایلنت دادن جواب بدون خورد،  زنگ اشگوشی 

 . شدمی  روشن و خاموش هنوز جانا اسم. کرد

 دخترش دوست بودم کرده  قبول  رفتنی  دِیت و قبلی آشنایی هیچ بدون

  کننده، تکلیف و تعیین اوی  برعکس کردم،نمی  صمیمیت حس. شوم

 ! کیست  جانا بپرسم، او از و دهم اجازه خودم به توانستمنمی  حتی

 هستن؟ چی تفریحاتت -
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! دوممی  فقط هم هاوقت خیلی. تنیس  و پیانو ،دوستام نقاشی،  سیگار، -

.  اوترخت تو شدم سوم  نفر و کردم شرکت هم ماراتون بار یک هلند، توی 

 چی؟ شما

 .  ..تنیس و سواری  اسب

 داد: ادامه و زد لبخندی 

 !رفتن قرار سر و البته -

 که جانایی اسمِ به داد  هشدار مغزم ولی گفت چشمک و شوخی با او

  چنین  او از که زیادی  مطمئنا های تجربه به  بود، افتاده اشگوشی روی 

 .آرمان های حرف  به بود، ساخته دانیآداب

 بود؟ کی داشتی رابطه که باری  آخرین -

 . تقریبا پیش  سال یک -

  سر را لیوان محتویات تمام و کرد خاموش را سیگار گفت، ای خوبه

 . کشید
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 که  اویی بپرسم؛ او از را سوال همین  که نچرخید جوره هیچ دهانم در

  روی   جانای  اسم برای  حتی و بود  شده  خیره چشمانم در شرمی  هیچبی 

 .نداد  من به  توضیحی  هیچ افتاده اشگوشی 

 .بود کرده جوشیدن به شروع چیزی   دلم ته که  منی

 . داشتم را دادنش دست از حس نیاورده، دست به را  او هنوز که  منی

 کنی؟ می پایین بال  خودت با انقدر بپرسی خوای می  چی -

 . خندید بلند  شد، گرد تعجب از  که هایمچشم به

 را هایمدست. کرد دراز  سمتم به را هایشدست زد، دور را  میز و شد بلند

 هایمسرشانه روی  از  پتو بایستم؛ کرد کمک و گذاشتم هایشدست در

 :کرد زمزمه افتاد، زمین روی 

 .خوشگلته سر اون  تو چی هر بگو -

!  شد خودبی خود از وارشزمزمه صدای  و هادست گرمای  از تنم تمام

 .دانستمی  خوب را هایشدست و صدا قدرت

 داشتی؟ دختر دوست زیاد -

 .بودم مختلف دخترهای  با زیاد ولی داشتم دختر دوست کم -
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 فشار کشاند، امچانه زیر و کرد باز کمرم دور از را هایشدست از یکی

  سینه  میخ اما هایمچشم رفت، بال  سرم.  بگیرم بال  را سرم تا داد کوچکی

 . بود پیدا پیراهنش زیرِ از که بود فراخش

 . کن  نگاه هامچشم  به -

 ها آن در جدی  چنین این وقتی کردن  نگاه هایشچشم به  بود سخت

  وقتی برد،می  فرو هایمچشم عمق تا را هایشچشم برق و شدمی  خیره

 .بود  کرده  مستم بود،  شده مخلوط تنش عطر با  که بلوشنلی چنین این

  از نبودم، کسی  با  هست هم ماه یک. ندارم دختر دوست ساله دو -

 شد؟  راحت خیالت! بود نخواهم کسی با   همیم، با  که وقتی تا هم النش

  با دلنشینش بمِ صدای  با  وقتی! ایستاد کالمش محکمی از ای ثانیه  قلبم

 .خواند شدمی  را صداقت هایشچشم از وقتی داد،می  قول اطمینان این

 .کشید رخم به را زیبایش لبخند .کردم بسته و باز را هایمچشم

  نزدیک گرفت،  دست  در را کمرم بالی  تا دارِحالت موهای  از ای حلقه

 همچون تنم و بود رفته بال   قلبم ضربان! کشید  بو عمیق و برد اشبینی 

 .بود  شده آتشی کوره
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 سر  از را کردنش لمس عجیب، دلم که کشممی ریشی  ته روی  را دستم

 .خواستمی  شب

 حامی؟ -

 . بود  تند هنوز هایمنفس  کردم، مخفی ستبرش ی سینه  در را سرم

 دلم؟ جان -

 .کرد بغلم ترمحکم

 . کرد نوازش سکوت در را موهایم

 ! بود العادهفوق  آغوشش با خواب طعم

  به را هایمپلک ای ثانیه به و شد تزریق که بود مخدری  همان آغوشش

 .رساند هم

*** 

 دیگرش دست و بود سرم زیر حامی دستِ. بود تاریک هوا شدم، که بیدار

 .آورد هجوم سمتم  به گرما از موجی دیشب یادآوری   با دورم، پیچیده
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  شدنش بیدار از! را اشعضالنی  سینه کردممی  لمس خواستمی  دلم

 . ترسیدم

 نبود؛ که بردارم را پاتختی  روی  همیشه گوشیِ تا کردم دراز را دستم

  رهایش پذیرایی در میز روی  و کردم  خاموشش دیشب که افتاد یادم

 .کردم

 . نشستم تخت روی  و آمدم بیرون اشداشتنیدوست  دستان حصار  از آرام

  کنار صندلی روی  را بود  تنش رفتممی خواب به  که موقعی که تیشرتی

 .دیدم پنجره

 .خورد گوشم به خوابش غرق صدای  شدم که  ،بلند بودم تشنه

 عزیزم؟  کجا -

 !بودم؟ شده عزیزش

!  داشت؟ پایکوبی و جشن اندازی راه  قصد هم شبی نصفه  من ناآرام قلب

 . دادم بیرون آرام را امشده  حبس نفس

 .بخورم آب و بیارم رو گوشیم -

 ! لطفا  تخت توی  برگرد -
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 کوچکترین اجازه اشآمرانه لحن بود،   تزئینی فقط  ولی داشت لطفا

 خوشحالِ هنوز قلبم و حرف بدون سمتش برگشتم. دادنمی  را مخالفتی

 : گفت خوابش نیمه صدای  آن با کرد، بغلم .بود عزیزم انتهای  میمِ آن

 شبی؟  نصفه خوای می  چرا رو گوشیت -

 .عادت طبق -

 . گوشی جای  به من  به کن عادت -

  به  یا دادممی را اریک تکست جواب  یا او با ترانه به زدممی  زنگ یعنی

 !کرد؟می آرامم کردممی  گوش  هاشب  که هایی آهنگ جای 

 .کردمی  عادت من  به هم او اگر داشت اهمیتی چه

 آورد، لبم کنار خودش پاتختی روی  از آبی لیوان و  کرد دراز دست

 . نوشیدم و کردم نگاهش

 . برگرداند جایش سر را لیوان

 .دیدممی را خمارش های چشم هم تاریکی آن در

*** 
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 ! هاگذشته  هم  دو از ساعت  آلود؟خواب عروسک نمیشی پا -

 لباس کردم، ترنزدیک  داشت فاصله من با  نفس یک که اویی به را خودم

 . دادمی  گرفتنش دوش از نشان  شامپویش بوی  و بود پوشیده 

 . میاد خوابم -

 .بری  کردن سالم دوره یک باید واقعا شما  کوچولو خانوم -

 . سالم -

 .عروسک سالم -

 روی  ای بوسه  .گرفت سر از را نامنظمش ریتم نشده بیدار  هنوز قلبم

 . نشاند موهایم

 ؟حامی -

 !امر -

 کنم؟  چیکار رو آرمان -

 . زنممی  حرف باهاش خودم بکنی، نیست لزم کاری  -

 را؟  آرمان شناختنمی ! پریدم جایم سر از
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 یکهو؟  شد چی -

 ! نگو چیزی  شما کنممی  خواهش. بزنم حرف باهاش باید خودم -

 برمیای؟ پسش از  کنیمی  فکر -

 .دونمنمی  -

  موقع  هر بگذره، وقت چند بذار. کنی  فکر بهش راجع  خوادنمی فعال -

 .جات سر برگرد  هم الن بگو، بهم خودت داشتی کمک  به نیاز هم

 .بگیرم دوش باید -

 .جاهمین برگرد بگیر دوش -

 . نکن نگاهم -

  حفظ را بدنت اجزای  تک -تک منی، دستای  توی  الن تا دیشب از -

 نکنم؟  نگاه رو چی. شدم

 .برد  ماتم که شد جدی  ای لحظه  به لحنش قدرآن

 . نیلین برگرد زود -
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  روی  هنوز. شدم خارج و پیچیدم خودم دور  ای حوله و سرم  دور  ای حوله

 .داده قرار سینه روی  های دست  و بسته های چشم با بود، تخت

 . صبحانه امروز نه خوردی  شام دیشب نه بخور، چیزی  یک بریم -

 . پوشیدم  را دیشبم های لباس و شدم بلند

 . بوسید را سرم روی 

 را امگوشی . است خورده خودش گفت  و کرد گرم برایم را دیشب کباب

 و شد سرازیر که بود هابچه های مپیا  سیل. کردم  روشنش داد؛ دستم هم

  به انداخت چنگ که بود جهنمی به پیامش آخرین! آرمان همه از بیشتر

 . قلبم

  با ریجکت،  بار چند  از بعد کرد، ریجکت بالفاصله و گرفتم را اششماره

 .زد یخ بدنم تمام آمد، که تکستی خواندن

 ".نبودی  دروغگو فقط  "

 !بودم؟  گفته دروغی چه

 و  اشک شد ببرمش، فرو کردم سعی که  بغضی و آمد آشپزخانه از حامی

 . افتاد پایین هایمچشم از
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  از دیگری  تکست موقع همان آمد، سمتم جدیت با و شد محو لبخندش

 . شدیم خیره صفحه به جفتمان و کرد روشن را امگوشی  صفحه آرمان

 ازت خبری  کسی هیچ که کردی  غلطی چه نیست معلوم دیشب تو"

 "! نباشه کنم می فکر که اون کن دعا فقط نداره،

 از بدنم تمام. بودم کرده  خیانت صمیمیم  دوست به من  رفت، که  نفسی

  خود  به  کردم، نپنها من   و شده چه که بود زده حدس  احتمال  او اینکه

 .لرزید

  نگاه  را هاتکست و گرفت گریان ی وارفته من از را گوشی اخم با حامی

 .کرد

 کنم؟ کار چی -

 . بکنی نیست قرار کاری  -

  را سرش و کرد  مکث کمی.  گفت اشهمیشگی جدیت و صالبت همان با

 .کرد پرت مبل روی  را گوشی و کرد نگاهم درهم چهره با و آورد بال 

 ! کردم خیانت بهش   من -

 ! آمدنمی  بند هایماشک .گویا بود بیشتری   توضیح منتظر
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  انقدر که هم دیشب کردم، پنهان رو احساسم صمیمیم،  دوست از من -

 تمام از قبل  باید  من زدم، آرمان به بدی  ضربه خیلی من. بودم شعوربی 

 .زدممی حرف باهاش هااتفاق این

 ؟نیلین -

-  . ... 

 مگه؟ شده چی چرا؟ گریه  چرا؟ بغض نیلین؟  شمام با -

 . کشید آغوشم  در  و جلوتر آمد

 ! کنه اذیتت بخواد کنهمی  غلط آرمان -

-  . ... 

 بزنی؟  حرف  و کنی بس رو گریه خوای نمی -

-  . ... 

 خاطرش به اینجوری  شما اشک تا کنم کار چی آرمان  با دونممی  من -

 . نیاد در
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 تکیه برای  اطمینان حس و بود محکم بود،  کننده گرم دل حمایتش

 آرمان مقابل در زیادی  را خودم که  منی برای  چند هر. دادمی کردن

 . نبود  کافی دانستممی   مقصر

 . خونه برم خواممی  -

 زیر گذاشت  را دستش کف و کرد باز کمی  فقط کمی، را هایشدست

 . بال  سمت به کرد هدایت را سرم  و گردنم و چانه

 دیگه که کنهمی  هم ادعا بزنه، حرف  داد افتخار بالخره مونجوجه -

 . نیست لوس

 . نیستم  لوس -

 . کنم نمی فکر جوری این که  من -

  حال، این با. کنم فرار قصد و بگیرم گاز را دستش که کردنمی را فکرش

 بیرون دستش از کامل  کهاین از قبل! بود سریع زیادی  العملشعکس 

 .خودش سمت کشید و گرفت محکم را دستم بیایم،

  هایشخنده  صدای  برای  هایمناراحتی تمام وجود با من و خندید بلند

 .کردم ضعف
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 . کنم سر  باید طقس کوچولوی  یک با سخته کارم واقعا -

 . بوسید  را خیسم هنوز موهای  

 !عروسک نباش  هیچی نگران -

 آرمان؟   با  کنم کارچی -

 و کنی قبول خودت رو رابطه این  تا بده  مهلت خودت به روز چند -

 زدن ضربه قصدت شما.  رفتی  پیش احساست با  که نیستی  مقصر  بدونی

  که کنی حس خودت اگه چون من، عزیز نبوده   که ناراحتیش و آرمان به

 نکردی،  اشتباه که کنی  قانع تونینمی رو دیگری  کس کردی، اشتباه 

 . هم  با رو ما  کنه قبول بده مهلت هم اون به و بزن حرف باهاش بعدش

 استرس. نتوانست وقت هیچ مارک که کاری   کند، آرامم توانستمی خوب

 .ریختمی بهمم و شدمی   منتقل  هم  من به همیشه زیادش

 .کردم  نگاهش قدردان

 . کنم فکر دارم نیاز خونه؟ برم  من -

 . برمت می  موقعش به زوده، -
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  نوشتم  مامانم برای  فقط. ندادم را کدام هیچ جواب ندادم، را آرمان جواب

 .گردمبرمی  دیگه ساعت  چند تا که

 . کنم فراموش را چیز همه که  کرد کاری  اما او

 . ساخت العادهفوق برایم را جمعه  عصر ادامه

*** 

 شدی؟ منطقبی  انقد چرا -

  کنیمی  نگاه داری  من های چشم توی  منطقم؟بی  من  نیلین؟  من -

 که  من به  لعنت کنم؟ چیکار میگی  داری؟ دوست رو من برادر میگی

 . رو تو حال  و گرفت ازم رو موسیقی اول حامی

 و بودم زده داد و بودم کرده گریه انقدر بود، عصبانی و بود زده داد انقدر

  رسیده نقطه این به دعوا و بحث ساعت نیم و ساعت سه از بعد الن

 .بودیم

 .رو من هم داری  رو موسیقیت هم  تو -

 ! باشی  جنبهبی   انقدر نیلین نمیشه باورم -
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  ساعت چند از بعد  که شب ده از بود،  گفته بود خواسته دلش چی هر

  حیاط در و بود  صبح  پنج که الن تا بود  داده را جوابم کردن، ریجکت

 . بود کرده  توهین و بود کشیده داد سرم پوریا خانه

 خودم تا کنم صبر روز چند که ندادم  گوش حامی حرف به که  منی و

 ، نکردم اشتباه  که  کنم قبول

 . کنم کمک توانستمنمی را احساسم که

 .آرمان به نبود خیانت که

 هایشحرف خریدن جان به جز  کاری  داشتم، خودم که حسی با

 . بکنم توانستمنمی

 کنی؟می   جوری این چرا تو. جنبهبی   من -

 میرن،می برات دارن برمون و دور پسر همه این احمق، دختره آخه -

 همه این. رو مزخرفش های اخالق دونینمی  مگه! شدی  حامی عاشق

 اون. داشته دختر دوست سرش موهای  تعداد به میگم؛  برات دارم ساله

  وقت اون. داده نشون خوش روی  تو  به  من کردن اذیت خاطر به  فقط

 ! چی؟ خاطر به  پیچوندی  رو من  شدی، عاشق برداشتی ساده توی 
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 !بسه خدا رو  تو. بسه آرمان -

 ام انرژی  تمام بودم، داده تکیه درختی به و بودم نشسته زمین روی 

  دادمی بازی  مرا حامی بود، کرده تکرار را هااین بار هزار.  بود رفته تحلیل

 .بودم گرفته جدی  را بازی احمق منِ و

  منِ شاید که تلخی  حقیقتِ از ترسیدممی   قلبم ته که بود این حقیقت 

 آنقدر او  ی دیوانه عاشقِ منِ ولی کردم؛می   فرضش غیرحقیقت احمق

 . نداشتم دادن ادامه جز  ای چاره  که بودم  شده  غرقش

  بود؛ حماقت هم شاید  بود، گذاشته حماقتم پای  مرا جنون آرمان،

  گشتم،برمی  که هم  بار هزار باشد، غم هم اشقصه  ته اگر که حماقتی

 .دادممی  انجامش

 مرا  دادنِ دست از و خوردن ضربه ترس  خودش قول به آنقدر ولی او

 . فهمیدنمی  را من که داشت

  خانه از آنجاست، آرمان بود گفته من به پوریا که صبح یک ساعت از

 . حامی با  صحبتی بدون بودم  آمده بیرون

 . بگویم باید  او با صبح فردا که کردممی  فکر هاییحرف به
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 . آرمان با امشده دارخدشه ی رابطه  به

 .کردمی  بس  آرمان کاش اینکه به

 فهمیدی؟ . نیلین  میشی حامی  خیالبی  -

 .کردم  نگاهش عجز، با

 نه؟ یا فهمیدی  میگم -

  از چه هر! او یا بود من  منطقیبی   فهمیدمنمی ایستادم، و شدم بلند

 .نبود مهم برایش شدمی   خارج کنترلم از که احساسی

  دوست نگو کنه،می  اذیت رو من نگو  چیه؟ مشکلت بگو بار یک بهم  -

  کنه،می   استفاده ازم داره نگو  زورگوئه، نگو   سنتیه،  نگو زیاد، داشته دختر

  مشکلت تو بگو بهم!  نه  یا بیام  کنار باهاش منه مشکل اینا. رو اینا نگو

 چیه؟

  یکی این. بشم شریکشون حامی با خوامنمی   منن، برای  من  های دوست -

 . بگیره ازم ذارمنمی رو

 اول اولویت تو. گیرهنمی خدا به گیره، نمی رو؟ من !تو؟ از بگیره رو چی -

 چی؟  ما رابطه نکنه  هیچی تو فرقی هیچ اگه من،
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 .ذارهنمی  حامی -

 بذار  هم تو. زنممی  بهم موقع اون نیومد کنار اگر گیرم،می  تصمیم من -

 به یا  باشه من با خوادمی خودم خاطر  به  حامی که بگیرم تصمیم خودم

 .بدهکاری  من به دوست عنوان به رو این آرمان تو، خاطر

  هفته چند که برادری  دو این و خودم بدبختی  به کردم، هق -هق بار این

 . اندکرده امدیوانه است

 ! نیلین  کنی می  روانیم -

 استفاده  زدن داد برای  بند یک که بود ساعت چهار نزدیک اشحنجره

 ! گرفت؟نمی درد چرا بود،  شده

 پشت از و رفتم جلو انداخت، چنگ موهایش در و کرد  من به را پشتش

 .گذاشتم اششانه روی  را دستم

 .آرمان میدم قول -

 میدی؟  قول رو چی -

 . بیفته اتفاق ترسیمی  که چیزی  از  ذارمنمی  -

 . داشت  نگه محکم را بازوهایم و من  سمت برگشت
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  دردسر توی  خودت میری، داری  دیگه ماه چهار  احمق، دختره -

 .افتیمی 

  من رابطه رو ذارمنمی. نداشتم  وقت هیچ رو حس این من بیوفتم، بذار -

 .خورممی  قسم بذاره، تاثیر تو و

 .زدمی  فریاد  را درد هایشچشم نداشت،  تمامی هایماشک

  بشه عادی   بده  مهلت بهم   وقت چند میرم،می   نباشه حامی اگر الن من -

 .چی همه

  نگاه  بود، چه هر! شد خسته یا و کرد  امید قطع سوخت، دلش دانمنمی

 : گفت  و دوخت هایمچشم به  را خشمش از پر

 . بکن داری  دوست کاری  هر باشه،  -

 بیداد و داد را شب کل ساختمان، سمت به رفت و کرد رها را دستانم 

 !برسد ”بکن داری  دوست کاری  هر“  به آخر تا بود کرده

  برداشتم را وسایلم و رفتم هم بعد شوم،  ترآرام تا ایستادم ای دقیقه  چند

 .آمدم بیرون ساختمان از خداحافظیبی  و

 . ریختم اشک راه طول تمام خانه، برگشتم و شدم مامان ماشین سوار
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 .بود بد زیادی  حالم

 .خوابیدم و خوردم خواب قرص دو گرفتم، دوش

*** 

  بیداری  و خواب در که  بود خاله و مامان صدای   بود، سنگین زیادی  سرم

 . شنیدممی 

 .شدی  نگران الکی خوابه بهت گفتم -

  هیچ زنممی  زنگ دارم ظهره از بعد پنج  ساعت از مگه، خودمه دست -

 . نداشتن خبر ازش هم دوستاش که دیدی  داره،برنمی جا

 ! بود؟ کرده من به زدن زنگ به شروع پنج از مامان که بود چند

 دست از های تماس  تعداد دیدن با و برداشتم بالشت زیر از را گوشی

 و پوریا ترانه، سپیده، طاها،  مامانی، بابا،   مامان، حامی،. رفتم وا رفته،

 . بودند زده زنگ بهم هم آرمان حتی

 فشار را دردناکم پیشانی . بودم منگ شد،می  منفجر داشت درد از سرم

  اسمش دیدن با بدم، حال وجود با خورد؛ زنگ دستم در گوشی دادم،

 . بست  نقش  هایملب روی  بودنش از لبخندی 
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 را گلویم کردم سعی. دیشب  دادهای  از آمدنمی در و بود  گرفته صدایم

 .نبودم موفق خیلی  ولی کنم؛ صاف

 جانم؟ -

 تو؟  کجایی  !جانم و مرض جانم،  و زهرمار -

  شنیدن انتظار. خودش  حال  و برادرش دادهای صبح  تا کرد، یخ تنم تمام

 . را گفتنش عروسک داشتم، را گرشنوازش صدای 

 ! الن -النِ. شدم  بیدار خدا به الن همین  حامی، بودم خواب -

 . بال  نیومدم  تا  پایین بیا پاشو -

 کجا؟  پایین -

 ! بال   میام نباشی، پایین دیگه دقیقه پنج درتونم، دم -

  کند،می  را کار همین  رفتمنمی اگر بودم  مطمئن که بود عصبانی قدراین

  جیغ من و بَرَدممی  کشان -کشان حامی که کردم تصور را خودم

 . کشیدممی 

 !کجاست؟ دیوانگی
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 پف های چشم  ترسیدم؛  خودم دیدن  با  کردم، نگاه زارم حال به آینه در

 لباس، تعویض به  فقط وقت دقیقه پنج. روحمبی  صورت  میان قرمز کرده

 موهایم. دیگری  کار هیچ نه رسیدمی  رسیدن در دم و مامان برای  توضیح

 .کردم عوض را لباسم  و بستم سرم بالی  را

 به شدم  مطمئن که  ترسیدند چنان من صورت دیدن با خاله و مامان

 که دادم توضیح برایشان آرامم گرفته صداِی با  رسم،نمی  حامی زمان

  صبح خود تا که آرمان با دعوا یک جز نیست  چیزی  که  است شاهد خدا

 . کشید  طول

  مامان بدحالی از فیلمی حامی برای  من و آورد قند آب مامان برای  خاله

 بال   که البته ماند، جواببی  که کند صبر  کمی خواستم و فرستادم

 .است کرده درک  را شرایط و دیده را فیلم که دادمی نشان نیامدنش 

 تکان در دم از. در دم  تا فقط ولی بروم من که  شد راضی مامان بالخره

  بود برگشته کردهزندگی   مستقل دهه یک منِ زندگیِ  چرخ یکهو و نخورم

 . بودند  کرده نباید و باید به شروع همه و

  و کرد پرتاب بیرون به را سیگارش نشستم، و کردم باز  که را ماشین در

 . برگشت  من سمت
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 . ماند امخیره  بهت با ای ثانیه  چند  شد، مات هم او

 نیست؟  آرمان خاطر  به قیافه  این بگو بهم   فقط -

 ... . جان حامی -

 ! فقط بده رو من جواب -

 نوک تمام بود، هایشچشم در که خشمی برق ولی بود آرام صدایش

 .کرد فریز را انگشتانم

 . هست هم اون خاطر به خوابیدم، خوردم  خواب قرص خونه اومدم -

  دیشبتون  دعوای  خاطر  به نمیاد؟ در که خوابه قرص اثرات چی؟ صدات -

 نیست؟ 

 و بیست های اشک تمام! چرا؟ شدنمی تمام شد، اشک از پر هایمچشم

  هایشاننیامدن  تمام جبران وقت چند این و بودند  شده  جمع امساله  سه

 .کردند را

 ! کنم چیکار آرمان  با دونممی  من -

  کردن پنهان برای  تالشی دیگر و کوبید فرمان روی  را مشتش

 .نکرد  عصبانیتش
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  من  پوریا؟ خونه رفتی شبی  نصفه شدی  پا چرا! نیلین  -نیلین  -نیلین -

 بگی؟  آرمان به  نیست وقتش الن نگفتم کن؟ صبر نگفتم شما به

 صورتش روبروی  را صورتم و گرفت را امچانه  رفت، صورتم  سمت دستش

 . داشت نگه

 نبود؟  مهم حرفام از کدوم  هیچ یعنی بگو  من به شما کدوم،  هیچ  -

 کمی را دلش بود، جاری  هایمگونه روی  کنترلم بدون که هاییاشک گویا

 .آورد پایین کمی را صدایش و کشید  بلندی  نفس. آورد رحم به

 شما دنبال  شدن بسیج همه هم ظهر از کردیم، دعوا آرمان و من  صبح از

  بده حالشون همه ترانه، به زده زنگ مامانت که هم عصری  از. گردندمی 

 پسرت دوست  مثال منِ به تکست یک نباید. گردنمی  دنبالت و

 نه؟  دادی؟می 

 در گذاشتم،  اشداده  قرار صورتم روی  دستِ روی  و آوردم بال  را دستم

 و  فشردم دستانم میان

 : بزنم  لب  توانستم  فقط

 ! ببخشید  -
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 !بلندتر نشنیدم، -

 ببندی، هم طناب را آیدنمی در که صدایی ولی بگویم بلندتر کردم سعی

 .آیدنمی در

  ببخشم  جوری چه  صداته؟ و صورت وضعه این وقتی ببخشم جوری چه -

 هیچی قرارمون، و  قول و بودن هم پیش روز یک از بعد  حتی وقتی

 جوری؟ چه نبود؟   مهم واست

 ! کنم می  خواهش نکن، اذیتم

  به تکیه .شد  پیاده ماشین از و کشید  صورتش به کالفه را هایشدست

 اشنگرانی  و بال  و قد برای   دلم. کشید سیگاری  من،  به  پشت ماشین

 . رفت ضعف

 . بودم ترآرام  هم  من بود، ترآرام شد، که سوار

 رو؟  من  بخشینمی  -

 ببخشم؟ جوری چه  پرسیدم -

 .افتادم مامان به قولم یاد کرد روشن که را ماشین

 . شد  بد حالش که  دیدی  زود، بال  برم دادم قول مامان   به حامی -
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 !میدی  قول خود سر کنی می  بیخود -

 . پایین بیام بذاره خواستنمی  -

 پایین واسه الن بودی، پوریا خونه دیشب بودی، من خونه پریشب -

 گیری؟می اجازه اومدن

  کردی،می   که مخالفت. بود مخالفش شودنمی  که فهمیدم دیروز همان از

 خواسته فقط منطق. زدمی  شخم ریشه  از و آوردمی در  را اشتیشه

 !کردنمی   قبول را مخالفت سادگی، به. بود خودش

 چیه؟ اجازه الن بود نگرانم روز، دو اون نبود بد که حالم -

  اجازه من هم الن! گیری می  من از  فقط اجازه چیه؟ اجازه باریکال، -

 . برگردی  نمیدم

 .افتاد راه

 .دادم قول حامی -

 یخ انگشتانم  آمد،درنمی صدایم سوخت،می  هایمچشم کرد،می درد سرم

  یکبار سالی که  مامان به مخصوصا. بودم  متنفر  قول شکستن از من و بود

 . خواستنمی  چیزی  من از هم
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 ! من   بده  بگیر رو مامان شماره -

 .کرد دراز تلفن گرفتن برای  را  دستش کردم، نگاهش  تعجب با

 . نشن نگران خوای می اگر رو مامان شماره بگیر -

 . دستش دادم و گرفتم

  با داشتنی دوست و مودبانه آنقدر من،  روی روبه  عصبانیِ مردِ شخصیت 

  یک از بعد  من که باشد  من با الن باید  که کرد  مجابش و زد حرف مامان

  سمتم را گوشی شانمکالمه آخر. نشست صورتم روی  لبخندی  روز،

 . باشم  خودم مواظب خواست فقط مامان و گرفت

 ککرد  نوازش و گرفت دستش در را دستم

 جوجه؟  سردته -

 . نه -

 سردن؟ هاتانگشت انقدر چرا -

 . انداختم بال  ای شانه 

 . کرد تنظیم من روی  و روشن را بخاری  گرم، هوای  آن در
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  که آرمانی افتاد؛ صفحه روی  آرمان اسم و زد زنگ امگوشی موقع، همان

 .او مقابل در را خودم من و دیدندمی  مقصر را او همه

 ! آرمانه -

 !اسپیکر روی   بذار بده جواب -

 . باهاش  بعدا نه -

 ! بده جواب  گفتم -

 .نداشتم  را مقاومت طاقت  نداشت،  را  مخالفت طاقت

 . بودم شناخته او درباره را چیز سه حال به تا

 .جا هر و همیشه  است، حامی اسمش مانند یک؛

 . نداشت حقی  وقتی حتی گفت می زور آدم و عالم به دو؛

 .کردمی   طلب وقتی بودند  اطاعتش  به  مجبور همه سه؛

 !آرمان -

 از  گرفت درد قلبم. شکر رو خدا گفتمی و کردمی  گریه گریه، زیر زد

 !اشناراحتی
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 !عزیزم آرمان، -

 کجایی؟ !تو رو من کُشتی نیلین -

  اما حامی؛! شدمی  کشیده  گند به چی همه و حامی پیش گفتممی 

 :داد  جواب سرم در رقصان خیالت و فکر به توجهبی 

 جا هر  من، خونه ریم می  داریم. نیست خوب حالش نیلین آرمان، -

  روشن امشب رو شما با  تکلیفم من!  زود رسونیمی  رو  خودت هستی

 . کنممی 

 . کرد قطع و آیدمی   گفت

 خواهیمعذرت و گرفت آغوش در مرا  رسید که  زمانی از آرمان شب، آن

 . کشید بیرون مرا دستانش از حامی  که  زمانی تا کرد

 . خواستیم معذرت من و آرمان  باز و غرید حامی

 . داد قول حامی و  نکند اذیتم حامی که کرد تهدید و زد داد آرمان

 . شد سکوت آخر در و کردم گریه  باز من

 . کندمی   اسیرم حامی که کرد زمزمه  گوشم در آرمان
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 برای  چیز همه دیگر وقتی  چند که کرد زمزمه دیگرم گوش در حامی

 .شودمی عادی  آرمان

 کورتر فقط و فقط برادر  دو این به اموابستگی  گره  دانستممی   اما من؛

 .شودمی 

*** 

 با  کهاین از قبل میای، و میری  کجا باشم  داشته خبر دارم دوست -

 ! کنیمی   هماهنگ من با بذاری، قرار کسی

 .محض آرامش هایش،حرف و بود امنیت حس تماماً آغوشش

 از بیشتر.  بود  رفته شب نیمه حدودهای   و بود شده  صلح  بالخره آرمان با

 لحظه آن در بودم، کرده تحمل را زااسترس ساعت  چهار و بیست

  ریخته تنم آتش بر که بود سردی  آب همچون هایشنوازش و آغوشش

 . شدمی 

 . دادمی  اجازه من برای  هایشکردن تعیین مرز و حد البته اگر

 عزیزم؟ چی یعنی -

 .چرخاند خودش سمت مرا
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 !نشه تکرار دیگه دیروز و دیشب اتفاق یعنی نمونم، ازت خبربی  یعنی -

 .فرستاد عقب صورتم از و برد موهایم لی  را دستش

 ترانه باغ  برین، قراره پوریا خونه. اول اولویت ذاری می رو خودمون یعنی -

 ای برنامه که  وقتی واسه میشه همه برین، قراره آرمان با  شام برین، قراره

 الن؟  واضحه. باشه شده هماهنگ من  با و باشیم  نداشته خودمون

 جدی  های چشم آن با  داشتنی دوست زورگوی  پرسیدمی  دین اصول

 که ای خواسته هر  انجام به کنندمی وادارت که جدی  آنقدر. سیاهش 

  هایشدست در که  هم من! نخواهی خواه و بخواهی خواه.  دارند صاحبش

 . بودم  موم مانند

 !زورگویی خیلی -

 عروسک؟  دیدی  رو کجاش -

 .او با   ناکجاآبادها دیدن برای  کشید پر دلم زدم، لبخند

*** 

 جز  نیامد  جوابی نشستیم، آرمان با رز کافه در که دادم  تکست حامی به

 ! بود شلوغ زیادی  روز چند  این. شد  دیده تکستم کهاین
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  .بود  شده خسته حامی سخت هایآموزش و شرکت کار از آرمان

 داده نشان  من به طوری  را گیریشسخت  گذشته، روز چند که ای حامی

 .کردممی درک را آرمان بار، اولین برای  بار این که  بود

 و خواستمی  کامل خود مانند را همه که  من گرای کمال کاملِ  حامی

 بود کرده  نباید و باید آنقدر روز چند این بود، کنترلش در چیز همه باید

 . را گیری تصمیم  حس بودم کرده  فراموش من که

 !بگیرش -

 ! نخواستم  عکس ازت که  من -

  دلت قدر چه میده نشون که پرسیدی  سوال انقدر  ولی  نخواستی؛ -

 .بودی  اونجا دیشب خواستمی 

 !آرمان حرفات با  کنیمی اذیت -

  تونیمنمی  گفتم  بنده،می  رو پایت و دست گفتم  کنه،می اسیرت گفتم -

 ! باشیم   هم با  قبل مثل

.  نرم  منم میده ترجیح گفت  بیاد، نتونست خودش. بود بار یک آرمان -

 ! مهمونی من بدون نره بود این ترجیحم بودم  منم بود،  برعکس جامون
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 باور. زدم پوزخند دلم در هم  من داد، تکیه صندلی به و زد پوزخند

 از بیشتر ساعت  هر پرستیدم،می  را حامی! زدممی  که حرفی  به نداشتم 

 . دادممی  دست از را هایمآزادی  قبل از بیشتر  ساعت هر هم زمانهم . قبل

 .کردمی  وضع برایم جدیدی  قوانین روز هر

 . است قبل مثل چیز همه دهم نشان آرمان به خواستمی   دلم اما من؛

 .نبود کهاین وجود با

 . بودم  دنیا اسیر ترین خوشحال  من کهاین وجود با

 میای؟ دبی بریم بخوایم اگه -

 کی؟ با -

 تو اگه! هنوز  نگفتم حامی  به  پیش، هفته  بودم کرده هماهنگ  اریک با

 . میگم  بهش باشی اوکی هم

  بقیه  با داد اجازه اگه کن،  هماهنگ پسرت دوست  با اول بعد به این از -

 ! کن هماهنگ

 . فقط بود مهمونی یک ننداز،  تیکه انقدر -
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  را خودش تا کرد را تالشش تمام مطمئنم و کرد مکث گفتم  که  بغض با

 کرده من برای   که ترسی از چه. ترسیدمی  پیش  دفعه تکرار از کند، آرام

 !برادرش های نشان و خط از چه بود،

 . میام منم کرد قبول اگه کن، هماهنگ باهاش -

  فردی   آزادی  شعار همیشه که منی برای  بود درآر حرص  رفتارش زیادی 

 .دهد نشان او بندهای  در مرا اسارت کردمی تالش حرفی هر با دادم،می 

  دانستممی خودم که  حقیقتی وجود با بود سنگین  زیادی  اما برایم؛ این

 برداشتن  برای  کسی اجازه منتظر وقت  هیچ که منی ام،شده  اسیرش

 خودم جز کسی  میل باب امزندگی  وقت هیچ نبودم، امزندگی  در قدمی

 .بود نچرخیده

 خودم هنوز که دادممی   نشانش باید که بود برده بال  را فشارم قدرآن

 . گیرممی  تصمیم خودم برای 

  هتل که کردم هماهنگ شنبه  تا چهارشنبه برای  و گرفتم را اریک شماره

  صورتش  کنج پوزخندش  هنوز که هم آرمان با.  نفر چهار برای   بگیرد؛

 . گرفتیم هواپیما بلیط بود،
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 . بود  شده ترراحت  خیالش گویا شد، که تمام

 از خوشحالِ  زیادی   نیلینِ همان هم  من و قبل آرمانِ همان شد آرمان

 .مسافرت

*** 

. شود آرام قلبم  تپش تا کردم  مکث کمی ایستادم، که اتاقش در پشت

 باز را در! لرزاندمی   بار هر را قلبم بود  شده جانم که اویی به نزدیکی

 برگشت کشید،می  سیگار  پنجره کنار  در به پشت. زدن در بدون کردم

 .در سمت

 نیلین؟ کنیمی  کار چی جااین -

 . اومدم آرمان با -

 !میری؟ کجا  نباشم خبربی  نگفتم  -

 جای  به او و بود ترینتنگ برایش دلم  بودمش؛ ندیده که بود روز دو

  را تندش رفتار و جدی  لحن این انتظار ! زدمی  تشر دیدنم از خوشحالی

 . نداشتم 
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  کنار بردارم، قدمی نتوانستم دیگر! شدم بغض از پر و ورچیدم را هایملب

 . ایستادم در

 . آمد سمتم و کرد خاموش  را سیگار

 نیستی؟  لوس کنیمی فکر هم هنوز -

- …  . 

 ! کوچولو خانم -

 !نفس یک اندازه به ایفاصله  شد، نزدیک  من به تا ندادم جواب هم باز

 به توجهبی   که شد  زیاد آنقدر امدلتنگی  پیچید،  سرم  در که تنش بوی 

 .گرفتم  جای  آغوشش در دعوایش،

 بهم؟ بودی  نداده قول -

 را صدایم لرزش کردم سعی کردم،  پر تنش عطر از کم -کم را امریه

 .کنم پنهان

 ! بود  شده تنگ برات دلم -

 .نمیری  جایی من از خبربی  بهت گفتم  برم، دلت و  خودت قربون -
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 جان و گرفتمی  جان  کرد، پاک را امناراحتی تمام گرش نوازش لحن

 .دادمی 

 وقت؟ هیچ نکنم سورپرایزت -

 . نذار خبربی  رو من  باشم، خوشحال من خوای می   !نه -

 غافلگیری  عاشق من بود؛  متفاوت حامی و من خوشحالی سبک قدر چه

  شده  که اویی به راجع را چیز همه خواستمی  دلم. کنترل عاشق او و

 . نداشتیم را هادلخوری  این تا دانستممی دانستم،می  ام،زندگی  تمام بود

 اومدی؟ آرمان با -

 اگه داد قول. تو میام  من  نده خبر که زد حرف منشیت با  کلی. آره -

 ! کنه  استخدامش خودش  کردی، اخراجش

 . بوسید  را سرم

 . من از خبربی  بود، آخر بار -

 ! فهمیدم . چشم -

 .کرد اشاره ها مبل به  و بوسید را سرم روی  دیگر بار
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 . خونه بریم بعد دارم کار دیگه ساعت  نیم  من جا، همین  بشین -

  و زد دور را میز  بنشینم،  و برسم  مبل به تا دادم تکان را  پاهایم زحمت با

 .حرفبی  نشست؛ اشصندلی روی 

 آرمان؟  پیش برم -

 !نیست؟  بس بودین بیرون  آرمان با  نیم  و ساعت دو جا، همین  بشین نه -

  تحمل گذشت،  برایم ساعت یک اندازه به  که دیگری  دقیقه پنج. نشستم

 .ایستادم میزش جلوی  و  شدم  بلند! کردم

 .دوخت چشم من به و آورد  بال  را سرش

 !نکن  توجهیبی  -

 ! اینجا بیا -

 از حال  و کشید خود سمت به را دستم رفتم، کنارش و  زدم دور را میز

 .داشتم قرار بازویش میان پهلو

 . بود گرفته  دست به را حالم کنترل عجیب

*** 
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  حرف و بود ایستاده حامی جوانِ و شیک منشی  کنار هنوز آرمان

 .  ایستادند مرتب و ساکت  حامی دیدن با جفتشان. زدندمی 

 . کنید جاجابه رو من های مهبرنا  تمام ده از  قبل صبح فردا

 . گفت چَشمی و رفت کمرم پشت حامی دست تا چِشمش

 میای؟  ما  با آرمان -

 .پوریا خونه  میرم  بعد مونم می  ساعت  نیم نه -

  زننمی  که رو تهتون  و سر که داره چی پوریا خونه دونستممی  کاش -

 !اینجایین

  شماست خونه زنن می  رو تهش و سر دیگه که دخترت دوست از -

 . بپرس

 . بود نکرده  دریغ انداختن تیکه و من کوباندن برای   فرصتی هیچ از امروز

 تاسف عالمت به را سرش کردم، نگاهش امدلخوری  از پر های چشم با

 . داد تکان

 . رفتیم  و  فشرد خود به ترمحکم مرا اما او؛
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*** 

 دیگه؟  دونیمی رو این.  منی  مال شما -

  زیادی  را بودن  مالَش دلم دانستممی  فقط بودم؛ شده  مالَش  کِی دانمنمی

  دنبال همیشه من و بود  شیرین بودن کسی مال حس آنقدر! خواستمی 

 ! بودم  استقالل

  ای خسته های سلول برای  کردندمی  پخش دلم در که بود  قند کیلو -کیلو

 . بودند  گرفته دوباره جان که

 .بودم  نگفته  دبی سفر از حامی به هنوز

 را خوبمان لحظات خواستمنمی ! ترسیدمی  شدنش  ناراحت از حسم

 .کنم خراب

 .داشت حق آرمان شاید

*** 

 من از جدی  خیلی است، نزدیکی همان در گفت و زد زنگ که بابک

  سمت خودش و بپوشم را یکی هایششرتتی از و  بروم که خواست

 . رفت آشپزخانه
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. بردارد سیبی  تا شد خم  وقتی زدم تکیه کانتر به  و رفتم دنبالش اما من

 . دید مرا بست،  که را یخچال در

 !کوچولو؟ خانم  کنم تکرار باید  هم باز -

 ! خواستنی و زورگو جوره همه بشرِ  این گفت رفته بال  ابروهای  با

 .دارم  دوست رو لباسم من چرا؟ -

 ! بپوشی من  جز به کسی جلوی  خواد  نمی دلم ولی دارم؛ دوست منم  -

  قابل برایم. بودم نکرده  تجربه وقت هیچ را لباسم  به حساسیت مدل این

  که بخواهد  من از بقیه، دید از من تن کردن پنهان برای  او که نبود درک

 که بود  کسی با باید چرا که بود سوال برایم همیشه!  کنم عوض را لباسم

 گذارد؟نمی احترام  پارتنرش شخصی  حریم به

  گذاشته و بود بوسیده  را شخصی حریم مفهوم  که بود حامی  یک حال 

 تمام بود،  برده بعد مرحله یک به هم را  زورگویی و خودخواهی. کنار بود

 ! بود ریخته هم به  دوستی  از را معادلتم
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 اویی. داشتیم  را بحث این که بود باری   سومین دوستی وقت چند این در

 تا داشت صبوری  به  سعی من  مقابل در نداشت، توضیح به عادت که

 . اطاعت یا و  کنم درک یا را  منطقشبی   من دید از های منطق 

 خوای؟نمی چرا -

  رو چشماش تونهنمی کنه می  که  نگاهت آدم چون قشنگی،  خیلی چون -

 .. . .برداره ازت

 در و آمد نزدیکم کشید، صورتش به را  هایشدست کرد، قطع را حرفش

 :کرد زمزمه  گوشم

 بدم  توضیح نکن  مجبور رو من قدراین !کن  عوض برو برم، قربونت برو -

 . فرنگی عروسک

  با  بودنش،  محکم با  ادکلنش، بوی  با  نگاهش،  با صدایش،  با بود بلد خوب

 .قبل بار دو هر مثل کند؛ وادارم کاری  هر به کلماتش  با و هایشدست

 که بود من منتظر و بود ایستاده گرشحساب  های چشم آن با رویم،روبه

 . کنم اطاعت دستورش از
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 ام،شخصی  حریم از دفاع جای  به که بودم  ایستاده من هم گود طرف این

 .مُردممی اشزورگویی برای  مالکیتش، حس برای  خودش، برای 

 .کردم عوض را لباسم  هم بار این

*** 

  کشیدند؛می   سیگار و بودند ایستاده تراس در دخترش  دوست و بابک با

 .داد دستم  به دست  و کرد معرفی مرا آمدنم با. تایی سه

 و بابک.  زدم پوکی و گرفتم هایشلب  بین از را سیگارش و بردم را دستم

 ! بود خوشبو کرد،می  نگاهم  لبخند با که اویی و من به بودند   خیره سیما

 خورین؟ می   چی بدم، سفارش غذا خواممی  -

 اشسوالی های چشم  با مرا  و سمتم برگشت خواستند، برگر  سیما و بابک

 . کرد نگاه 

 . کباب -

 : پرسید  خنده  با

 کبابی؟ چه -
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 . کوبیده -

 ! شما بخواه جون -

 . بشنوم خودم فقط که طوری  کرد زمزمه  گوشم کنار آرام

  هم من های چشم . دنبالش به هم بابک رفت،  و بوسید را موهایم روی 

 .هایشحرف  با بریدمی را نفسم که اویی دنبال

 شدی؟ دوست حامی با  وقته چند -

 . هفته دو -یکی -

 شدین؟  دوست کجا. آها -

 !برادرش  آرمانم، دوست من -

 .کرد سرفه به شروع

  رفته مدت یک آرمان! آشناست اتچهره قدر چه میگم فهمیدم، الن -

  که دستش از بود شاکی خیلی حامی یادمه. پیش  ماه چند مسافرت بود

 تو عکساش تمام تو برگشت  هم وقتی! گذرونیخوش  دنبال  میره فقط

 ! آرمانی دختر دوست کردیممی  فکر. بودی 
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  بود؛ تبت  و هند به  آمدنم ایران از  قبل آرمان و من  مسافرت آخرین

  روزش  چند. هاادویه و هارنگ دنیای  در  هاشگفتی  از بود پر که مسافرتی

 روز چند بودیم، گذرانده سکوت روزه و  مراقبه به  هند معابد از یکی در را

  های دوست از  یکی سفرنامه برای   عکاسی های سوژه  دنبال به هم

 . من ایتالیایی

  بابک  روی روبه پذیرایی در جذابِ مردِ آن که  فهمیدممی سیما از حال،

  پذیری  مسئولیت عدم دلیل و دانستهمی آرمان دختر دوست مرا ایستاده،

 . بود نگفته گذشته  از من به  وقت هیچ! او

 . دوستامه  ترینصمیمی از یکی آرمان -

 کامل؟ هستی ایرانی -

 . هلندیه اوما بابام؛  مامانِ -

 از هم رو حامی دوستیم، هم با تقریبا ساله یک هم بابک   و من. آها -

  هم بار یک هفته دو یکی دارم، دوسش  هم خیلی. شناسم می  بابک طریق

 . باشیم خوبی دوستای  هم با  بتونیم امیدوارم. بینیم می رو دیگرهم
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 هاهمین  کنترل!  خواستمنمی  جدید دوست من  شدم، بلند و زدم لبخند

 ندیده بود روز چند که افتادم  ای سپیده  و ترانه یاد. بود  سخت برایم هم

 . شانبودم

 . نشستیم آشپزخانه کانتر  پشت همگی آوردند، که را غذاها

 تا نگذارم قرار جایی  صبح برای   گفت و زد زنگ که مامان شام، اواسط

  اشمنشی  به تکستی  جدی  خیلی حامی مامانی، تولد خرید برای  برویم

 . کرد کنسل کال  را فردایش های برنامه  تمام و داد

  نظرِ بداند   نخواست حتی شود، آشنا و ببیند  را مامان خواهدمی  که  گفت

 !خانواده دیدنِ برای  بود زود  خیلی -خیلی نظرم از که را منی

 . بودند ما مات  باز  سیما و بابک

 و شد ترجدی  من، زدن حرف هلندی  با. زد زنگ اریک شد، تمام که شام

  فقط ! است ممنوع او جلوی  هلندی  به صحبت که داد  هشدار من  به

 انگلیسی به را زبان و نزند حرف مسافرت از که  بگویم اریک به توانستم

 .دادم تغییر

 . بودند  ما مات همچنان سیما و بابک
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  سیگار  تا رفتند تراس به سیما و حامی  ها،ظرف کردن جمع از بعد

  دلیل خواستمی دادم،می را اریک های تکست جواب من و بکشند

 . بودم  بیگانه جدیدم خودِ با خود که  منی از بداند را رفتارهایم

 . آوردم بال   را هایمچشم بابک ی خیره  نگاه با

  توی  رو خواهرم های باربی از یکی کردم فکر دیدمت، پوریا خونه وقتی -

 !آوردن واقعی دنیای 

  ندیده شب آن  اصال که منی برای   کالمش دلنشینی از زدم لبخند

 . بودمش

  هم شما!  عزیزن من واسه هم عزیزهاش  عزیزه، خیلی من واسه حامی -

 همیشه بدون.  هستی هم  ما عزیز پس شدی؛ عزیز واسش شب همون از

 . کنی حساب من روی  برادر یک مثل تونیمی 

  مشغول هنوز دو آن که  شد جمع خیالش انداخت، تراس سمت نگاهی 

 . هستند کشیدن  سیگار
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  با   امشبش رفتار کنین، پیدا  رو وسط نقطه  تا کن درکش  !بدقلقه حامی -

  که فهمممی  دیدمشون، حال  تا من که بوده  کسایی با متفاوت خیلی شما

 . داره دوستت خیلی

  هم من  بود، نزده حرفی  داشتنش  دوست از من  به هم باریک ولی حامی 

 . طورهمین

 !امیدوارم -

 . نشست دلم به بیشتر مهرش و زد قشنگی لبخند

 . ندیدم پوریا خونه اصال رو شما من -

 .ندیدی  رو کسی هیچ که بودی  حامی محو جوری  یک شما -

 را سرم شب، آن در حامی به شدنم خیره خجالت از زد، زیبایی چشمک

 . انداختم پایین

 .النم های دوست  به کرد اضافه دیگر دوست یک شدمی  شاید

 در نه و یافتم بابک در  که چیزی  خورند،می  کلیک مِهر با  هادوستی تمام

 . بود بهانه  گویا سیما رد برای  هادوست تعداد !سیما

*** 
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 از باید  من و بودند رفته  تازگی به سیما و بابک و بود  صبح  یک ساعت

 .داد دستم  به و کرد  روشن را سیگاری  بالکن؛  رفتیم. گفتممی  دبی

 .بودم ایستاده رویشروبه  من و بود داده تکیه هانرده  به

  لرزاند،می را دلم که خاصی حالت با او و گرفتم سیگار از را کام اولین

 . کرد نگاهم 

 کشید خودش سمت مرا

 !؟نبری  دل انقد کنم کار چی -

 .بود ملیح  البته و خجل لبخندی  من جواب

 . کشیمی  سیگار  کسی جلوی  نمیاد خوشم -

 ! حامی -

 ! حامی بی حامی -

 بیرون هایملب  بین  از را نصفه  سیگار.  گفت دارشخش صدای  آن با

  اعتراضی، هیچبی  یکی، این نکردنِ قانون ترسِ از !کرد خاموش و کشید

 .کردم قبول
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 .زد لبخندی  شدلستر تلخی  از امخورده  گره ابروهای  به

 خودم اختیارم،  کامل دادن دست از از، قبل  گفتم،می  دبی از برایش باید

 ! داشت  نگهم آغوشش در ترمحکم.  کشیدم  عقب را

 !شما نمیری  جایی نخوام  من تا -

 ! حامی -

- …  . 

 !عزیزم -

 جان؟  -

 . بزنم حرف باهات باید -

 . نیلین بعداً -

 !الن -

 .کرد  نگاهم قرمزش های چشم  با و کشید عقب را سرش بالخره

 !امر -

 شرکت؟ نری  شنبه  تا چهارشنبه تونیمی  -
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 شده؟  چی -

 . دبی بریم -

 .شد امخیره  خندانش، متعجب های چشم با

 . هتل و بلیط برای   کنممی  هماهنگ فردا من، عروسک بریم -

 . گرفتم من -

 رو؟  چی -

 .رو  بلیط و هتل -

 .ندشد گشادتر سیاهش های چشم های مردمک

 من؟  برم قربونت -

 . میان هم آرمان  و اریک -

 . شد جایگزینش اخم و محو افق در  آنی  به لبخندش

 چی؟ -

 ... . که گفتم 

 !حرف؟ این چی یعنی گفتی، چی شنیدم -
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  دوست سوپرایز بگی بهم  کهاین قبل کنم سورپرایزت خواستممی  -

 !نداری 

 چی یعنی پرسممی ازت دارم داشتم؟ مشکل الن قسمت اون با  من -

 !میان؟ هااون

 های چشم مقابل  در زدن حرف فرستادم، فرو سختی به را دهانم آب

 . نبود آسان  اشعصبانی 

 . بریم چهارتایی که  بیان خواستم ازشون من یعنی -

 اونا با! نظرت؟  به درست فهممنمی یا هستم ای ساده آدم من نیلین -

 ! بگم؟ هم حامی به  گفتی نگم، نه کهاین برای  و گذاشتی قرار

 !خدا به حامی،  نه -

 ! شمام با  چی؟ خدا به -

 .بستم ای ثانیه   برای  را هایمچشم زد؛ داد سرم بلند بار اولین برای 

 .بودند جواب منتظر و بودند  شده قرمزتر قرمزش، های چشم

 قدمی  خواستم. بودم ترسیده دادش از کرده، بغض نارنجیِ   نازک منِ

 . داشت  نگهم محکم و لغزید مچم  به  پشتم از دستش که بروم  عقب
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 ! ندی  رو من جواب تا شما نمیری   جا هیچ -

  قلب کردن آرام برای   که بود اینگونه  بردن پناه خودش به خودش از

 . بزنم   حرف توانستم تا  زدم حلقه کمرش  دور را هایمدست ام،دیوانه

  گرفتیم  رو بلیط  آرمان با امروز! بریم هم با مسافرت یک  داشتم دوست -

  کنه،  عادت ما به تا بیاد هم آرمان خواستم  .کرد رزرو رو  هتل هم اریک و

  مسافرت میگم بهشون الن نخوای  اگه خدا به ! ببینم رو اریک هم

 . کنسله

 ! نیلین   کنیمی اذیت -

 کردم؟ کار چی -

  به ولی  شد ترآرام. داد تکان تاسف معنی به را سرش من   به نگاه بدون

 . شد  بلند و کرد باز را هایمدست توجه،بی  من به واضحی طرز

 سکوت معنی به هایشلب روی  را انگشتش که بگویم چیزی  خواستم

 . گذاشت

 ! نزن حرف نیلین، ازت هنوز امعصبانی  -
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 این. کرد مشغول اشآبمیوه  لیوان با را  خودش و نشست تلویزیون جلوی 

 از حجم این طور چه دانمنمی  من و  بودند هم  شبیه  شدیدا برادر دو

 . گرفتندمی  نادیده  را شباهت 

  قابل غیر برایم من از اشناراحتی تحمل کشیدم، ناآرامم  قلب با  سیگاری 

 مرا بیچاره قلب و کردمی  توجهیبی امروز که بود  بار دومین! بود تحمل

 . مچاله

  شد، تمام صبرم که آخرش کردم؛ مشغول را خودم ساعتی نیم زحمت با

  هم نگاهی   نیم سرگشته  مرغ مثل منِ  به  که اویی با بزنم حرف خواستم

  بیشتر که ای مسخره سوال جز نرسید ذهنم  به هیچ. بود نیانداخته

 .پرسند می شرایط  این در دخترها

 خونه؟ برم  شب من -

 از و برداشت  را سوییچش  شد، بلند  حرف  کلمه یک بدون خشک، و سرد

 . رفت بیرون در

 .زدممی را بودن او کنار  له -له که منی بود، آخرم اولویت رفتن خانه
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  هایشتوجهیبی  با که بود این اشسعی تمام ولی جدی؛  بداخالق اوی 

 . بزنم مخالف ساز اگر ندارد برایش فرقی نبودنم و بودن که  دهد نشانم

 . شوم آسانسور کابین وارد اول کرد اشاره بود، منتظرم آسانسور کنار

 پر را کابین فضای  ادکلنش بوی  بود،  پایین سرم  برسیم پارکینگ به تا

 صورت همان با شدیم  که ماشین سوار.  بودم بغض از پر من و بود کرده

 .کرد  حرکت و شد خیره روبهرو به حرف بدون و جدی 

 . بروم خواستمنمی  هم اولش از بودم، افتاده کردن غلط به

! توجهبی   و بود ساکت یا و شدمی  اطاعت باید و دادمی دستور یا حامی

 . بود شده اضافه لیستش به هم فریاد که امشب

 .کردمی  امخفه داشت  ماشین مزخرف  سکوت و پیچید  اصلی خیابان در

 ! حامی -

-  . ... 

 ! جان حامی -

-  . ... 
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 ! خونه برم خوامنمی  من -

 پرسیدی؟ چرا خواستینمی اگر -

 . کردم اشتباه -

 کردمی  کنترل را خودش احتمال . کشید موهایش لی   کالفه را دستش

 ! نکند امحواله دیگری  داد تا

 شوخی چیزها سری  یک سر من  کن، فکر  حرفام به امشب خونه برو -

  سوال بدون  دبی، بریم گفتی  تا کار همه این وسط که دیدی ! نیلین ندارم

 نداریم  مشکلی هیچ خودمون  بذاری  رو موناولویت کردم؛ قبول ای اضافه

 این از میگم،  بهت  دارم واضح کن گوش خوب هم، بعد به این از. هم  با

 ! قدمی هیچ داری،برنمی   قدمی هیچ من  با  هماهنگی بدون  بعد به

 اششانه روی  دست شدن، پیاده از قبل خانه، در دم تا نزدیم  حرف دیگر

 نگاهی نیم  حتی بود عصبانی  هنوز که اویی اما فشردم، را آن و گذاشتم

 . نیانداخت سمتم

  جیغ صدای  بعد و بود ایستاده ببندم، سرم پشت را در که آخر لحظه تا

 .داد رفتنش از نشان هاشلستیک
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 تا  نشستم لبی در. بود ترافتضاح  داشتم که روزهایی این تمام از حالم

 . سابیدندمی  رخت گویا دلم ته شوم، آرام کمی

 که لیزبتی ! گفتم  و  گفتم و گفتم زدم، گریه زیر و لیزبت به زدم زنگ

 کمکی هیچ ولی شب  آن کرد،می  آرامم همیشه و بود خوانده روانشناسی

 . بکند نتوانست من  به

 . بود روشن برایم روز مثل خودم من  و متفاوتین  هم با گفتمی 

 . نکن حرام را وقتت یا و شود درست تا بدهی  زمان باید یا گفتمی 

  شده او ی وابسته انقدر. بودم ایران در  دیگر نیم و ماه سه  فقط که  منی

 حرام کرد،نمی  آرامم او جز هیچی که زدممی زار قهرش  با که بودم

 . نبود یکی من  کار وقت نکردنِ

  صبح  پنج خودِ تا  کردم، قبول را انگلیس  دکترای  پوزیشن شب، آن

 دلِ  کردم سعی چه هر و  دادم گوش آهنگ کشیدم، سیگار و نقاشی

 ! نتوانستم  کنم، آرام  را قرارمبی 

 . بودم جنون به رو زیادش عشق  از نداشت، مرز و  حد که دیوانگی
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  کافی برایم خانه هوای   که  شد طاق آنقدر طاقتم شد که  دقیقه و دهپنج 

 بیداری؟  دادم تکست. بود دردم دوای  او فقط! خواستم می  را او نبود،

  فقط بزنم، زنگ من و بیاید تکستش تا کشید طول که ای دقیقه  چند

 . رفتم راه  دست به  سیگار را تراس پهنای 

 ! ؟بله -

 ای؟ عصبانی  هنوز -

 . نبودم  عصبانی -

 بودی؟ چی -

  بگو رو کارت پرسی؟می دین اصول زدی  زنگ صبح  پنج ساعت نیلین -

 ! لطفا

  با. کند یکسانت خاک  با تا بخواهد بود  کافی بود،  شده رحمبی  قدر چه

 : گفتم  بغض

 یخ سرده صدات  انقدر. بزنم حرف باهات زدم زنگ بُردنمی  خوابم -

  قبول که بدم  توضیح برات باید دیگه بار چند  نیست، خوب حالم! کردم
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. نکردم فکر توبی  رفتن به هم لحظه یک. نداشتم بدی  قصد من  کنی

 . …موقع اون نداری  دوست سورپرایز دونستمنمی

.  آمدنمی  بند هقم -هق و کردم قطع را  گوشی بدهم، ادامه نگذاشت گریه

 هم  کشیدن نفس گریه فرط از که منی تا خورد زنگ بار  چند گوشی

 . بدهم جواب بتوانم   بود، سخت برایم

 و بگی رو حرفات بزنی زنگ دیگه بار یک قسم خدا به  بار، یک نیلین -

.  شنوی می  رو من صدای  که میشه باری  آخرین کنی، قطع بعدش

 واضحه؟ 

- … . 

 نه؟ یا واضحه -

 نیست.   واضح نه -

  نشان و خط فقط کردنم آرام جای  به که اویی به گفتم التماس با

 . کشیدمی 

 نیست؟  واضح چیش  بگو  بهم  -

 نیست.  واضح چیش همه -
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  هم باریک حتی  من بود؟!  کجا  سال ۲۳ این در اشک همه این دانمنمی

 بودم.  نکرده گریه مارک خاطر به

 کنی! می اذیت خیلی خدا به نیلین.   کنیمی اذیت -

- … . 

 خبر تصمیماتت همه از  باید من  بهت، میگم  آخر بار واسه دیگه بار یه -

  من  با قبلش چیزی  هر ،خوری نمی هم  آب من از خبرباشم. بی  داشته

.  من  با شما زنیمی حرف چیزی  از میشی ناراحت ،میشه هماهنگ

 واضحه؟. نمیام  دنبالت من  کنی، فرار خونه، بری  کنی،  قطع  رو گوشی

 . کشید  پوفی کالفه اما او. بدهم  را  جوابش که آمدنمی  بند امگریه

 کوچولو؟  خانم واضحه -

  به قلبم  نامنظم های تپش. بود آتش روی  آب مانند گفتنش کوچولو خانم

  راحت انقدر. ماند برایم  فینش فین فقط گریه از و  شدند منظم آنی

 .کردمی  دریغ و کند آرامم  توانستمی 

 !زورگویی -

 نه؟ ،رو این دونستیمی اول روز از -
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 باورم دیدمنمی خودم های چشم  با تا ولی دونستممی   قبل چندسال از

 .  شدنمی

 . بودیم شده ترآرام  دو هر .کشیدم دراز تخت روی . کشید بلندی   نفس

 نرو.  گفتیمی  من به باریک حامی، -

  هم باز شما.  کشمنمی  ناز  و نیستم بلد نازکشیدن  که بودمگفته  شما به -

 داشتی؟ انتظار من از

 .آره -

 ! باش نداشته  -

  روی  اشک  قطره چند و  شد  سنگین هایمپلک  دوباره. گفت محکم خیلی

 بود،  سخت. خواست را  تلفن کردنقطع  فقط دلم. خوردن سُر هایمگونه 

 جلو پا  که داشتم انتظار نباید دعوایی  هیچ از بعد وقتهیچ کهاین تصور

 .بگذارد

 ! نیلین -

 ؟بله -

 . نشد  هم باز نفهمد، تا کنم خفه را بغضم که خواستم قدرهرچه
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 کنی؟می   گریه داری  باز -

 نه!  -

  جلوی  را دستم  و دادم  فاصله را گوشی.  ماند  ساکت و کشید بلندی   نفس

.  نرسد  نیست،  بلد   کشیدن ناز که اویی به صدایم  که گرفتم دهانم

  برای  حرفی ترینکوچک و ریزممی  اشک  دانست،می   که بودم  مطمئن

 .نزد من کردن آرام

 ! خیلی. بودگرفته  صدایم

 ! حامی -

 بله؟

 بخوابیم؟  -

 . باشه  -

 . گفت  سردی   همین به

 . میرم خودم مامان، با هم  صبح -

 . بخیر  شب میام، خودم صبح گفتم -
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 همان در کاش و کرد قطع من جواب برای  شدن منتظر بدون را گوشی

  ساعت  چند حداقل من تا کردیم،می  قطع  گفتنش کوچولو خانم حوالی

 . داشتم  بیشتری  آرامش

 . دیدم کابوس فقط و فقط  ساعت چند آن

 . بردم پناه سردآب دوش به و شدم بیدار خواب از که صبح خودِ تا

*** 

  با  که منی از هنوز. کردبغل را من و داد دست مامان  با شد، پیاده

 حتی که بودناراحت داشتم،برنمی او از چشم و بودمایستاده مظلومیت

 . نکرد من  سمت نگاهینیم 

 . گرفت جا ماشین پشت مامان و نشستم جلو

 انگشتان. بود تنگ عطرش برای  دلم. بود خوب بود، امنزدیک کههمین

 از بدنِ  تمام. گذاشت دنده روی  و کرد قفل خودش انگشتان در را من

 . کرد گرم دستش  گرمای  را  امزده یخ دیشب

  با  مودبانه خیلی. دادم تکیه  صندلی پشتی به را سرم و بسته را هایمچشم

 .زدمی  حرف مامان
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  حتی ولی نکرد، رها را  دستانم ای لحظه حتی سوارشدن زمان از چندهر

 . بود نداده قرار مخاطب مرا هم باریک

 مامان. داشتبرمی  قدم کنارم. رفتیم  پاساژها از یکی به او انتخاب به

 . بودیم  دنبالش به ما و کردمی خرید

 .بود شسته  را دیشب های تلخی تمام بودن او کنار

 . نداشتم هم را نازکردن اجازه رابطه این در کهاین حتی

  پشتِ آبی زمردِ  گوشواره وقتی که شدم ای فروشی طال مغازه وارد

 . شد آب قند دلم در کردم، تصور مامانی  های گوش  در را اشویترین

  حامی نقص بی صورت از نگاه که بود زیبایی دخترجوان فروشنده،

 . دادمی  جواب حامی به او و زدممی  حرف من . داشتبرنمی 

  با اما خودش. کنم امتحان را هاگوشواره تا کرد رها را هایمدست  حامی

 .کردمی  نگاه من  به سینه،  به دست تمام، جدیت

 نشستند می  گوش به خیالم  در که بودند ای قشنگی  همان  به هاگوشواره

 را هاگوشواره  هم او  چرخیدم، او سمت  شد،مغازه وارد که مامان

 .داشتدوست
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  با که دیدم ای فروشنده  روی  را حامی های چشم  برگرداندم، که را سرم

 .بود او میخِ لبخند،

 حامی  نگاه خط با حالم ولی. نبودم حسود امزندگی  در وقتهیچ من

 را هلند سوزدارِ زمستان حس انگشتانم، نوک سرمای  که  شد بد قدرآن

 .آمدمی  مخالف باد  همیشه و رفتممی  مدرسه  به دوچرخه با که داد

 .بخرم خواممی   مامانی برای  رو هاگوشواره این مامی، -

.  خواستمی  را مغازه آن از  زودتر فرار دلم. کرد اعالم را اش موافقت  مامان

  مخاطب را حامی دختر باز و کردم حسابصورت تقاضای  فروشنده به رو

 .داد قرار

 آقا.  نداره  قابلی -

  روی  حامی  نگاه خاطربه   فقط. دادم دست از را امکنترل  تمام باراین  من 

 . فروشنده دختر

 که بودم دیگری  شخص. بودشده  متفاوت حامی با من های قانون تمام

 . بود ناشناخته خودم برای 

 : گفتم شود،می  شدیدتر لحظه هر دانستممی   که عصبانیتی با
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 به شما پسندیدم،  من کردم، امتحان من دادم، سفارش شما به  من -

 میگی؟ قیمت ایشون

 مگه؟  افتادهاتفاقی چه -

 . گذاشتم میز روی  را گوشواره. کرد نگاه من های چشم  به باراولین برای 

 !شدم  پشیمون من نشده، چیزی  -

 . شدم خارج حامی، سمت به  نگاهی  بدون و

 . رفتم بیرون مغازه از سریع های قدم  با  که آمد من دنبالِ  بالفاصله حامی

 . نداشت من  با زدنحرف  به  میلی هم  هنوز .شدکشیده  بازو از دستم

 ! کن  ولم لطفا -

  حرف، بدون.  گرفت را دستمکف و داد سُر من بازوی  روی از را دستش

 . بمانم  که کرد وادارم و کند نمی ولم که داد نشان

  رفتار از قدرآن. سوختممی درون از خودم و بود سرد دستم های انگشت 

 گرم در سعی و بودگرفته  مشتش  در را دستم کل که اویی و خودم

 . نداشت  حد که بودم ناراحت  داشت، کردنش
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 . شد خارج مغازه آن از باألخره  هم مامان

 !میشی؟ عصبانی زود قدراین چرا مامان جان،نیلین  -

  خودم  خجالت باعث که داری خنده حسادت از گفتممی   چه. ندادم جواب

 . بود هم

  حتی. نکردم را چیزی  خرید قصد دیگر من  و گشتیم هم دیگر ساعتیک

 . کردمنمی  نگاه هم هاویترین به

 بارهزاران و کشیدم مامانی صورت از که  ای نقاشی  آخرین گرفتم تصمیم

 . بدهم کادو عنوان به را رفتم اشچشمان قربان

 هر به  که بودم  من باراین. شد  خیره صورتم به حرف بدون  چندبار حامی

 اشنگرانی ولی زدنمی  حرف هم  هنوز. او  صورت جز کردم،می   نگاه جایی

 . کردممی حس را

 . رفتیم ماشین سمت و شد تمام خریدهایش مامان باألخره

 اجازه مامان از جدی   خیلی هم بعد و  آورد مامان برای   بال  تا را خریدها

 . گرفت ظهر از بعد تا مرا
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 و کردم کز  ماشین اتاق گوشه. نگرفت را دستم سوارشدیم که باراین

 کم  و نشست کشیدنمی   ناز که سختی جذابِ این کنار بود، سخت

 .دید توجهی

 گشاد هایمچشم تعجب از شد، پیاده و ایستاد پاساژ همان کنار وقتی

 مرا هنوز تیپِخوش مرد و شدمپیاده ماشین  از زحمت با. بودند شده 

  وادار کوچکی فشار با و گذاشت  کمرم پشت را دستش قرارنداده، مخاطب

 .کرد  کردنم،حرکت  به

  من به که دختری  همان سمت برد؛ هاطالفروش طبقه  به مستقیم مرا

 .دارم  حسودشدن،  قابلیت  قدرچه که بودداده نشان

 من رو؟ بری می  کجا -

-  . ... 

 !مغازه اون توی  نمیام  من -

 .میای   هم شما پس خوام،می  من -

 حس  با  باز  و رسید دستمکف  بعد و بازوهایم به کمرم،  پشت از دستش

 . کشید مغازه داخل مرا ناباورانه و کرد  نگاهم چندلحظه دستم، سرمای 
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 . نداشت  جایی من خواستن  حامی، اراده مقابل در

 ما دیدن با.  بودند زدن  حرف درحال دیگر دختری  با فروشنده، دختر

  باز صورتشان، روی  بزرگ لبخند یک شدن پدیدار از بعد و کردندتعجب

 . بودند تا دو باراین . شدند خیره حامی به هم

 برگشتین؟  گوشواره برای  -

 از دو، آن از نه فشارم. چرخید جفتشان روی  نگاهش سردخون حامی

 . بودرفته بال  زیادی  حامی

 سالم.  -

.  داد  دست کرد، صدایش  امیرعلی که آقایی با مردانه و کرد رها را دستم

  من  به  رو نظامی سالم مدل  به و برد اشپیشانی  کنار را  دستش  امیرعلی

 .داد فاصله سر از

  مثل اما من  شال.  کشند می جلو را هایشانروسری  دختر  دو آن که دیدم

 . بود گردنم دور همیشه

 ! کردین توهین دخترشون دوست به   شما که گفتن  من به آقا این -
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  پیش شکایت بودکرده وقت  کِی حامی  . شد هول  وضوح به بیچاره دختر

  ناراحت خودم و حامی از من! دقیقا؟ چیزی  چه از شکایت ببرد؟ کسی

 ! بودم

 .ساجدی  آقای  نگفتم خانم این به چیزی  خدابه   من -

 : داد ادامه و کرد من روبه

 کردین؟   شکایت من از رفتین  که گفتم شما به  چی من -

 !بودداده قرار مخاطب مرا  بودم، کارههیچ من که حال 

 هست؟ مشتری  با  حق همیشه رفته یادتون شما -

 .نبود  محکم حامی از کمتر و بود حامی قد  هم تقریباً بود،  بلند صدایش

 .انداخت پایین ناراحتی با را سرش دختر

 .ازشون کنین خواهیمعذرت کنین لطف -

 ناراحت ناخواسته چیزی  از اگه نداشتم منظوری   من خوام،می  معذرت -

 . شدین

 .کردمی   نگاهش چرا که بودم پرسیده  حامی از و بودمزده حرف کاش
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  صحبت و من تقصیر باز بود، اشقربانی  کمترین دختر این که نمایش این

 .بود  حامی نکردن

 . شدممی  ناراحت سریع قدراین  نباید. خواممی معذرت منم  -

 و  جدی  که کردم  نگاه ای حامی  به  من و بود  زمین به  خیره امیرعلی

 . بود  من خیره  جیب در دست

 . شکست را  سکوت امیرعلی

 رو افتادهاتفاق   کوتاهی امیدوارم ،خانم خواممی معذرت شما از منم  -

 دیگه؟  نیست  مشکلی جانحامی صورت، هر در. ببخشید

 .امیرعلی  مرسی -

 . شوم خارج که کرد اشاره در سمت به اششده دراز دست با

 .کرد خواهیمعذرت جفتمان از هم باز  برد، اتاقش به را ما  که امیرعلی

 . است پاساژ این مدیر  و است حامی نزدیک های دوست از فهمیدم

 از  امیرعلی فهمیدم  و دارد پاساژ این در کوچکی سهام  حامی فهمیدم

 . شناسدمی  مرا  قبل هامدت
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  دوست دو این ساعتی، نیم  و نشستم بود، دستش در دستم که  حامی کنار

 امروز رهای رفتا  که خواست  را لیزبتی و  اریک دلم من و زدندحرف  هم با

 . کنند تحلیل برایم را حامی

 اجازه امشده  طاق طاقت دیگر افتادن، راه از قبل  شدیم،  که ماشین سوار

 .نداد را بیشتر سکوت

 انداختی؟ راه رو نمایش این چرا -

 !نمایش؟ -

 .چرخید  من سمت و کرد خاموش نکرده، روشن را ماشین

 . نداشتم خانم اون از شنیدن خواهیمعذرت  به نیازی   من -

  هستن، من  به مربوط که چیزهایی و هاآدم به  کسهیچ. داشتم  من -

 . نداره رو کردنشون ناراحت و توهین حق

 داری؟  توهین حق خودت فقط -

 کردم؟  شما به توهینی چه من -

- …  . 
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 نیلین؟ نگفتم .  میاد بدم  نزن،  نصفه رو حرفت گفتم -

 . دوستی روز چند از بعد کشدارمان دعوای  از مان،فاصله از بودم خسته

 ؟کردم شما به   توهینی چه من. خانمنیلین  منتظرم هنوز من -

 .نزدی  حرف من با کلمه یک. کنی می توجهیبی داری  فقط صبح از -

 جدیت  از دهم، جان اشچهره برای  خواستمی  دلم. رفت بال  ابروهایش

 .نبود خبری  دیگر اشقبل  دقیقه چند

 کردم؟  کارچی دیگه -

 . رفت ضعف برایش دلم که  گفت  گرنوازش قدرآن

 .کردی  توجهیبی  بهم -

 بودی؟کرده  خواهیمعذرت -

-  . ... 

 از تو. بشه  طولنی هامونبحث  ندارم دوست. نیلین  میاد  بدم  قهر از من -

 که  بهم بدی  نشون و کنی قبول ،کنی قبول  رو اشتباهت که خواممی 

 . شهنمی تکرار دیگه
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 کنی؟می   قبول هم شما -

 .حتماً -

  نگاه رو فروشنده  دختره داشتی چرا  فروشی، گوشواره مغازه اون تو -

 کردی؟ می 

 چی؟ -

  هایشدست . رفتم ترعقب  کمی ناخواسته  که گفت بلند قدرآن را "چی"

 .کرد تکرار را” چی“ ترآهسته صدای  با و برد بال  را

 بزنم؟  زل  کسی به  من نمیشی  ناراحت -

 .کردم اشعصبانی. بودمشده   حسود و گیربهانه . بودمشده  بچه

 بزنی؟ زل کی  به -

 . زدم مثال -

 نزن!  من برای  جابی   مثال

 سعی. داد بیرون را اش بلند   نفس و کشید اشموهای   بین  را دستانش 

 . کند کنترل را اشصدای  کردمی 
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 ولی  بینی،می  منو جوری این  که گفته بهت چی آرمان دونمنمی  من -

.  دارم اعتماد انتظار و نیلین  نمیدم  توضیح برات  بیشتر بار یک رو این من

 رو روانم و اعصاب جوری این که زیاده  بهت قدراین من حس وقتی یک،

  من دو،. کنم نگاه رو کسی بخوام که باشم باید مریض ریزی،می   بهم

 خودم با گیرمنمی رو  شما دست کنم، کاری  و کنم نگاه رو کسی بخوام

 . ببرم

 . کرد ترآرام را اشصدای  و کرد  نگاه را امترسیده  های چشم کمی

  دیدی   ترخوشگل خودت از اگر فقط من، قشنگ کوچولوی  حسود سه، -

 باشه؟ . شو حساس فقط

 اشسینه   به مشت با. کرد حسودتر را حسود منِ ولی  گفت،  شوخی با

 . کوبیدم 

 .خودتی حسود -

 . ببینم کسی روی  رو نگاهت فقط  کافیه. حسودترینم که  من -

 های حرف و دلنشین لحن  همان بخاطر فقط بود؛ گرفته آرام کمی قلبم

 .بخششآرام
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 .چی همه  بابت  ببخشید -

 .کرد زد، موهایم به که ای بوسه  چاشنی لبخندی 

 ات؟ خونه  بریم -

 .برم  قربونت بریم -

 .افتاد راه و بست را کمربندم و شد خم

  کن خورد اعصاب های سکوت تمام با سکوت این ولی بود سکوت هم  باز

 .داشت فرق امروز

*** 

 .بود ساخته برایم امن حصاری  دستش

 نیلین؟ -

 . نگیرم لکنت زیاد، هیجان از که کردم را  امسعی تمام و آوردم  بال  را سرم

 جانم؟ -

 بدی، انجام من ی خواسته  خالف چیزی  ترینکوچک ولی دبی ریممی -

 عروسکم؟ واضحه. هم  تو میره کالهمون بدجوری 
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 نشان و خط دادمی عسل طعم. بود شیرین من برای  بود، که چه هر

 . بودمشنیده  نه و بودمدیده  قبالً نه  که هاییکشیدن

  اطاعتش خواستمی  فقط دلم که دادمی بودن مهم حس من به قدرآن

 . کنم را

  طاقت. کردنمی توجهیبی  ولی داد،می  دستور ابد تا خواستمی  دلم

 . نداشتم  را گرفتنش فاصله

 . گرفتمی نظر در اماشتباهات برای  فضا کمی  فقط کاش

 بله.  -

 صورت در اریک و آرمان با که بودداده نجات وحشتناکی  دعوای  از مرا

 .افتادمی  اتفاق سفر، کردن کنسل

 .بودمنکرده  اشتباهی من که بود این کردمنمی  فکر که چیزی  تنها به  من

 . کشید  بو و کرد نزدیک  را سرش و برد  من موهای   لی  را اشدست

 .بگذاری  بیرون خونه از رو پات ذاشتمنمی بود خودم  دست  اگر من -

 . نگیر فاصله فقط  شما -
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  با مشکلی. ننداز گوشپشت  منو های حرف. بذار اولویت در  رو خودمون -

 . نداریم هم

 .بودیم ایستاده هنوز

 . کنیمی  محدودم خیلی -

 ! نه -

  جوابش منطقی، هر  طبق که سوالی  به  بشنوم  نه که بود  سخت باورش

 . باشد بله باید

 نیست؟  کردن محدود نپوشم، لباسی هر کنیمی  مجبورم -

 نه!  -

 پس؟  چیه -

 و رفت امچانه زیر دستش  بیشتر، را  مانفاصله و کرد ترشل  را دستش

 . شد هایمچشم خیره و کرد هدایت بال  به را سرم

 بذار دونینمی اگه ؟نه  یا زیبایی زیادی  مرد یه ی جنبه  برای  دونیمی  -

  بهم رو  تو های عکس  آرمان  که باری اولین من. بدونی تا  بگم برات باریک

 .بود چشمم جلوی  تو صورت بودم کی  هر  با وقت چند تا داد، نشون
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 . نداشت  باور شنیدمی چهآن به هایمگوش

 خارج کنترل  از بود ممکن  لحظه هر که ای شده   کنترل صدای   با حامی

 برای   شد؛نمی باورش و کوبید می   سینه  به که  قلبی با من و گفتمی  شود

 .کردممی گوش است،داشته وجود قبل از حامی

 .بمیرم توانستممی  خوشی از لحظه آن در که خدا به

 ! برگشت  هاحس اون تمام دیدمت، که پوریا  خونه شب اون -

  را احساسات از حجم آن که نبودم من  فقط که بود مشکل برایم باورش

 حک هایشچشم شب، آن از بعد که منی  .کردم  تجربه دیدنش با

 . داشتم را دیدارش آرزوی  فقط و مغزم در بودشده 

 ! شکرت خدایا

 انتهای  حامی  خواستن من برای .  بودکرده فکر من  به  شب هم او

  دنیا این در چیز هیچ با دانستممی  که  ای خوشبختی .  بود  خوشبختی

 .کردنخواهم  عوضش

  جزبه خورممی   قسم. نیلین  شناسممی رو خودم جنسهم  من -

  من. داشتند  من به شبیه  حسی هم بقیه خودت، صمیمی های دوست
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 برای  باید شما چی همه.  بگیره حسی هیچ دیدنت با کسیهیچ خوامنمی

 . باشه من

 میل مقابل  در نداشتنم اعتقاد ولی نداشتم  اعتقادی  کدامشان  هیچ به

 هم را جانم بود، سهل  که چیزها این .بود هیچ او با بودن خوب به شدیدم

 . بود  مهربان قدراین همیشه اگر کردممی  فدایش

 من.  عروسک محدودیت نه  محافظت، میشه این -

 یا محدودیت. بود  من کلماتِ با  کنندهبازی  داشتنیِدوست  منطقِبی 

 .کردمی  فرقی چه محافظت

  قلبی  با  حامی، به بودم محکوم  من.  بحثی هیچ بدون اشخواستممی  فقط

 . گرفتمی  تصمیم بدنم های ارگان بقیه   و مغز جای به  که

 .کرد امزنده  سپس و کُشت شب آن مرا

*** 

 آهنگ خواندن به شروع همه و شدند خانه وارد که بابایی و مامانی

  بیانش از زبان که کردند  ذوق معصومانه قدرآن کردند، مبارک تولدت

 . است عاجز
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 جز داشتند دوست همه. بودمکرده   تزئین و بودمپخته  من را مامانی کیک

 .کردند  گله من استعدادی بی از و زدند غر ریزیک که  طاهایی و مهبد 

 از همه هم باز قیمه. مامان و بودمکرده درست پاستا من  هم شام برای 

 مرا کردند خواهش  بابا از که دویی آن  جز کردند تعریف من  پاستای 

 ! نکنم باد دستشان روی  تا بفرستند ایآشپزی  کالس

 . گذشت خوش زیادی  شب آن

 تا دایی و خاله  و درآوردند بازی مسخره  توانستند تا طاها و مهبد 

 از هیچ برای  که پسرهایی آوردن دنیا به از کردند  پشیمانی ابراز توانستند

 . بودند خوب نظرشان

 . بوسیدتم  هزاربار و بودشده  نقاشی  عاشق مامانی

  بکشم تصویر به زیبایی  همان به  که گرفت قول من از و رقصیدم  بابایی با

 .را جان از  عزیزتر اوی 

” وای!ای “  یکی دقیقه چند هر و کردند بازی   شطرنج شوهرخاله  و بابا

 . بود خوب  زیادی  شب  آن گفت.  بلندی 

*** 
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  با که بودداده تکست مامان. شدم بیدار وقتی بود، کامل سکوت در خانه

 تا که او به زدم زنگ.  نبود خبری  هیچ حامی از و اندرفته خرید به خاله

 در کمی. نداد را جوابم که بودنشده  من نگران تنها نه ظهر، از بعد "دو"

 . حمام رفتم و گشتم گوشی

  کتاب مشغول و بودآمده  زودتر.  بود خانه بابا برگشتم که حمام از

 .بودخواندن

  منتظر و بودند  دلتنگ حسابی که زدیم زنگ اوپایی و اوما به دیگر،هم  با

 من  تا بیایند ایران به  وقت چند که کرد اصرار کلی  بابا .  من برگشت

 . نکردند  قبول اوما پای  درمان خاطر به ولی برگردم

 . است سختشان من  بی قدرچه که  گفت اوما

 بردنمی خوابم شانگذاشتن   سر به سر بدون  که  منی به بودندکرده عادت

 و دیدنشان به بودرفته  من، بامعرفتِ اریکِ. نبودنم از  بودند، کالفه و

 . بودشده بیشتر شدن،  کمتر جای  به اوپا و اوما دلتنگی

 به و بودم داشتم، دوست . بود  شان تنگ عجیب هم  من دل

 بر قرار اگر که دانستممی  ولی کردممی  کمک اوما های فیزیوتراپی

 .شودمی  اولم انتخاب حامی  با بودن باشد، کردنانتخاب
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 .بود بودن او کنار خواستممی  که چیزی  بیشترین روزها،این

 . نداد جواب و  زدمزنگ  حامی به  پنجم بار برای 

.  بستم را خودم چمدان و فردا برای  بودمکرده هماهنگ  آرمان و اریک با

 نگران. نبود شده،غیب عجیب اوی  از خبری  و بودنرفته شرکت آرمان

 .بود گرفته خودش  به نافرمی  ریتم  قلبم و بودمشده 

 کرد  اصرار و زد زنگ.  بود نگران منِ از بدتر. نبود خوب  هم سپیده حال

 خبری  باز و روممی  سپیده  با که  نوشتم حامی برای  من و رز کافه برویم

 . نبود

 هامدت که پسری  از کرد؛ تعریف سپیده. نشستیم کافه در هم روبروی 

  اش دختر دوست با بیرون پیش، وقتچند را او و داشت کراش  ویشر بود

 . است بودهدیده

 .خندیدیم مانخراب حال به

 سودی  کداممان هیچ برای   مصاحبت این گویا و گذشت ساعتی یک

 . ترناراحت  سپیده و ترپراسترس من. بودشده  بدتر جفتمان حال و نداشت
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 که  رفت سپیده و بکشم  نفس بتوانم تا  آمدم بیرون کافه از و شدم بلند

 افتاد، صفحه روی  حامی اسم و خورد زنگ که امگوشی .  کند حساب

  را اش انتظار وجودم تمام  که بود ساعت شش .  شد بغض وجودم تمام

 . بود نگرانش و دلتنگ وجودم تمام. کشیدمی 

 حامی!  -

 و بودمگذاشته  جا خونه  رو امگوشی   من عزیزم ببخشید ؟دلم جان -

  حفظ هم رو اتشماره  ،بیارم برم نتونستم  که بود شلوغ سرم قدراین

 . خونه رسیدم الن. نبودم

 بدی؟ خبر آرمان به  تونستینمی  -

 زدم زنگ منشی به بارسه  که بود شلوغ قدراین خدا  به  برم قربونت -

 . رفت ذهنم از اومد، پیش چیزی  یه بگیره.  رو آرمان شماره

 شدم!  نگران  خیلی من -

  حفظ رو اتشماره الن. خواممی معذرت! من  برم شما  نگرانی قربون -

 .کردم

 . کنارم رسید سپیده موقع همان و
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  بهت تا گرفتم رو شمارش آخر که کرد التماس قداین پسره این نیلین -

 . بدم

  سپیده ی بامزه  حالت با او و است خط  پشت حامی که زدم لب آرام

 . لبش به کوبید  را دستش پشت اش،گونه 

  روی   به ولی  نه، یا شنید حامی دانمنمی و، زدم صداییبی  لبخند  من و

 . نیاورد خودش

 نیلین؟  کجایی -

 .سپیده با خونه ریممی داریم -

 کجا؟ از -

 .رز کافه میریم که بودم داده تکست -

 بری؟  که بودمداده اجازه شما به  من -

  هم قرار  کردم؟می پیدات جوری چه من دادی،نمی جواب صبح از شما -

 خبربی  شما از ساعت همه این کهاین با   من  که نباشی خبربی  من از بود

 . دادم اطالع رو رفتنم هم  باز بودم،
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  حسابم الن بودم، من اگر. بودشده  عصبانیت به تبدیل ام نگرانی دل تمام

 . بکشم  پس حساب طلبکار  نقش در نه بود؛  الکاتبینکرام با

 شما ندم،  اوکی من تا. دادن خبر نه ،ستاجازه بحث بعد به این از -

 !نمیری  جایی

 ذاری؟ می جدید قوانین زدی  زنگ هم الن نبودی، صبح  از حامی -

.  نیلین نکن دو به یکه  من  با قدراین .کنممی  ور کار این دارم دقیقاً  بله -

 واضحه؟ 

 جواب صبح از !طلبکار همیشه مرد این بود،رفته  بال  باز اشصدای 

 . بود من   رفتن بیرون ساعت یک ناراحت حال  و بودنداده

 .نگو زور قدراین -

 آخر بار برای  دارم هم الن. خودخواهم هم زورگوام  هم  من  نیلین، -

 ! شما نمیری  بیرون خونه از نشنیدی  باشه  من از تا میگم،

 . شدمی  فشرده بهم هایمدندان حرص از

 . زنم می زنگ  بهت امخونه  دیگه ربع یک من -

 !زود -
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 پذیرامکان حامی با تنش بدون روز یک که دانستمنمی  من و کرد قطع

 ! ؟نه یا است

  ما از یکی و شده خبری  حامی از حداقل که بود خوشحال ولی سپیده

 . نداشت  خبر من دل آشوب از. استشده  خیر به  عاقبت

 .خورد زنگ دستم در گوشی شدم که اتاقم  وارد

 شما؟  نرسیدی  هنوز -

 . بزنم زنگ کنم عوض رو لباسم خواستممی چرا، -

 .رسممی  دیگه دقیقه  یک پایین.  بیا نکن  عوض -

 . برگشتم را آمده  مسیر همان

 ولی  نروم، بیرون خانه از اشاجازه بدون  که خواستمی  من از حامی

  او از دادمنمی جرات خودم به  حتی من.  دنبالم آمدمی  خبر بدون خودش

  من و نبود ای مساوی  دوستیِ ما دوستی. بخواهم چیزی  همچین

 . کنم  عادت حقیقت این به طورچه دانستمنمی

 دوست استایل همان با . کشیدمی   سیگار و بودشده   پیاده ماشین از

 .نبود من کار حداقل ازش کندن نگاه که اشداشتنی 
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 کمرم  پشت آزادش دست .آورد پایین را سیگار شدم،  که  نزدیک

 سمت در و کرد له پاهایش زیر را سیگار  حرف بدون هم  بعد. شدگذاشته 

 . کرد باز را من

  حرکت ولی داد، پایین  را خودش سمت   شیشه شد  که ماشین سوار

 !نکرد

 بیرون؟ رفتی پوشیدی  که هاییلباس چه این -

 ها؟ لباس  کدوم -

 که بلوزی  و تنگ شلوار  همین پیداست، ازش تنت تمام که   تاپی همین -

 . مانتوئه مثال

 زشتن؟ چیه؟ مشکلشون -

 نیستی؟  متوجه واقعاً نیلین -

 نشان را زیادش عصبانیت  قرمزش های چشم و اشرفته بال  صدای 

 .بیشتر هایشدادن گیر و شدمی ترحساس رفتمی جلوتر چه هر. دادمی 

  توضیح برات رو هااین هم دیشب. بیوفته بهت  بقیه چشم خوادنمی  دلم -

  با خریممی  مانتو چندتا میریم، بیرون پوشینمی  لباس جوری این. دادم
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 دیگه  هم من اجازه بدون  .کنیمی  بس رو پوشیدنات بلوز این و هم

 نمیری!  بیرون

 ! شدممی  محدودتر  باید من  و بود غیب روز یک  برای  خودش

 پیش  بحثی خواستمنمی و بودنگذشته  قبلمان دعوای  از روز دو تازه

 . نداشتم را هایشتوجهیبی  کشش.  بیاید

 نیست؟ محدودیت  اینا. حامی میگی زور خیلی -

 . منه چهارچوب اینا. هست اینا چرا -

 کنم؟  کارچی ندی، جواب شما  بیرون،  برم باشم مجبو اگر من -

 باریک هم شما. بهت  میدم قول نمیذارم، جا خونه رو گوشیم  دیگه -

  ببین بیرون، برو باشمداده اجازه من کهاین بدون دیگه باریک فقط دیگه،

 میشه!  چی

 . بودند  عصبانی هنوز هایشچشم و صدایش

 .شما از هنوز  نشنیدم  چشم -

 تمام قبول به وادار مرا شدهبود ترآرام که اش بم صدای  با دکتر آقای 

 .کردمی هایشخواسته
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 !چشم -

 بده؟  شما به که داد سپیده به رو اششماره زور با کی -

 ! بود این خاطر به جدید  قوانین این تمام. بودشنیده  پس

 . کردم باز زحمت با را هایملب

 شناختمش.نمی  کافه، توی  پسری  یک -

 ؟ سمتت اومد که اول دفعه  همون بیرون نیومدی  چرا -

 .  …که  کسایی هستن همیشه که،  بشینم نباید جاهیچ من جوری این -

 اسیر  را امچانه  باز  و آورد بال  را اشدست  شود، تمام حرفم نگذاشت 

 همان ترس از اما نگاهم. چرخاند خودش سمت و کرد اشمردانه دستان

 . ماند پایین

 :غرید لب زیر

 نیلین؟ واضحه! هستن  که کردن غلط -

 . آمد بیرون دهانم از آرامی بله

 ! زنممی  حرف باهات  دارم وقتی رو هاتچشم ببینم  -
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  در را نگاهم و  گرفتم بال  را سرم که گفت  محکم و جدی  قدرآن

 تا شدیم  غرق همدیگر های چشم در  ای ثانیه  چند. دوختم چشمانش

 .زد چنگ فرمش خوش موهای  لی  و برداشت را اش دست

 !دارم دوست  رو تو فقط من -

  نگاهم فقط اما. آوردم زبان به را داشتنم دوست واضح قدرآن بود باراولین

 . من طلبکار همیشه مردِ عصبانیت  با کرد،

  دوست هم رو دیگه نفر چند ،نکن ام زده  خجالت، کنممی  خواهش -

 باش!  داشته

 سمتم؟ میان بقیه کنم چیکار -

 اومد کسی نمیری،  جایی منم اجازه بدون  پوشی،می لباس درست -

 دیگه دفعه شاهده خدا! بارهزارم واسه بیرون. میری   میشی  پا سمتت

 . نمیگم  بهت آروم قدراین

 آروم؟  -

 .کرد ترعصبانی  را  او ولی پرید، دهنم از ناخودآگاه

 رو؟  تفاوت  ببینی تا بدم،  نشونت رو آروم غیر  الن خوای می -
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 ! نه -

 . نپرس الکی سوال پس -

 حرکات تمام و بودشده  اشک از پر هایمچشم. بود سکوت ای  دقیقه چند

 . کالفگی از پر او های کشیدن   نفس و

 . دنبالت  میام  صبح هفت فردا خونه، برو -

 ! باشم  پیشت  خواممی -

 .کشید اش صورت روی  را اش دستان و کرد سکوت لحظه چند

 بمونی؟ بیشتر میخوای  الن یا هم با   بریم صبح میاری  رو چمدونت -

 . خونه گردمبرمی   شب -

 .امیرعلی خونه ریممی پس، کن عوض رو لباست برو -

 ! بودزده  سر من به اش راه سر و بیرون بودآمده  اشدوست  خاطر به

 .شویم آرام تا خواستممی  تنها را خودش فقط من

 .بال  میرم دوستات، پیش بری  میخوای  دونستمنمی  -

 . ریممی  هم با  کنی،می  عوض رو لباست بال  میری  -
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 از رفتن  بیرون واسه  بگیرم، اجازه ازت میخوای  من از نمیام! حامی -

 بگی؟ من  به کهاین بدون مهمونی بری  خوای می خودت و خونه

 .برم خواستمنمی  -

 . شد بلندتر صدایش

 نباشه پیدا ،کن عوض رو لباست برو .نیلین  میشه منفجر داره سرم -

 .میدم  توضیح واست برگشتی. نباشه  تنگ قدراین هم شلوارت جاییت،

 . را لباسم کردم عوض  و بال  رفتم

 بودگرفته بابا  که پرتقالی آب لیوان یک و گردمبرمی  شب  گفتم مامان به

 . بردم پایین حامی برای  را

  من به کردن نگاه بدون. کشیدمی سیگار  باز شدم  که ماشین سوار

 .کرد حرکت

 بنوشی؟  این رو و من بدی  رو سیگارت شهمی  -

.  چرخید تنم روی  بعد و صورتم در اش نگاه. چرخید من  سمت سرش

 . داشت رضایت جدیدم ظاهر از گویا

 ! میشه -
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 . نوشید  سره یک ته تا را پرتقال آب او و زدم پوک را سیگارش

 …بودشده  تنگ صدات شنیدن واسه دلم بود، شلوغ سرم خیلی امروز

 . بود خوردیاعصاب و بحث و جلسه هزارتا بودم، درگیر و حوصلهبی واقعا

 متوجه آورد،می  فرمان به هایشدست  که  فشاری  با و کشید بلندی   نفس

 . نیست آسان برایش دادن توضیح واقعا شدم

  پیش کردممی  امضا جدید قرارداد یه رفتممی  شرکت از بعد باید -

 تا میرم آخرِشب گفتم   بهش  .زدممی  حرف شما با  باید اول ولی امیرعلی،

 و سریع میریم  نیست،  مهمونی هم الن. نشه معطل مسافرتمون خاطر به

 .گردیمبرمی 

 . باشه  -

 دیگه؟  نیستی  ناراحت -

  را بودنمان هم با محدود های لحظه که قدراین نه ولی بودم ناراحت

 .کنم خراب

 .عزیزم نه -

 . دنده روی  خودش دست زیر گذاشت گرفتو را دستم.زد لبخند باألخره
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 . کن تعریف  برام رو اآلنت تا دیشب از -

 هم خودش که من  خوبِ ی شنونده   و گفتم چیز همه از برایش من و

 .دادمی  گوش  لبخند با بود،شده  بهتر اش حال

 من!   زبون شیرین -

*** 

 طوری همان. بود گشاد بال  از که شلواری  و بودمپوشیده  کوتاه تاپ یک

  مانتوی  که مانتویی. نبود تنگ شلوارم و بودبسته  امیقه خواست،می او که

 . ماند   ثابت شکمم روی  اش نگاه آوردم، در  که را بود مامان

 ! ؟نیلین میکنی لج کی با -

 ناراحتی باعث که حرفی تا فشردم لب روی  لب. کردم اش نگاه تعجب با

 . نزنم بشود،  بیشتر

  با او و گفت امیرعلی گوش دم چیزی  و کمرم  پشت گذاشت را اش دست

 .برد اتاق به مرا حامی و داد نشان را اتاقی دست

 جا؟ این اومدیم چرا -

 ! بپوش؟  درست لباس نگفتم شما به  من -
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 و بودایستاده رویمروبه جیب در دست  نداشت،   انعطافی هیچ اش صدای 

 در پریشانِ موهای  .اشببینم  که گرفتم بال  را سرم .بود هایمچشم خیره

 .فرستادم گوش پشت را ام صورت

  حتی من خدا به.  نباشه تنگ شلوارت و نباشه پیدا جاییت گفتی -

 بده؟  کجاش الن. رو پوشیدم مامان مانتوی 

 نیستی؟  متوجه نیلین -

 .کرد اشاره شکمم به او و دادم تکان راست و چپ را سرم کالفه

 رو بدنت  از قسمتی هیچ یعنی ببینتت. ببینتت  کسی خوام نمی  گفتم -

 . ببینه

  از کدوم هیچ اصالً من که جوری این من؟ عزیز میگی چی حامی -

 . بپوشم نباید رو هاملباس

 هر .دارم نگه اش راضی  توانممی طورچه  دانستمنمی و بودم درمانده واقعا

 .خواستمی  بیشتری  چیز کردم،می  کاری 

  کشیدم نفس عمیق را اش سیگار و ادکلن بوی   .ایستاد امقدمی یک  در

 .کنم حفظ را امخونسردی  من حداقل تا
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 ! باشه پیدا نباید باریک  کمر این -

 : کرد زمزمه و آورد گوشم کنار را سرش آرام

 من؟ عروسک واضحه -

  فریاد را اعتیادشان هایمسلول تمام که ای ارادهبی   منِ اوهوم.  گفتم آرام

 . من  سر پشت غریبِ و عجیب  عقایدِ با سنتیِ خودخواهِ مرد به زدندمی 

 .بوسید  را موهایم روی  و گذاشت سرم روی  را سرش

 که  مرسی. کوچولو  خانم  بشی متوجه رو اینا تا برهمی  زمان دونممی  -

 ! کنی می تحمل رو هامبداخالقی

 .کردم اکتفا زدنی پلک به

 . خونه بریم و بیام من تا مونیمی  جاهمین  من، دارم کار ربع یک -

 ! کنم می  خواهش باشم، خودت پیش  بذار -

 …کرد  نگاه را من  پای  تا سر باز

 .نیلین  شینمی  بلند من  کنار از -

 !چشم -
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 با  حامی، کنار در من  و شدند  بحث مشغول حامی و  امیرعلی و بابک

 دیگر  هیچکس نه و من نه و بود کرده ترسیم خطی برام که  دستانی

.  کردممی بازی   گوشی با و بودم نشسته ،کردمی  عبور آن از نباید

 .کردند  امضا سه هر و آورد  را قرارداد امیرعلی شد، تمام که هایشانحرف

 حامی و بمانیم نوشیدنی یک برای  که کردند اصرار امیرعلی و بابک

 . رویممی  !نه  که گفت محکم خیلی

 آغوش این در. آمدیم که  زمانی برخالف بمانم، خواستمی   دلم اما من

  آرام زیادی  ،نداشت کشیدن کنار برای  ای برنامه  که ای ساعته   نیم

 .بودمگرفته 

 .خواممی  شربت من -

 . من عشق میدم،  بهت  خونه میریم

  با همش فردا از! حامی؟ خونه ببریش خوای می  که نیست مگه جااین -

 ما که  نکنید عشقم و عزیزم خیلی  فقط ذره. یه بمون دیگه، همین

 .نخوریم حسرت مجردها

 . خندیدند بابک با  بلند  و گفت
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  امآینده  ماه چند برای  کرد،  سیما که کاری چی.همه از معافم فعال من -

 .ندارم  جدید آدم حوصله واقعاً. بسه هم

 زدین؟  همبه سیما با -

  هفته انداخت  راه شرکت توی  ای ریزی  آبرو چه بهش نگفتی  حامی آره. -

 پیش؟ 

 تک -تک از حامی که کردم فکر این به من و داد، تکان را سرش حامی

 . است باخبر من های لحظه

 .رفتیم کانتر سمت به

  من گفتممی  هم چی هر دارم. رابطه حامی منشی  با من کردمی  فکر -

 اون بیاد، خوشم اون از هم محال برفرض  حتی ،نمیاد خوشم  ازش اصالً

 . رفتنمی  گوشش توی  ست،دیگه یکی عاشق

 . کشید موهایش در دستی و کرد  مکث کمی

 صدای  از. الهه  با کشیگیس  و گیس اومد بعدش  هفته دیگه، هیچی -

  داد  سیما کنه،می  گریه الهه دیدم اتاق، از بیرون اومدیم ما بیداد، و داد

 .رو  الهه هم حامی کردم، جمع رو سیما منم. زنهمی 
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 کرد؟   جمع رو الهه جوری چه حامی -

 موردم،بی   سوال که یخ، انگشتانم نوک و بودشده  ضربان  کم قلبم قدرآن

 حامی و افتاد سرفه  به بابک. آمد زبان به مغزمبی  قلبِ از گرفته فرمانِ

  هم سوالم، از بودم زدهخجالت هم من و گذاشت  مشانه روی  را اش دست

 . حامی از عصبانی

  توی  ببرتش گفتم  آبدارچی به. برم  قربونت زنهمی  الکی حرف -

 . بده  قند آب  بهش آشپزخونه،

  ببینین،  کنین چک نرفتین   چندبار دکتر. آقای  نکنین  نفسی شکست -

 !طوره؟چه حالش

 هربار.  بودشده  بد حالم  واقعاً من ولی گفتمی  خنده  و شوخی با  بابک

  هم من برای  کردم،نمی عوض را حرف  اگر. شدممی  قبل از  حسودتر گویا

 .آوردندمی  قند آب جاآن باید

  کنی ترتیره رو هاشکناره  و بزنی دودی  رنگ رو جااین اگه امیرعلی -

 ! میشه ترقشنگ و گیرهمی بیشتری  عمق
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 ای آبیچشم دختر برایشان لبد. تعجب  با  کردند،  نگاه من به تایشان سه

 کنار دکور رنگ به و بودشده ترروحبی  و سفیدتر اشسفیدی  الن که

 نشان اش بغض کردمی تالش سخت که درحالی داد،می   همیتا کانتر

 . بود عجیب نشود،داده

  بهتره،  کنممی  فکر که  الن دودی  ولی بودم،کرده فکر  ای قهوه  به  من -

 . روشنش  و سیر  مخصوصاً

 سیتروس بونسای   بلند پایه و کمرنگ دودی  گلدون یک هم جااین -

 بالش هم طالیی حافظ شعر تابلوی  یه میشه؛ ترقشنگ خیلی بذاری،

 فرمان چه آن نیست،  حکم خود سر بر را عاشقان“  مثل چیزی یه. بذاری 

 ” کنند آن باشد، تو

 .کرد  حامی به رو خنده  با علی امیر

 هتل؟  لبی طراحی واسه رو دخترت دوست میدی  قرض حامی -

 . بریم باید بریز ور شربت. نمیدم  قرض نه، -



 

 

 WWW.98IA3.IR 226 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 با  وقتهیچ مرا! بودشده   بهتر  من حال ولی ،خسته و بود حوصلهبی 

 برای  موقعیتی مانند  را شب آن من  و بُردنمی بیرون هایشدوست

 . بشناسم  را دنیایش بیشتر  داشتم دوست. دیدیممی  حامی بیشتر  شناخت

 نشد وقتهیچ ولی دیدم طراحی دوره  تا چند من  بده،  قرض توروخدا -

 .اوما خونه و ایرانم اتاق جز کنم، استفاده ازش

  دست  فشار من، به کردن  نگاه بدون حامی و خندیدند  بابک و امیرعلی

 : گفت  امیرعلی به رو جدیت با  و کرد بیشتر امشانه روی  را اش

  پیانو هتل، لبی توی  بشینه خوای می لبد  ببینی، رو زدنش  پیانو اگر -

 بزنه.  هم

 هتل؟ کدوم اصالً -

  سمت بردم من و ریخت مرا  شربت امیرعلی. خندیدن تایشان سه

 . کردم خوردنش به شروع خودم بعد و کرد مزه.  حامی های لب

 : گفت خنده وسط که بود  بابک بار این
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  البته  کنه؟می امضا داره  قراردادی  چه نپرسیدی  پسرت دوست از شما -

 پسرشدوست  هتل به معلومه آخرش، شد چی الهه نپرسه که دختری  که

 . نمیده  اهمیتی هم

 !بابک  نکن اذیتم -

  فقط نازدارم لحن این که  کرد زمزمه گوشم در حامی و زد لبخندی  بابک

 خدا و شدمی  بیشتر اش مالکیت حس  ساعت هر. باشد  او برای  باید

  پوستم زیر شیرینی  حس فقط و فقط  بود، مهربان وقتی که  است شاهد

 .کردمی پیدا جریان

  نیلین از کردن فرار ام سعی وجود، تمام با ولی بود  ذهنم پس الهه هنوز

 . بود روزها  این حسود

  دومین من کانتر؛ دیگر سمت بودند، نشسته ما روی روبه  بابک و امیرعلی

 و  بودمشده  شنونده  من باز …لیوان سومین هاآن و  بود  شربتم لیوان

 سمت به و آمدم بیرون حامی آغوش از. زدندمی  حرف کار بهراجع هاآن

 گفت:  لب زیر و کرد بسته و باز را اش چشمان. چرخیدم اش

 ؟جانم -
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 خوام.می  شکالت -

  مدل  چند و کشید بیرون را کشویی و  کرد دراز را اشدست امیرعلی

 لبخند .  کردم تشکر و زد برق  چشمانم. گذاشت  میز روی  را شکالت

 .دادند ادامه را شانحرف و  زد آمیزی محبت 

 قرمز حال در هاذغال  .کردآماده قلیان امیرعلی و زدند  حرف ساعتینیم 

  دست، به  سیگار تراس، نزدیک ایستاده امیرعلی و بابک.  بودند  شدن

 . کشیدم دراز کاناپه روی  من و شد ملحق هاآن به  حامی. زدندمی  حرف

 نیلین؟  میاد خوابت -

 ! نه -

 داری؟  لزم چیزی  -

  .شربت دیگه لیوان یه -

 حکم ،” خورده زیاد هم همینجوری  بابک، بسشه“  یک با  حامی بار این

 . کرد صادر را آخر

 ! بود  خوبی شب

*** 
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 . کنم حس بیشتر را حامی تن عطر که زدممی  عطر کمتر روزهااین

 . اش معتاد هایمسلول  و بودمشده اش مدهوش

  دیوانه کردم،می  فکر بروم باید که دیگری  هفته یک و ماه سه از کمتر به

 در یا ماند،می  برایم خودم از  خودی  دیگر ماه  سه دانستمنمی . شدممی 

 تا رسید می   انگلیس به امسوخته  جسم که شدممی  حل قدرآن حامی

 .باشدداشته دوباره شروع

. شدمی  دیوانه شنیدنمی را اش صدای  ساعت  چند  من طاقتبی  دلِ

 تنگ نفسم اشدوری  از حد این تا که چیست اش حکایت دانستمنمی

 . شدمی 

  که منطقی. بودشده او خواستن و ام احساسات جایگزین  من منطق تمام

 کرد،می   نهی کردمی ترکوچک را قفسم روز به روز که اویی از مرا باید

 .کردمی  تماشا را قلبم دادن جولن فقط و بودنشسته ای گوشه 

 او معتاد بدنم های ارگان بقیه همراه هم  من مغز که کردممی  حس گاهی

 .بودم اشدیوانه که اویی معتاد. استشده 

 . قبل لحظه از بیشتر لحظه هر اش خواستممی  که دانستممی  فقط
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*** 

 . رساند حامی شناخت  از  دیگری  مرحله  به مرا  دبی، سفر

 دانست.می خودش برای  فقط مرا و مرز بدون بود، خودخواه حامی

 مرا  دست حامی گرفت، آغوش در مرا و دیدم فرودگاه در  را اریک وقتی

  خوشش که گفت هم  بعد. آمدم بیرون اش آغوش از وقتی تا نکرد، رها

 . کنند بغل مرا دهممی اجازه همه به که آیدنمی

  به و ببیند هاآن به  من از توجهی بود کافی کرد؛نمی  فرقی آرمان یا  اریک

 . شود گیربهانه  هاآن به دادن بیشتر اهمیتِ حساب

  برعکس. بودم آلودخواب برویم، فرودگاه به  تا آمد من  دنبال که حامی

  به  وقتی …رسیدمی  نظر به سرحال و بودخریده قهوه دو که اویی

 پرید، خوابم هایشبازی  مسخره و آرمان دیدن با من و  رسیدیم فرودگاه

  ذوق سر را تو آرمان که بود کرده  محل  کم مرا ساعت یک تا حامی

 ! من نه و آوردمی 

 . بود حسود هم خیلی

 . بود متمول من تصور از بیشتر  بسیار حامی
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 بود،گرفته را هابهترین  از یکی اریک و هستند خوب اکثراً دبی های هتل 

  اش مسافرت اولین خواهدمی  دلش که  گفت حامی بعد  به دوم شب ولی

 ما برای  سوییتی العرب،برج  در آینده شب سه برای  و باشد متفاوت من  با

 . گرفت آرمان و اریک برای  اتاق دو و

  شناسم،می  را شهر کردممی فکر و بودمرفته  دبی به قبالً که منی برای 

  نظیربی غذاهای  و هارستوران. شد رو شهر از متفاوتی کامالً جنبه باراین

 بودن  برنزه و آفتاب عاشق که منی برای  حامی باراین ... جدید   تفریحات و

 ! نبیند  مرا کسی که بودگرفته   اختصاصی  بودم،

  من  از و خرید پوشیده  ولی شیک العادهفوق های لباس. کرد خرید برایم

 . باشد پوشیدنم لباس به حواسم که گرفت  قول  بازهم

 ما از کدامهیچ نگذاشت و کرد خودش را هاخرج تمام.  بود  دلباز و دست

 . کنیم خرج هم ریال یک

 که بودکرده عادت عمر یک. بودن حامی مدل داشت تعجب اریک برای 

 فکر وقتهیچ که بوددیده  دیگری  جور  الن و دادمی را اش سهم همیشه

 . باشدداشته  وجود کردنمی
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 مهمان را همه نفر  یک که بودمدیده من .بود متفاوت اما من برای 

 خیلی  حس کند، ام مهمان مدت تمام پسرمدوست  کهاین از ولی کندمی 

 ! گرفتممی  بدی 

 .بودمشده  مستقل خانواده از کامالً سالگی هجده از من

 آخرین  این و خرید ماشین من برای  بابا شدم، انتخاب دانشگاه وقتی

  نقاشی کردم؛می  کار  وقتنیمه دانشگاه زمان از.بود من به خانواده کمک

 .فروختممی  و کشیدممی 

 . دادممی آموزش تنیس و پیانو

  کل کردم،  اندازپس  که پولی با و کردم کار کافه یک در هم زمستان یک

 . بود سفرهایم   بهترین از یکی مسافرت،  آن. رفتیم اندونزی  به را تابستان

 مرا طوری  کردم، اعتراض که اول بار. نداشت وجود بحث جای  اما او با

  پول با را هاسوغاتی  فقط سفر این در !نزنم  حرفی دیگر که کرد  ساکت

 .خریدم خودم

 . کنم جبران نحوی   به برگشت، از بعد برایش بودمگرفته  تصمیم



 

 

 WWW.98IA3.IR 233 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  اش دوستان از یکی که شبی. نداشت  شوخی  کسی با و بود جدی  حامی

  اکراه با کرد، دعوتمان خلیفه برج به  مهم  اختصاصی مهمانی یک برای 

  دست وقتی ولی. کرد  قبول من  با رقص برای  را اش دوست درخواست

 را مهمانی  و گرفت مرا  دست هم او نشست،  من دست روی  اش دوست

 . کردیم ترک

  -کم مرا  و بودند من تصورات از بیشتر  بسیار داشت که قرمزهایی خط

 با  ،رفتن صدقه قربان با. دادمی عادت بودن هاآن چهارچوب در به کم

  با ،اشذاتی بودن محکم  با ، تهدید با ،محلی کم با ،زدن داد با  محافظتش،

 .اشآقامنشانه حرکات

  گذشت بودن حامی با لحظه هر روز چهار. شد تمام زود خیلی  دبی سفر

 .کردمی را او از بیشتر طلب ام وجود  تمام من و

 !بود مزخرف اما سفر آخر سفر، خوب لحظات تمام برعکس

  ماه  سه  که کرد  تأکید هم او و کردم گریه بود؛ سخت اریک از شدن جدا

 به کار برای  هم او گفت  .باشم  تنها گذاردنمی دیگر برگشتم، که دیگر

 .آیدمی   انگلیس
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 پتک که گذاشت جا واقعیتی در لحظه آن در مرا ولی رفت و گفت اریک

 اش لمس باراین ولی دانستممی  که واقعیتی. کرد خراب را حالم و شد

 . بودمکرده

 .حامی از خودم جدایی لحظه

  آینده مات  من. نشاند صندلی روی  مرا  حامی و رفت سیاهی هایمچشم

  و شکالت با  آرمان. گفتمی  چیزی  لب زیر رفت؛می  راه کالفه او و بودم

 هایمچشم با  من و کرد  بهتر را حالم  شکالت قند. برگشت پرتقال آب

 ام ذهن در را ام تیپخوش بالی  و قد خوش مرد داشتم دوست فقط

 . کنم  ثبت بعدها برای 

  هیچ  هم من و کرد بد مرا حال  اریک از دوری  که کرد تصور حامی  روزآن

 .بودم فراری  آن از خودم  که واقعیتی. نکردم واقعیت بازگویی برای  تالشی

*** 

 هر بودم،  که بچه. بود  آرامش و امید منبع من، برای  بابایی  و مامانی خانه

 خانه آن شد،می  دعوایی بابا  و مامان با یا و نبود خوب مدرسه وقت

 جایی تنها شانخانه  هم هنوز سال نه از بعد. من آخر و اول پناه  شدمی 

 . کندمی آرام مرا درندشت تهران این در که است
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  حامی. نرفتم بیرون بابایی  و مامانی خانه از مانبرگشتن  از بعد شب دو

.  بود  ناراحت من از اندازهبی  و بودگذاشته اریک پای  مرا خراب حال تمام

 بیرون دانستمی  که همین  گویا. ببینتم بودنخواسته هم باریک حتی

 !برایش بود کافی دارم،برمی   زند،می زنگ هربار و نرفتم

  سوتفاهم رفع به تمایلی من نه  و پرسیدمی او نه و زدیممی   حرف هم با

 .داشتم اش

 . دیدنم بودآمده  ترانه که سوم روز تا

 و من وضعیت که داد  فحش زمان و زمین به و بودکرده گریه  پایم به پا

 او حال هنوز و بوددیده  را سپیده دیروز . استشده  جوریاین  سپیده

 . را کنده پر مرغِ  مثلِ منِ  که هم امروز. نبود خوب

 چه گفت . کنم   زندگی را لحظه و نکنم  فکر آینده به که خواست من از

 دیگر من هم شاید  و آمد من با  حامی شاید. استدیده  را آینده کسی

  دیگری  اتفاق هم شاید هایشکردن محدود تمام با . نداشتم اش دوست

 .افتاد

 شاید  داشت؛ مرا حال هم او شاید که بزنم حرف حامی با که خواست

 . اندیشید چاره
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 را حالم و بزنم حرف او با خواستمی  دلم . بود بهتر  حالم رفت وقتی

 .دیگر است زنده امید به  آدمی. بدهم توضیح برایش

  منِ. دارد جلسه که داد تکست  و برنداشت زدم زنگ که  حامی به

 .بودم پُر و بودمکشیده زجر روز دو ولی طاقتبی 

  روی  اشداشتنی دوست  اسم دیگر ای دقیقه  و است مهم که دادم تکست

 .افتاد امگوشی 

 نیلین؟  شده چی -

 .... یعنی... شده  یعنی. نشده چیزی 

 . شد کم اشکالم جدیت از

 .عزیزم  بگو رو حرفت -

 .کرد صدا عزیزم مرا شد،  بد حالم فرودگاه در وقتی از که بود باراولین

 . داشتم بغض

 . بزنم حرف  باهات  باید نیست، خوب حالم. ببینمت خواممی  -

  یک باید هم بعد دارم، جلسه دیگه نیم و ساعت یک تا من   برم قربونت -

 خوبه؟ باشم پیشت  اینا شش ساعت کنم. تموم رو کاری 
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 الن! -

 عزیزم! !نیلین -

 !حامی الن -

 .کشید اش صورت  به کالفگی از را اش دست  که بودم  مطمئن

 . افتممی راه دیگه دقیقه چند من چشم، -

 . پرستیدم می  را شدمی  ام نگران که مغروری  مردِ این من و

*** 

 حرف هیچ بدون. زدم زار اش آغوش در  ای دقیقه  چند  من رسید، وقتی

 . بوسید  را موهایم چندبار ایدهنده  تسکین

  مامانی خانه نزدیک که  زیبایی سنتی رستوران رفتیم شدم، که ترآرام

 . داشت رنگی های کوسن  و هاچراغ با زیبا سنتی آلچیق سری  یک و بود

 منتظرم.  من -
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  نه که  دادمی  نشان اش خشک صدای  ولی  بخوانم  توانستمنمی  را نگاهش

  خراب و عصبانیت به نزدیکخیلی بلکه نیست، مودش بهترین در تنها

 . است من سر بر  گذشت  گذشته،  روز سه  در چه هر کردن

  دنبال  انگلیس داره و بینهمی  منو دیگه ماه  سه  گفت رفت، اریک وقتی -

 ... . من  پیش  بیاد که گردهمی  کار

 خب؟ -

 !شه تموم حرفم  لطفا بذار -

 .کرد  نگاهم   پوزخند با

 خداحافظی ازت دارم  و ام فرودگاه  توی  کردم حس من لحظه اون -

 . برم  که کنممی 

 بغض  بازهم و شدند؛  متعجب  اشسیاه های چشم و شد محو پوزخندش

 .کرد  دادن فشار به شروع مرا گلوی 

. میشه طوراین که بودمنکرده  فکر این به وقتهیچ چون شد،  بد حالم -

 ! عاشقتم... من ... من  حامی
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.  شود  آچمز بودمندیده  وقتهیچ بودم، کنارش که ای هفته چند این در

 هر  انتظار گویا باراین ولی خواندمی   مرا و بود جلوتر قدم  چند همیشه

 . را این جز داشت را چیزی 

 . بوسید  را سرم و آمد  ترمنزدیک

  خوای می  که کردم فکر این به  فقط. نیلین مُردم من برگشتیم وقتی از -

 . کرده بد رو حالت قدر این اریک رفتن که بری  زودتر

 ! عاشقتم نگفت

 ببینم.  کن   نگاه من رو -

 . دوختم بهش را امکرده پف و  قرمز های چشم

 برم!  قربونت   عاشقتم منم  -

 ترین خوشبخت  آیا من و بود  عاشقم او و بودم؛ عجول همیشه من و

 ! ای برازنده  عاشق همچین داشتن برای  نبودم،

 روزه؟  دو این نگفتی بهم چرا

 !بود روز سه
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 . نبود  قبل حوصلگیبی از اثری . کرد جذابی ی مردانه خنده تک

 .دیدی  فرودگاه تو که رو حالم. نبود خوب حالم -

 نکنی؟ پنهان من از رو چیزی  بودی،نداده  قول -

  من آخه. بگم  بهت چی دونستمنمی. نبود خوب حالم خدابه  حامی -

.  آمد وجود به  کم زمان این توی  طورچه  احساس همه این فهممنمی اصالً

 . کسی واسه رو  احساسات حجم این شد،نمی باورم وقتهیچ من

  او و  کردم پاک را هایماشک  دست پشت با.  نداشت تمامی من های اشک

 که اشمشکی چشمان با و گرفت  مرا دست کرد، دراز  را اش دست

 . شد خیره چشمانم در درخشیدمی 

 تمام ،برام  عجیبه اماحساس هم  من. عزیزدلم باشه برم، قربونت باشه -

 . هامحساسیت  و هامنگرانی 

 .داد  ادامه سپس و کرد  مکث کمی

 .الن بهش  راجع نزنیم حرف -

 شودمی  چه دیگر ماه سه از پس  بپرسم، نتوانستم  کردم هرکاری  من و

 . نداشت بهش راجع زدن حرف به تمایلی او وقتی
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  درست بود؛نکرده  باز را دبی های چمدان  هنوز.  ماندم حامی خانه شب آن

 . بود مانده ام اتاق گوشه طورهمان  که منی مانند

 در را شام و  داد سفارش کباب. کردیم جاجابه  هم با و  کردم اشکمک

 تلویزیون، جلوی  پاهایش روی  سر  من و دیدیم فیلم. خوردیم  تراس

 .برد خوابم

 آور! عذاب روز سه از بعد واقعی آرامش

*** 

 صبح  از. بودمکرده شروع را ترم کارهای  ادامه دوباره که بود روز دو

 درگیر پدرش با صبح از که ای حامی  با  بیشتر باریک و بودم درگیر

 . بودم نکرده صحبت  بود، بیمارستان کارهای 

 هاسوغاتی همه. شدیممی  جمع بابایی و  مامانی خانه همه و بود  شنبهپنج 

 کرده تهدیدم مهبد و  طاها. بدهیم امشب هم با تا کنار بودمگذاشته   را

  درخت به مرا امشب باشند،نداشته  خوبی های سوغاتی  اگر که بودند

 . بخوابم ایستاده تا بندند می 
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  برایش من که چیزی  هر که ای بابایی. بود بابایی برای  سوغاتی اولین

  ایراد  دیگرش ی نوه دو آن چیزهمه از و داشت دوست را خریدممی 

  سلیقه گفتمی   بقیه به و بود شده  اشکاله عاشق  بابایی. گرفتمی 

 .ببینین  رو دخترم

 از کلکسیونی و بود ساعت عاشق. بودمخریده  ساعت  هم مامانی برای 

  و سالمتی فقط که گفت و بوسید مرا محکم . داشت مختلف های ساعت 

 . است  مهم برایش ام خوشحالی

 عرب های شیخ  که بلندی  های لباس همان از هم طاها و مهبد برای 

 . خندیدیم حسابی ما و خوردند حرص پوشند؛می 

 صدایش دلتنگِ منِ و بگیرم  تماس که داد تکست خانه،  رسید که حامی

 .زدم زنگ که نشد ای دقیقه  به

 ! حامی -

 میام بعدش سر، یه اینا مامان خونه  برم الن باید من  برم، قربونت -

 . پیشم بیای   شب  دنبالت
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  قبول شرط این به حامی و انقالب باشگاه برویم هابچه با صبح بود قرار

  به  هم بعد. ببرد مرا  تا بفرستد، من  دنبال را اشراننده که بودکرده

 . باشد خاموش امگوشی  صبح  شنبه تا من و  برساند اشخانه

 چی؟ صبح پس -

 . کن کنسل  رو صبح -

 . میشن ناراحت.  بهشون دادم قول حامی -

 ! نیلین  زدم رو حرفم -

  روز یک از بعد را برنامه ،کردمی خواهشی نه ،دادمی   توضیحی نه

 به  هااین. نداشت  هم را سوالی هیچ انتظار و کردمی عوض خبری بی 

 ! ؟گذاشتممی  دلم  کجای  را اشجدی  لحن کنار،

  مرا. کنمنمی فراموش وقت  هیچ که داشتم خوبی مکالمه خاله با شب آن

  مهبد و طاها های بامزگی   به حتی و امنشسته  شده پنچر دید که

 . نشست کنارم آمد خندم،نمی

 گذران. شادمانی  به دمی و باش خوش گُذران، جهانِ غمِ مخور و برخیز -

 خاله.  خوبم -
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 نیلین؟  کجاست بهشت دونیمی! قربونت  خاله -

 باشه. خوشحال توش آدم که هست جایی بهشت -

  چیزی  یه وقتی دیدی . هست آگاهی از  مرحله یه بهشت. عزیزدلم نه -

  کنهنمی اذیتت دیگه و  میشی آگاه بهش  وقتی کنه،می   اذیتت خیلی که

 خوبیه؟ حس چه

 خاله؟ چی مثال -

. کردمی  اذیتم خیلی بودم، حساس مهبد  پوشیدن لباس روی  من مثال -

 یادمه بود،  پارسال. شد  بد حالم قدراین من کرد، سوراخ رو گوشش رفت

 گفتیمی   هی هم تو و موند   من پیش مامانت و داشتی امتحان شبش

 . شده چیزی  کنیمی  فکر داری، استرس

 خاله؟ گیمی  بهم الن -

 ظاهر  مسئول فهمیدم، وقتی  از من که  اینه مهم نیست، مهم اون الن -

 قدراین دادم، یاد بهش داشته جا که جایی تا مادر منِ و خودشه مهبد 

 یه و  رسیدم جدید آگاهی یه به  موقع اون . نمیشه باورت شد خوب حالم
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 ازت هم الن. شد اضافه  بهشتی  بند  یه و شد کنده پام از جهنمی بند

 کن.  پاره رو اتجهنمی بندهای  کنه، اذیتت چیزی   نذاری  خواممی 

  راه به دلم ته مختلف احساسات از موجی  ولی ،بوسیدمش و خندیدم

 . بود افتاده

 من برای   داشتند، قبول بال  منطق به را او همه که ای حامی

 .بود ترینمنطقبی 

  حامی  ولی. کردمی تعریف درآرلج خونسردِ عنوان به او  از آرمان همیشه

 .بود ترینحوصله  کم عصبانیِ  طاقتِبی  من، برای 

 مالک را خود خودخواهانه بسیار قرمزهایش، خط و هاچهارچوب از جدا

  شب، آن مانند هازمان بعضی که حسی. گرفتمی  تصمیم و دیدمی  من

 برای . شخصیتم بردن سوال زیر شدمی   ،گلویم در بغضی ی گلوله شدمی 

 . بود نفره دو گیری تصمیم  معنای  به  رابطه که  منی

 در  که بود شیرینی  حس. نبود من  جهنمی بند حامی ها،این تمام با

 .خواستمی  را او اندازهبی  من  قلب و بود دوانده ریشه وجودم

 :  کردم تکرار خودم با بار چند
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 ! نیست   من جهنمی بند حامی، -

*** 

 تمام دیدمش، دست  به  سیگار و آمدم بیرون که مامانی  خانه در از

 . رفت و کشید پر امناراحتی

 .بود  نیفتاده اتفاق قبل ساعت چند گویی که چنان آن

 . ندارند اهمیتی هیچ مزخرف فکرهای  آن گویی که چنان آن

 ! بس و بود مهم وجودش فقط و فقط

. بود زده بال  نامرتب را هایشآستین  و بود  پوشیده سفیدی  مردانه بلوز

  تکیه ماشین به و بود فرمش خوش جین  شلوار جیب در دستش یک

 استایل و تیپ این با که باری  هزار هر  که داشتم را این قابلیت . بود داده

 .دهم جان برایش  ببینمش،

 . بود خیره روروبه به و بود گذاشته کالمیبی  پیانوی  آهنگ

 گذشت؟ خوش -

 بودن، اینا مامان های دوست از تا چند با اینا داییم! برم  قربونت آره -

 خونه. برم  شام داشت اصرار مامان
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 بود؟ هم آرمان -

 نزدی؟  حرف باهاش  مگه آره، -

 نه.  -

 ری؟ نمی فردا نگفتی هنوز -

 نه.  -

 چرا؟  -

 بزنم.  حرف باهات  بهشراجع باید چون -

 بفرمایید.  -

 پیشت.  گردمبرمی  و رممی  ساعت دو.  برم هابچه  با خواممی  فردا من -

 نه!  -

 حامی؟  کنیمی   جوری این چرا -

 که  دی می  خبر من به داری  شما  بینممی  من  ولی بزنیم، حرف گفتی -

  بهت  گفتم پیش ساعت چند من که کاری   خبر. بکنی خوای می  چیکار

 کنم؟می جوری این من  هم الن. نه
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 لطفا؟  برم -

 نه لطفا، بریز  همبه  من رو اعصاب نه نمیری! جایی من، خوشگل  نه -

 .رو خودت

 بگو.  بهشون خودت -

 و گرفت را آرمان شماره و برداشت را اش گوشی  ای،اضافه حرف هیچ بی

  هیچ بدون هم آرمان گویا. آیدنمی  صبح نیلین  که گفت محکم خیلی

 .کرد  قطع سریع خیلی را تماس که کرد قبول  پرسشی

 .بود راحت قدرچه دیدی  -

 موهایم شدیم که آسانسور سوار. نکرد اصراری  هم حامی  و نگفتم چیزی 

 .بوسید را

 عروسکم؟  ناراحتی من از -

  من که این مثل که ناراحتم آرمان از. کردم  عادت هاتزورگویی به  نه، -

 بزنه.   زنگ یه بهم  حتی که نیستم مهم  برایش دیگه

 .بود خسته ی خسته  صورتش  .پاشید رویم به لبخندی 

 . من جانِ مهمی خیلی براش -
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 که را  چراغ. شوم وارد  من اول تا شد منتظر همیشه مثل و کرد باز را در

 . کرد بغلم پشت از! برد سکته  مرز تا مرا جیغ، صدای  زدم

 من!  عشق نترس دلم، جون -

 .فشرد دستانش میان در را دستانم

 ! من  بغلی عروسک مبارک ماهگردمون -

 ماهگرد؟ -

 منی!  جوجه منی، عشق منی، مال ماهه یه -

 حامی؟ -

 جان؟  -

 عاشقتم!  -

 کوچولو!  خانم  منی جانِ -

 ! نبود  من  جهنمی بند  حامی که  گذشت سرم از هم باز
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  زیبا قدرآن جا همه. زیبا های چراغ و گل از بود پر پذیرایی و حال تمام

 و بابک آوا، پوریا، ترانه، سپیده، آرمان،.  شدنمی  باورم که بود  شده تزئین

 . بودند جاآن امیرعلی

 از بودم  خوشحال. زدیم حرف و رقصیدیم و خندیدیم صبح  پنج خود تا

 . بود من برای  که ای العادهفوق حامی داشتن

  در را  شب آخر ساعت دو شدند، نزدیک  هم به  امیرعلی و ترانه شب، آن

 . زدند حرف و کشیدند سیگار تراس

  باز که خندید و کرد داد و جیغ قدرآن بود، شده   بهتر حالش  که سپیده

  ی سپیده  تا خندیدیم قدرآن ترانه، و من  ساعتی نیم و افتاد روز همان به

 .خندان ی سپیده شد گریان

 شاکی من و ندادم را فردا خبر خودم چرا که کشید نشان و خط آرمان

 جدایمان و کرد پادرمیانی حامی آخر،. کردید بازی  من با چرا که بودم

 برایم  نکرده امید قطع  من از فهمیدم که همین بود چه هر ولی ،کرد

 . بود کافی

  بودند  کرده حس هم هابچه  بقیه  که طوری . بودند سرد کمی آوا و پوریا

 . دلیلش از نپرسید و دانستنمی چیزی  کسی ولی
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 بدرقه حال در در، دم من و کرد بیرون را همه وقتی صبح، های نزدیک

 را در بود، نفر آخرین که آرمان با خداحافظی با همزمان بودم، کردن

 .چرخاند خودش سمت به مرا و بست

 من؟ جانِ رو امشب  داشتی دوست -

 ! شدمی جانبی  جانم  تمام من و من  جانِ گفتمی 

 مامانی؟  خونه از بیام زودتر بهم  نگفتی چرا -

 من.  گلِ خانم کردممی  خراب  جوره هیچ و سورپرایز نباید

 نبود. یادم  من  که شد بد -

 کنی!می جبران -

  روی  ای جعبه. اتاق سمت برد مرا و گذاشت کمرم پشت را دستش یک

 کادو که خواست و داد تکیه در به  لبخند با او و کردم نگاهش. بود تخت

 . کنم  باز را

 غرق که منی به زد زل و  کرد رنگش خوش جین جیب در را هایشدست

 . نشستم تخت روی . شدم  نگاهش
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 جعبه یک و پاکت یک و کارت یک. کردم کادو کردن  باز به شروع

 : بود نوشته ،کردم باز را کارت. بودند تربزرگ  جعبه  درون کوچک

 !آمدی  خوش من زندگی  به آبی، چشم عروسک -

 .زدم لبخند  ناخواسته 

  باز رو پاکت که آخر و بود سوییچ یک برداشتم. را کوچک جعبه اول

  با او و کردم نگاهش  بهت با.  من  نام  به است ماشینی  سند دیدم کردم

 .کردمی  نگاهم  لبخند

 ماشین؟!  -

 داره؟ سوییچ هم ای دیگه چیز -

 کنم.   قبول این رو تونمنمی  من -

 چرا؟  -

 . نیستم بیشتر اینجا من دیگه ماه سه  و دوستیم ماهه یک حامی ما -

 تمام. بود زده زل من به جدی  های چشم با  و بود شده محو لبخندش

 امکان. شد  پوچی حس از پر وجودم و کشید  پر  قبلم ساعت چند خوشی

 .بماند خوب  حالم و کنم فکر  آینده به  نداشت
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 انگشت نوک با. آمد جلو قدمی چند. ایستادم و شدم بلند تخت  روی  از

 . آورد بال  را سرم اشاره

 داره؟  النت کادوی  به  ربطی چه رفتنت  دیگه ماه سه -

 خیلی این بخرم، کادویی همچین برات تونمنمی  وقت هیچ من حامی -

 ماهه.  یه دوستی یه برای  زیاده

 لطفا.  شما  بده رو من سوال جواب -

 کنم.   استفاده ازش که  مونمنمی ایران که  من -

  برگشتی وقت هر دار نگهش  خواستی بفروشش، رفتی وقتی -

 . بکنی باهاش تونیمی   بخوای  کاری  هر و شماست برای .  بکن اشاستفاده 

 بر قرار که دیگر ماه سه  انقدر کهاین تصور. شد اشک از پر چشمانم

 درد به را  قلبم بزند،  حرف آن به راجع و باشد  راحت او برای  است جدایی

 . آورد

 برم؟  قربونت اشک چرا -

  تنش  عطر و کردم لمس را لحظه وجود  تمام با  گرفتم، جا که آغوشش در

 .کردم  استشمام را
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 و  امید قدر چه کردی، عوض قدر چه رو من  زندگی دونینمی  شما -

 شما.  کردی  شیرین رو  امثانیه  هر قدر  چه آوردی، من برای خوب لحظه

 یک حتی مقابل در نیست هیچی هدیه این. ارزشمنده من برای  وجودت

-این که افتهمی  برامون اتفاقی چه نیست معلوم دیگه ماه  سه. تو آغوش

 انتخاب من رو که کوچیکه هدیه یه فقط این. برم  قربونت نگرانشی درق

 !کردی   زندگیم های ماه تمام از متفاوت برام رو ماه یک  این و کردی 

 .کوبیدمی هزار روی  عشق و هیجان از قلبم

 جوجه؟   زنینمی حرف -

 کنم.  قبول تونمنمی  من -

 نشنوم!  بهش  راجع هم  دیگه. تونیمی  -

 .کرد خودش اسیر دیگری  مدل مرا  حامی شب، آن

 ته  از و وجودم تمام  با  دانستم،می  من  که ساخت برایم خوبی لحظات

 ! کنم  تجربه توانمنمی دیگری  کس  هیچ با  که قلبم،

*** 
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 دلم. بکنم او برای  کاری  خواستمی  دلم قبل از بیشتر روز،  آن فردای  از

 .دارم دوستش قدر چه بداند  خواستمی 

  چیزی  چه دانستمنمی ولی بخرم خاصی کادوی  برایش داشتم دوست

 چیزی   هر از هم حامی و نداشتم  چنانی آن پول من  کند.می  خوشحالش

 . …داشت را بهترینش

  آخر در. بیاید ایران به  شنبهسه بود قرار هلند از دوستانم  از یکی سامان،

  جانم که اویی برای  هرمس  پول کیف و کمربند یک بودم خواسته او از

 .بخرد بود

 و بود اتمام به رو که  اندازی پس . بودم ریخته پول برایش اندازمپس از

 .کردممی  حالش به فکری  باید

  به باشد، متفاوت که چیزی  دنبال به بگردم را هاخیابان  خواستمی  دلم

  دهم نشانش سادگی  به که چیزی . بزند فریاد را عشق  که چیزی  دنبال

  مقابل در که پولی کیف و کمربند آن از جدا برایم، را اهمیتش میزان

 .گذاردنمی دانستممی  ولی،  بود هیچ بود خریده که  ماشینی

 خرید، برای  شیرازی   میرزای  برویم بود قرار خاله و مامان با که بار یک

 هم چیزی . بروم جایی هر ندارم حق که گفت ای رودربایستی هیچ بدون
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  برایم فرستدمی  را کسی خودش یا دهممی  سفارش آنالین یا  دارم لزم

 . کند تهیه

 فرستاده را اشراننده  برویم، خرید برای  بود قرار ترانه با که هم باریک

 در و بود مدیر امیرعلی که پاساژی  همان بود برده را ما  و دنبالمان بود

 .بود کرده همراهیمان امیرعلی مدت، تمام

 راهروی دیوار روی  بودم گرفته تصمیم آخر در فکر، هاساعت  از بعد

  چیزی  شود، تمام شب تا صبح یک از  که چیزی . بکشم  نقاشی اشخانه

 . نباشد کردنش پاک به  نیاز  هم نبودم من روزی  اگر که

 : بزنم طرح را خیام زیبای  شعر این گرفتم تصمیم

 شیدا دل این تو کن خوش حالی      را فردا کسی شودنمی  عهده چون"

 "را

  آبی را خوابش اتاق  به منتهی راهروی  طرف یک دیوار  خواستممی 

 کنار قرمزی  کوچک قلب با بنویسم را شعر دودی   با و کنم آسمانی

 ”.شیدا“ 
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. بیاورد برایم دوشنبه  تا که بودم سپرده مهبد  به را وسایل و رنگ خرید

 بروم  چهارشنبه ترانه و سپیده با خواهممی  که بودم گفته هم حامی به

  منِ. برویم اشخانه  به بود داده پیشنهاد من به انتظارم، طبق و بیرون

  قبول پیشنهادش،  از ناراحتی به تظاهر با هم، پیشنهادش از خوشحال

 .کردم

 هم خاص لمپ سری یک. خرید برایم را وسایل مهبد صبح، دوشنبه

 های نقطه خواستممی . کند  تهیه برایم کرد پیدا اگر که بودم داده سفارش

  بیست و چهار لمپ. کنم طراحی آبی، نورِ  با های لمپ آن با را شعر

  نور شدت کدام  هر که خاصی های حباب با طالیی دور سنسوردارِ

 . نازکی نامرئی های سیم  با داشتند را خود  به مخصوص

 از ترگران بسیار. بود خریده و بود داده سفارش برایم هم را هاآن مهبد 

 بسیار   کنم، عرض چه که اندازمپس تمام ارزش حامی ولی. من تصور

 !داشت بیشتر بسیار بسیار

  به الن که سفری . بمانم ایران کمی مدت بود قرار که  بودم  من مشکل

 را  اندازمپس یوروی  هزار چند بیشترِ  من و بود  رسیده بیشتر ماه  سه

 . بودم کرده خرج
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  پول  بابا از یا و کنم کار تا گشتمبرمی  زودتر  یا کردممی   کار ایران یا باید

  بابا از.  گشتمبرنمی آخر لحظه تا من ،بود منتفی آخر گزینه دو. گرفتممی 

  ماه چند این شانخانه که  همین ،گرفتمنمی   پول سال پنج  از بعد هم

 .بود زحمت بودم  کرده زندگی

  با آشنا و  دوست از بود شده من  به  شدن مدل پیشنهاد چند

  حتی که بود گفته   من  به حامی آخر بار که خوب دستمزدهای 

  به چه  را راد حامیِ دخترِ دوست . بشنود مسئله این به راجع خواهدنمی

 !؟شدن مدل

 شاگرد سه برایم پوریا هم بالفاصله. بدهم آموزش تنیس گرفتم تصمیم

 دخترِدوست . کرد منصرفم حامی العمل عکس باز ولی بود کرده پیدا

  که هایی آدم نه بگذارد وقت راد حامیِ برای  باید  فقط  و فقط راد حامیِ

 ! شناخت نمی

 از یکی نمایشگاه در  خواستممی  که بودم  کشیده ایران در نقاشی پنج

 را  اشراننده  گفتم،  حامی به که روزی  بگذارم، فروش برای  دوستهایم

 ترینبزرگ در و برد پدرش بیمارستان به را هانقاشی   تمامی و فرستاد
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 اینجا شود، دیده کارت خواهیمی  اگر گفت . زد دیوار به اجتماعات سالن

 .دارد را بازدید  بیشترین

  هیچ هم من و درآورم پول تا کنم کار باید من که دانستنمی  حامی

  ما. دهم  توضیح برایش زندگیم  بخش ترینخصوصی از تا  نداشتم قصدی 

  نداشتم دوست هم  من و  بودیم نزده حرف مالی مسائل بهراجع  وقت هیچ

  بعد ام خالی حساب و خودم ناموفقی از بود، موفق زیادی  که اویی کنار تا

 . بگویم شدن مستقل  سالپنج  از

  متوجه  اطرافیانم از کسی اینکه بدون را امپولی بی  چگونه بودم  مانده حال 

  بدانند  مرا وضعیت اگر شوندمی ناراحت همه دانستممی. کنم حل شود

 لوسِ نیلینِ سالگی، هجده از من ولی. امنکرده کسی از کمک تقاضای  که

 . نداشتم را شروعش قصد و بودم کرده تمام را خواه زیاده

*** 

 من؟ عروسک شدی  بیدار چرا -

 .کرد بیدارم آب صدای  -
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 حوله  با را حالتش خوش موهای  آب و  بود  پوشیده مشکی کتان شلوار

 . گرفتمی 

 . پیچید امبینی  در ادکلنش با  شده مخلوط شامپوی  بوی  و نزدیکم آمد

 .کردم بیدارت من عشق ببخشید -

 خب؟. عزیزم نهار هم خوری،می  صبحانه هم -

 .چشم -

 میان؟  کی دوستات -

 . بیان نه قراره -

 . نمیرینا بیرون -

 .چشم چشم، چشم، -

 جز به . بود آورده را بودم داده سفارش  که وسایلی ظهر  شنبه سه  سامان

 همه. بود حامی برای  وسایل بقیه بودم، خریده آرمان تولد برای  که  کُتی

  خودش با امروز تا بودم داده ترانه به  مهبد خریدهای  همراه به را

 . بیاورد
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 قدرآن. کردندمی  کمکم هم دو آن و کردم شروع. آمدند رفت، که او

 چهار  ساعت شد، تمام وقتی . نداشت  حد که شدیم رنگی  و خندیدیم

 بودم خورده صبحانه  نه . نبودم بند پا روی خستگی از و  بود ظهر از بعد

 . نهار  نه و

 راهرو از بار ده سپیده. شدنمی  باورم خودم  که بود شده قشنگ قدرآن

 ذوق هالمپ شدن خاموش و روشن  ترتیب به بار هر با و شد رد

 .کردمی 

 و هاگل  با  و گذاشتم تراس میز روی  هم را هرمس کیف و کمربند

  اما را شام   چیدم. زیبایی شام میز  بود خریده سپیده که هاییشمع

  معروفش های بادمجان خورشت آن از  که مامانی به بودم داده سفارش

 . بفرستد  برایم  و کند درست

 که بود  شش  ساعت  کنیم.  تمیز را جا  همه کردند کمکم ترانه و سپیده

 رفتمی  سپیده و رفتمی را قرارش دومین امیرعلی با ترانه رفتند. 

 . است خراب هنوز پوریا و آوا میان گفتمی . پوریا خانه

 باز را خیسم موهای   پوشیدم. کوتاه  سبز پیراهن یک و گرفتم دوش

 . بود نارگیل  بوی  عاشق زدم؛ را حامی محبوب لوسین  و گذاشتم
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 . عزیزم نیلین، -

 .بود سکرآورترین برایم صدایش

 . راهرو دیوار به  شده خیره دیدمش و دویدم بیرون اتاق از

 .سالم -

 .کرد  باز را دستانش و کرد نگاهم 

 کردی؟  و کار این جوری چه . من هنرمندِ عروسکِ سالم -

 داری؟  دوستش -

 باشم؟ نداشته دوسش طورچه من، خالقِ عروسکِ -

 باورم هم خودم  طرح؛ این شدنمی باورش  شدم. حل آغوشش در

 توانا را انسان عشق. کنم خلقش توانستم کوتاه زمان این در شدنمی

 . دیگر کندمی 

 .بپرستمت خواممی  فقط الن من؛ خوشبوی  ی خوشمزه -

 : گفت  دلنشینش صدای  آن با

 .رفتمی  تصدقم -
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 بخوریم؟ شام بریم -

 من.  عشق بدم سفارش خوای می  چی بگو -

 هست.  مامانی پخت  دست. کنم  گرم  باید فقط  و شام -

 .کرد نگاه عشق با را  دیوار و ایستاد باز   گذشتیم که راهرو از .شد  بلند 

 . بودم نگرفته  قشنگی این به کادوی   زندگیم توی  وقت  هیچ -

 رفتم می  باید. دادممی  بهت متفاوت کادوی  یه خواستمی  دلم خیلی -

 .کردممی  پیدا بهتر چیز یه تا گشتممی  و بیرون

 انقدر شهنمی  باورم.  بده بهم تونستمی  کسی که چیزیه بهترین میگم -

 . عزیزدلم باشی سلیقه خوش و خالق

 شود. تراس وارد دادم اجازه گذاشتم، میز روی  و کردم گرم که را غذا

 . کرد نگاهم تعجب با  هرمس، های جعبه  با دید که را میز

 ! شما کادوی ادامه اینم -

 نیلین؟  رو اینا  خریدی  کجا از -

 . لطفا داری  دوسشون ببین کن بازشون. دیروز آورد هلند از دوستم -
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 .داشت دوست و کرد باز

 . داشت دوست  هم را میز

 . داشت دوست هم را غذا

 . داشتم دوست را شب آن منم

 . داشتم دوست را غذا

 . داشتم دوست را حامی

 . ساختیم هم با که خاطراتی تمام و

*** 

  به امیرعلی  و بود داده نشان امیرعلی به حامی راهروی  از فیلمی ترانه

 .شوم  هتل لبی طراح من دهد اجازه که بود خواسته حامی از التماس

  چهارچوبت طبق دهممی  قول که اصرار پشت اصرار روزی  چند هم من

  کسی  با دهممی  قول بپوشم، بلند مانتوی  دهممی قول  کنم، رفتار

 . کرد قبول بالخره تا دیگر قول تا هزار و نزنم حرف
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 که پاساژی  همان در امیرعلی دفتر گذاشت مرا که بود ای شنبه پنج 

 که  کرد سفارش کلی   امیرعلی به. داشت اطمینان آنجا  به  فقط گویا

 .برگردد بعد  ساعتی  و برسد کارهایش به  تا رفت هم بعد . باش  مواظبم

  و زدیم حرف ترانه به  راجع. داشتنی دوست و بود مهربان امیرعلی

  بده ازدواج پیشنهاد  خواهدمی  و دختر این نشسته دلش به خیلی  گفت

  و ازدواج به بخواهد  رفتن بیرون بار  چند با  که شدنمی  باورم  من و.

 ترانه جای  اگر من گفتم پرسید، را نظرم.  کند فکر بزرگی این به تعهد

 . خندید حسابی امیرعلی و کردممی  فرار  ترس از بودم

 به سازی پیاده  و طرح برای  ماه یک گفت شد، صحبت  که کار به راجع

 اول را نصف که خوب خیلی مالی  پیشنهاد یک با دهدمی   وقت من

 انتظارات، تطبیق  کلی بعد کار؛ انتهای  را اشبقیه  و کردمی پرداخت

 . کردیم امضا و کرد تنظیم را قرارداد

  باشد؛آنقدر شده حل  طور این اممالی   مشکالت از بخشی شدنمی  باورم

 و  بود  پیشم حامی خواستمی  دلم که  شد راحت مالی لحاظ از خیالم

 در  بود کارم به شروع هم فرداپس دهم. از نشان او به را عشقم بار هزار

 .امام فرودگاه نزدیک نوساز هتلی
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 خیلی او از و کرد اسکورت ماشین کنار تا مرا امیرعلی  رسید، که حامی

 خندیدم من.باشد افتاده رویم خطی مبادا کند چک که خواست جدی 

 .برگرداند رو اخم با او و

  شرکت به که بود جدیدی  شرکت  مدیران از یکی مهمانی  شب، آن

  من و بروم  همراهش که خواست من بود؛از شده  اضافه حامی

  در نیست. پوشیچشم قابل هاشب شنبه پنج رسم که دانستممی 

  بهم را بابایی و مامانی  رسم نبودم حاضر من و کردیم بحث  ماشین

 . بزنم

 از کنم.  گریه فقط و  فقط خواستممی  که کرد تلخی و  عنقی بد قدرنآ

  اولویت که  من“  با را دهانم کردممی   را کردنش  قانع قصد  که راهی هر

 . بستمی ” نیستم اولت

 .بود  برده بین از را قراردادم ذوق تمام

 نشد  هم  خانه به رفتنم منتظر نکرد. حتی نگاهم  حتی شدم،  که پیاده

  ای شوم. ثانیه آرام کمی  تا نشستم لبی در هم باز رفت؛ در بستن با و

 .زد زنگ آرمان نشستنم، از بعد

 . نیلین -
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 .آرمان -

 انقالب؟  باشگاه  صبح -

  بده اخالقش قدراین نرفتم، مهمونی حامی  با امشب. نه فردا. آرمان نه -

 . برم خواهممی  صبح هفت من  بگم بهش ندارم جرات که

 . میشی حامی  مثل  داری  خودت کنی،می خوب رو اخالقش تو گفتم  -

 . بلند گریه؛ زیر زدم ناخودآگاه

 شده؟  چی عزیزم نیلین -

- …  . 

 من؟! برادر این کرده  کارچی  ببینم بزن حرف بابا. ای  -

 زنم. می زنگ  بهت بشم آروم بذار آرمان، هیچی -

 میام  علیرضا، باشگاه رفتممی  داشتم خونتون نزدیک  من من رو، ببین -

 دیگه.  دقیقه پنج پایین بیا وری. اون

 لطفا.  نه آرمان -

 پایینی!  دیگه دقیقه پنج -
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 دیدن اجازه و بزنم زنگ  بداخالق اوی  به خواستنمی دلم واقعا من و

 . بگیرم را آرمان

 .شود کمتر دردش بلکه  تا گرفتم دستانم بین را سرم

 .سالم -

 و بود کرده دعوت بیرون مرا بار چند که بالیی همسایه پسر رامتین،

 . بود امخیره نگران های چشم  با بودم، کرده رد من  بار هر

 .سالم -

 خواین؟ می  کمک اومده؟ پیش  مشکلی -

 هستم.  دوستم منتظر  مرسی، نه -

 .دادم جواب است رسیده آرمان اینکه هوای  به خورد زنگ که امگوشی 

  راستی. کنی حساب  من رو تونیمی که دونیمی  نیلین صورت هر در -

 .هستم  پیشنهادم پای  هم هنوز من

 . گفتم الویی تلفن پشت و برگرداندم؛ را رویم و رامتین به مرسی  گفتم 

 نیلین؟ کجایی -
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 اماحتمالی شدن کر از تا کردم کم را امگوشی  صدای  من و زدمی فریاد

  نگاه بدون دوباره که  دادم فحش را خودم لب زیر من و  کنم؛ جلوگیری 

  هایشحساسیت  و او که من. دادم جواب گیرنده تماس اسم به کردن

 . شناختممی را

 .املبی توی  -

 زدی؟ می  حرف داشتی کی  با -

 . هامونهمسایه از یکی -

 چرا که بده  دلیل یه بهم فقط  خونه،  تو رفتی پیش دقیقه هفت نیلین -

 ای؟ لبی توی 

  گفت. نشه  قطع آسانسور تو نرفتم. زدم حرف باهاش زد زنگ آرمان -

 خواستممی .جااین میاد سر یه ما خونه نزدیک  باشگاه بره خواستمی 

 .اومد همسایمون بزنم زنگ بهت

 همسایتون؟ هست پیشنهادش کدوم پای  -

 .زدمی داد هنوز

 کنی؟می جوری این چرا برم!  قربونت خدا به هیچی -
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  و خودت جااون بیام برگردم نذار.بده  درست  منو جواب نیلین -

 . کنم جواب به وادار رو همسایتون

  دوست هم با شما و من اینکه از قبل .شام بود کرده دعوتم بار چند -

 . نرفتم وقت هیچ من و خدا.به  بشیم

 ! بود کرده غلط -

  بزنم؛ حامی  به حرفی نداشتم جرئت  من و خطم پشت بود آمده آرمان

 .بود  شده خشک دهانم و بود افتاده فشارم دادهایش از

 حامی؟ -

 بله؟ -

 برم؟  قربونت الن کنم کار چی -

 . بال  برو -

 . رسید در دم آرمان کنم فکر -

شما.  خونه دم اومده شده  پا  من با  هماهنگی بدون  کرده غلط آرمان -

 .درآری  این از بیشتر رو کفرم کهاین از قبل نیلین بال  برو
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  بار هر که بود ایحامی  دادهای  از بدتر. بود شکلی چه کفر دقیقا

 !بود قبل از شدیدتر العملشعکس 

 . میشه قطع برم آسانسور از -

 .برو پله از -

  حامی، بلند های نفس  صدای  بال. با  رفتم پله با را طبقه  شش  من و

 .میزد زنگ ریز یک که آرمانی و خودم پایین فشار

 .اتاقمم تو -

 . نیلین  بیرون ذاری نمی بیرون خونه از رو پات -

 . بودم کرده بغض

 باشه.  -

 چشم؟ یعنی باشه -

 .چشم -

 بعد  نشده جدا هنوز چرا نفهمیدم من و کرد قطع حرف بدون را گوشی

 .بود زده زنگ هابدخلقی همه آن از
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 نمیدی؟  جواب چرا  میام، دارم نگفتم  مگه.برسه  بهت  دستم  فقط نیلین -

 . زدممی  حرف  حامی با داشتم -

 .آمدنمی در زیاد بغض از صدایم

 .بزنیم  حرف جا یه بریم  پایین بیا برم  صدات قربون -

 . نیست خونه کسی آرمان، بال   بیا -

 .همیشه مثل من های غم  گاهتکیه  شد و بال  آمد آرمان

 .کرد گوش را هایمحرف  و آورد آب برایم

 حسابی و درست را همسایه پسر حال گفت و شد غیرتی برادرش  مثل

 .گیردمی 

 هوار و داد به بودنم حساس و لوس به   طاها مثل شد  بهتر حالم وقتی

 های صدقه  قربان با من های سلول  که دانستمی چه او و. خندید حامی

 .ندارد را عصبانیتش و توجهیبی تاب معتادم بدن و کنند می تغذیه او

  تنها لحظه آن در که بگویم  آرمان به حتی کشیدممی  خجالت

 یک  خواهممی  است. تنها دیکتاتورت برادر صدای  شنیدن امخواسته

 . شود شسته هایمغصه همه تا بگوید من به عزیزم
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 زنگ حامی به و پوشیدم لباس من  و رفت آرمان که بود  هفت ساعت

 موزیک  صدای .زدنمی داد دیگر فقط بود، سخت هنوز صدایش زدم

 . دور از نفر چند ی خنده  و آمدمی آرامی

 . مامانی  خونه برم باید  من حامی -

 .شما  کنیمی  خواهش نداره، وجود باید -

 باشی؟ مهمونی شما و بزرگم  مامان خونه برم کنم  خواهش من -

 نگفتم؟ بیا،  من  با  بهت گفتم  -

 تونم. نمی که دونستیمی  -

 برم.  حتما باید گفتم شما به  منم -

  صدایت  مونا کجایی،  گفت حامی به  که شنیدم را  دختری  صدای 

 . کندمی 

 . بده  خبر  بهم رسیدی  -

  وجودِ تمام و کردم قطع ؛!آمد؟ کجا از دیگر مونا! کرد؟می  صدایش مونا

  حال در طناب مثل حسادت. گذاشتممی دلم کجای  را بد حسِ از پر

 . بود کردنم خفه
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 منی . بود آزاد دولت هفت از خودش و کردمی  کنترل جوره همه مرا

 . بودم کرده کنترل نه و بودم  شده  کنترل   نه وقت هیچ که

 بودم خودی  کردن پیدا دنبال حامی با   عجیبم رابطه در گاهی هم هنوز

 . است شده  نابود و نیست دیگر یا شده  گم دانستمنمی  که

  هیچ که کردممی  پیدا خودم در جدیدی  بُعدهای  روز هر مدت، این در

 . بودم ندیده خودم در را داشتنش قابلیت وقت

  برای  را هایمدوست همیشه که منی. کردممی تجربه را  حسادت بار این

 جان حال  در حسادت از خودم حال  کردم،می  قضاوت حسادت، داشتن

 .بود شده جانم ی خوره حسادت که بود  باری  سومین  این. بودم دادن

  دیوانه مونا اسم یک با طور این الن تا بودم نگذاشته تنهایش کاش

 . شدمنمی

*** 

  نه و  زدم حرف کسی با  نه که  بد قدرآن. بد حالم و بود قرمز هایمچشم

 .خوردم شام

 . خوردمی   هم به او به زیادم وابستگی و خودم ضعف از حالم
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  من سمت هم  مهبد و طاها  حتی. بودم  شده ضعیف  انقدر کی  من

 . نیامدند 

 را ظاهرم که کردم را تالشم تمام و زدم صورتم به سرد آب مشت چند

 بیرون دستشویی از که چند هر.بود فایدهبی   که چند هر. کنم حفظ

 .کرد سد را گلویم  راه بغض  نیامده،

 گفتم  من و بخوابم  اتاق در و بال  بروم خواست دید را  حالم که مامانی

  است، بهتر حالت جا  هر که گفت  و بوسیدتم. بروم خواهدمی   دلم فقط

  هم بابا   و مامان. پرستیدم می  را باباییم  و مامانی من و.برو جا همان

 .بودم ریخته دلشان در که  بودم حسی  شرمنده من و بودند  نگرانم

 . دنبالم بیاید  که سپیده به زدم زنگ

. رفتم او به دادن خبر  بدون من و گذاشت غذا جفتمان برای  مامانی

 . بود  سرگرم مونا با لبد که اویی

  باغ برویم گفت .  خواستمی دوری  دلش.نبو خوب حالش هم  سپیده

 . کردم قبول  هم من و لواسان
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 بود بد حالم انقدر من  و. بود  پرسیده را حالم و بود داده تکست آرمان

 . بودم گرفته بدی  استرس. کردم خاموش را گوشی  فقط  که

 .آورد هایشان دلستر از سپیده و استخر کنار  نشستیم

. ترسیدمی  ابهتش،  خودش، قول به و حامی از اوایل همان از سپیده

 درسته او و شوی می چپ ی لقمه روز یک گفت می من  به همیشه

 .خوردتمی 

 . نداشتیم را کسی آمدن انتظار کدام هیچ. شد  بلند در زنگ صدای 

 .خوردم را دلسترم من و رفت  سپیده

 میاد.  داره بود، در دم حامی -

 .او از بدتر هم من بود،  هنگ

  من رنگ.لواسان بودیم آمده که دانستنمی  نفر دو  ما جز کس هیچ

 . گرفت را بازویم وقتی سرد سپیده  دستان و بود  شده گچ مثل

 جاییم؟این فهمیده کجا از -

 .دوختم چشم سنگی  راه به و دادم تکان را سرم
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  آمد و رسید استخر دم شد، رد هادرخت  بین از که دیدم را قامتش 

. بود پوشیده  شل کرواتی با ای مشکی رسمی شلوار و  بلوز. من نزدیک

 گره ابروهای  با را کروات گره طور چه شودمی  که کالفه دانستممی 

 . کندمی   شل دست یک  با اش،خورده

 صورتِ.  بود مانده ثابت من روی  دور از هایشچشم و بود قرمز صورتش

 یا و شوممی دیپورت ایران از امشب یا که زدمی داد اش،عصبانی  آنقدر

 . است الکاتبینکرام  با حسابم

 جا؟ این کنیمی  غلطی چه -

 عصا قورت برادر عنوان به او از همیشه آرمان. نبود حامی ادبیات این و

 باز را دهانش زور با   سپیده و بودم شده  لل من. کردمی تعریف داده

 .کرد

 . هیچی -

 و جاده تو میان شب  یازده ساعت تنها دختر تا دو که چی  یعنی هیچی -

 .شهر از خارج پرت ویالی  یه تنها هم بعد



 

 

 WWW.98IA3.IR 278 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 این.  بود  شده  بیشتر من بازوی  روی  سپیده دست فشار و  کشیدمی داد

 . آوردمی  کجا از را جانبی به حق همه

 نیستم؟  شما با  من مگه -

 بیرون صدا کمترین با را اصواتی و دهم تکان را هایملب تا  دادم جان

 دهم

 . بشم  مزاحمت خواستمنمی   بود، گرم مهمونیت با سرت -

 تا نگفتم  بهت   مگه میگی؟  چی فهمیمی  بود؟ گرم مهمونی با  من سر -

  پا نگفتم؟ نیلین؟ خوری نمی تکون جات از ندادم اجازه شما به  من

 چه آباد ناکجا شب ساعت این اومدی  خودت از بدتر یکی با شدی 

 بکنین؟  غلطی

 . رفتم عقب  قدم یک من که بود  بلند قدرآن دوم نگفتمِ و

 . نیلین  همش از. گذشتی  من قرمزهای  خط تمام از امروز -

 .نزدیکترم آمد  و شد  ساکت

 .داره  حدی  منم صبر -

 .دانستنمی را  صبر معنی خاصش ادکلن این با جذاب  مرد این و
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  منِ. بودم هایشخواسته و او مطیع  فقط وقت چند این در که من

  که عاشقی  منِ. رفتمی ضعف اشمنطقی بی برای  دلم  حتی که  عاشقی

 .بود کرده صدایش  مونا که اویی تنگِ. بود تنگش  دلم و بودم کنارش

 حامی؟  کیه مونا -

 کیه؟ مونا -

 .داشت کارت و بود کرده صدات مهمونی توی  -

  که اویی عصبانیت  و پرسیدم بغض  با من. کرد نگاهم متعجب چشمان با

 . فرستاد بال  را ابروهایش. شد  کمتر بود، قرمز هایشچشم هنوز

 !بود؟ همین خاطر  به کارت این نگو -

 موهای  لی  را دستش کالفه و شد نزدیکتر قدمی . کردم نگاهش  فقط

 . باتجربه و بود باهوش حامی.برد حالتش خوش

  کرده صدا منو مونایی یه چون فقط اینجا اومدی  شدی  پا نگو نیلین -

 .بود

 فقط؟ فقط؟ -

 .زدم فریاد گریه، با  من بار این
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 . نیلین ای بچه -

  من به را ساله چهل حدود خانم  یک عکس و آورد در  را اشگوشی 

 .داد نشان

 دعوت خونشون که جدیده شرکت  همین مدیر جاللی آقای  همسر مونا -

 . کنم نمی صداش  هم مونا حتی من . بودم

  صورتیِ قرمز همان شد اممچاله سیاهِ قلب بود؛ آتش روی  آب

 .بود که ای سرزنده 

 .زدمی  تند من مانند  قلبش کرد؛ بغلش و رفتم جلو قدم یک

 . ببخشید  -

 ببخشم؟  بار چند -

 .بار هزار -

 سپیده.  به کرد  رو او و خواستمشمی  عجیب

.  بیرون اومدین شدین پا اینجوری  که باشه آخرتون دفعه امیدوارم -

  به  نیست خوب حالش نیلین  وقتی. کنم می برخورد هم  شما با واگرنه

 .آباد ناکجا  بیاین پاشین اینکه نه شما زنیمی  زنگ من
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 . کشیدممی بو را او فقط که  منی به کرد رو

 حرفام؟  مفهومه . هستم هم شما با خانم -

 . نیست خودم دست میشه، بد حالم  کنیمی  اذیتم -

  انقدر شما؟ مگه ایبچه .  نیست خودت دست که کنیمی  غلط خیلی -

  گوشیتو بپرسی، چیزی  اینکه بدون   کنه صدام یکی  که منطقبی 

 !تهران از خارج بیای  و کنی خاموش

 استفاده قدرآن که بود  گرفته یاد امشب را کردن غلط فعل مطمئنم 

 .کردتشمی 

 نیلین؟  فهمیدی  -

 . هستی  کسی با  کنممی  فکر شهمی  بد  حالم من -

 دیدی  من از چی تو! نه؟ یا پیش؟ دادم دفعه ندادم توضیح واست مگه -

 !نداری؟ اعتماد من به که

-  . ... 

 . گیرمنمی جواب و پرسممی  سوال که آخره بار -



 

 

 WWW.98IA3.IR 282 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 .بود قرمز چشمانش گرفت؛ دردم. داد فشار را امچانه

 . حساسی من بر و دور پسرهای  همه به نداری  اعتماد من به  هم تو پس -

 .نکن   بیجا مقایسه -

 بیجا؟ -

 شما  بیای؛ خواستم ازت بار صد و همکارم مهمونی  رفتم من.  بیجا آره -

 پیشنهادش پای   یکی و بودی  لبی توی  ولی باشی خونه تو بود قرار

 . بود مونده 

 . اخالقی بد خیلی -

 روی  نشست . برداشت را دستش کم  -کم و کرد کم را دستش فشار

  که  سپیده.  بشینیم خواست سپیده و من از و بودم نشسته من  که تختی

 .بود سرد سردِ خورد، دستم به دستش  نشست

 مشکالتمان؛ و هاتفاوت همه با  نیلین بسازیم هم با کنممی سعی دارم -

 سرخودت؛ کارهای  پسرت؛ وارنگ و رنگ  دوستای . پوشیدنت لباس با

 . خودت از تربچه های دوست آرمان؛ با هاتبرنامه 
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 را سرش.  گرفتنمی  زمین از نگاه که  برد ای سپیده   سمت را نگاهش

 جان برایشان که هاییچشم.دوخت من به را هایشچشم باز و داد تکان

 .دادممی 

 روز یک بدی، آموزش تنیس خوای می روز یک شی،  مدل خوای می  -

  فرصتن یه منتظر که کسایی  با هم همه! نقاشی  نمایشگاه روز یک پیانو،

  سعی ! کن گوش نیلین  کنم؛می  سعی دارم !قرار سر بری   باهاشون

 . داره حدی  من صبر  ولی بیام  کنار آرامش با  کنممی 

 ترآرام بود کسی هر  گفت؛ داشت دوست چه هر آنکه از بعد شد ترآرام

 . شدمی 

 کنی؟  گوش و بزنم  رو هامحرف منم میشه -

 . میشه -

 .کردم عوض شما خاطر به رو پوشیدنم لباس که  من -

 . کنهنمی راضی رو من کردن عوض این -

 شی؟ می  راضی کنم کار چی -
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 رو تنگت فوق شلوارهای  این. بپوشونی رو هست باز الن که ای یقه این -

 . نپوشی

 ! حامی -

 جفتمون که  رسیممی ای نقطه  یه به کم  -کم .  کن عوض الن نگفتم  -

 . شیممی  راضی

 .  … و هستن من از بخشی من  های دوست -

 .کرد قطع را حرفم

 الن همین برای .  گوشش تو نزدم و ایستاده جااین سپیده همین برای  -

 .بذار  کنار رو سپیده نگفتم  بهت

 زد؛می را هاحرف این سپیده جلوی  که دیدمی محق را خود انقدر

 . شدمی   تررنگبی  لحظه هر که ای سپیده 

  به که تنفسی کوچک جایگاه برای  و دیدمی  حالت بدترین به را چیز همه

 . بود خوشحال بود داده من

  کار باید  من  بدم، آموزش تنیس و پیانو خواستمنمی که تفریح سر از -

 . کنم
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 .بود  شده باز  بیجا که  دهانی از فرستادم لعنت بالفاصله را خودم و گفتم 

 جایی،این دیگه ماه سه -دو خودت قول به  نیلین؟ هست بایدی  چه -

  اصرار که انقدر. باشه  من غیر چیزی  صرف   وقتت و حواست خوامنمی

  هم الن از. کنی  کار  امیرعلی  با امخواسته رغم علی کردم قبول کردی 

-یک  وگرنه کنیمی  پر هاتووقت  نبودم، من که وقت هر  گممی  دارم بهت

  تموم  چیز همه زنی،می کار برای  داری  خودمون از ببینم باریک فقط بار،

 . میشه

 …که نداری  انتظار کردم، قبول رو مسئولیتی  یه من حامی، -

  آمپر باز هم او بودم، شده  عصبانی من. شود تمام حرفم  نگذاشت  هم باز

  فقط. داشت هم حق دید،می  تفریح من برای  را کار او. بود  چسبانده

 کسی نه و دارم احتیاج آن به  ماندنم برای  قدرچه که دانستممی خودم

 .دیگر

 هنوز. شهمی تموم الن همین وگرنه  نیلین؛ دارم انتظار. دارم انتظار -

 .من برای  اولویت توی  نذارش  نشده شروع

 .کردیم امضا قرارداد ما -
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.  کنم تمومش تونممی بخوام، وقت هر  من  که داره بند یه  قرارداد اون -

 واضحه؟. شد تموم هم الن

  الن دانستم می . بودم عصبی  چنین این  حامی، مقابل در  که بود بار اولین

 هایمچشم ی شده  گشاد های مردمک و است شده قرمز  گردنم و هاگوش

 . است لرزیدن حال در

 دیگه هفته یه تا و بمونم ایران من خوای می  اگر ولی شد؛ تموم. واضحه -

 .باشی  نداشته کاری  دیگه جای  من کردن  کار با دیگه بهتره  برنگردم،

 کنی؟ می تهدید رو من -

 . گفتم  بهت  رو حقیقت فقط نه، -

.  ایستاد هم او. شدمی   بلند  بخار سرم مغز از بروم، راه کمی تا شدم بلند

  من حرف از برداشتی چه فهمیدم تازه  که بود بُرنده  نگاهش انقدر

 ترس. من ی نده   کسی به  باج و مغرور حامیِ . باشد داشته تواندمی 

 . شد خشمم  جایگزین

 . کن تکرار رو حقیقت دیگه بار یک -
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 ندارد سرم شدن آوار تا ای فاصله  دانستممی   که آرامی صدای  از قلبم

 واقعی منظور یا. بودم زده  که گندی  با نداشتم   بیشتر راه  دو من و ایستاد

 عواقب  تمام و بکندش تلقی تهدید همان بگذارم یا بگویم را حرفم

 . بگیرم  گردن را سنگینش

 . حامی -

  نگاه رو سرم پشت گردمبرنمی دیگه برم.  نشده دیر تا نیلین بزن حرف -

 . کنم

  رفتن حرف!  بیندازد؟ لرزه به مرا وجود تمام که بود رحمبی  انقدر

 . بود توانم از خارج عواقبش قبول! زد؟می 

 باز که چشمی اشک شد که دردی .  شد جایگزینش درد  و رفت ترس

 .کرد سقوط ارادهبی 

 . نداشتم منظوری  -

 تهدید منو باشم؟ داشته کاری  کردنت  کار به اگه میری   گیمی  من به -

 نیلین؟  کنیمی 

 .عزیزم نداشتم منظوری  که  میگم نکردم تهدید -
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 . بوده که چی هر میشه تموم نزنی حرف نیلین -

  حس هم شاید یا بود عصبانی  آن از و کنممی  تهدید بود کرده فکر

  رفتنش حرف بود چه هر فقط! دانمنمی. دارم ای ناگفته  حرف کردمی 

 . داشت درد

 . قدرت با کرد تهدید هم او

  قلبش که بود  عاشقی دخترک مقابلش طرف وقتی داشت حق که البته

  درد هایشسلول تمام  وقتی. شنید می  جدایی حرف وقتی بود حلقش در

 چیز همه بر غرورش که اویی مثل نه دادند،می  جان و گرفتندمی 

 .داشت ارجحیت

 . نداشتم  حقیقت گفتن جز ای چاره

 ماهه  سه از بیشتر الن. باشم ایران بود قرار محدود مدت یه فقط من -

 . میشه تموم داره اندازمپس . جاماین که

 چی؟ یعنی -

 سُر صورتم روی  تند -تند که هاییاشک تمام با.  گفتم  که کندم جان

 .خوردندمی 
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  چند که  هست طبیعی.  میدم رو خودم خرج خودم سالگی  هجده از من -

  کنم، تهدید خواستمنمی . شه تموم اندازمپس  کنم  خرج و نکنم  کار ماه

 . برم مجبورم  بگم  خواستممی 

  دانممی  فقط گذشت، قدرچه دانمنمی . شد گرد تعجب از چشمانش

  کم -کم  کوه  یک سنگینی که  گذشتندمی  طولنی برایم قدرآن هالحظه

 . نشستمی  قلبم روی 

 .آمدمی  سنگینش های کشیدن نفس صدای  فقط زدنمی حرف

 . حامی -

 کنی؟  کار  خواستیمی  پول خاطر به شما -

  سرخوشی جهت  فقط هاآدم آن، در که را جهانی کردم  تصور لحظه یک

  مستثنی دارم، مالی نیاز  که کننده کبیره گناهِ  منِ و کنندمی  کار تنوع و

 .مرگ سزاوار و هستم

 .آره -

 !آره و مرض! آره و درد -
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  نه.  کشیدمی  که دادهایی با بودم خودش نگران شد؟نمی تمام امشب

 .دردم از پر قلب نه و ریختمی  چشمانم از تند  تند که هاییاشک نگران

  ماه  یک این کردممی  فکر. هم با  ساختیم رابطه کردممی  فکر خدا به -

  داشته خبر هاتناراحتی و هاتخوشحالی از که شدیم نزدیک بهم انقدر

 ! هیچی نیلین؛ برات نبودم  هیچی بینممی  الن. باشم 

 رنگ. داشت کالفگی رنگ نگاهش. کرد نگاهم و زد چنگ را موهایش

 .بریدن

 نه؟ برات  نیلین نیستم  هیچی -

 .دونهنمی کس هیچ. دونننمی  هم بابام  و  مامان خدا به -

 .   برگشت  سپیده سمت ریخت،می  تندتر که هاییاشک  با سرم

 . دونستینمی  که سپیده بهش  بگو -

 سمت بودند، زدن چنگ برای  ریسمانی هر دنبال که هاییسرگشته  مثل

 . برگشتم حامی

 . بزنم حرف کسی با مسئله این بهراجع ندارم  دوست من -
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 الن کردی  یکسان خاک با  منو لعنتی باشم؟ خوشحالم باید الن -

  همچین باید که  کنیمی زندگی سپیده  با تو مرسی؟ بگم خوای می 

  منت من سر الن! باشه؟  داشته خبر  بدونم من کهاین قبل رو چیزی 

  هااین اولت، اولویت بذار رو من میگم نمیدونه؟   سپیده حتی  که میذاری 

 !میدی  من تحویل رو

  بزرگش چرا شخصیه، چیز یه من برای   مسئله این خدا به حامی -

 شده؟  چی مگه کنی؟می 

 چشمم مقابل بار چند و گرفت سمتم را اشاشاره  انگشت. شد نزدیکم

 .داد  تکان

  با ساعت چند روزی  تو و من  که فهمیمی  تو. میگی چی بفهم نیلین -

  تقسیم من با رو ذهنیت دغدغه ترینبزرگ  تو و گذرونیممی  وقت هم

  انقدر کنن،می  کار  دستم زیر نفر دوهزار  من که فهمیمی نکردی؟

 واسه من عزیزترین بفهمم  بعد هست، قدر چه دونمنمی  که درمیارم

  گهمی من  به دونم؟نمی من و کنه کار خوادمی اندازشپس شدن تموم

 . نیلین  من حال به وای ! میرم؟ میذارم دیگه هفته نکنم   کار اگر من
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 که  فهماندممی  بودم، کرده اشدرمانده  چنین این که اویی به طور چه

 که ندارد کم  من پدر که اگرنه باشم  کسی مالی وابسته خواهمنمی  من

 . بدهد را دخترش دانه  یک خرج نتواند

 . حامی -

  کنین  جمع باشین زود  حرف بی نشونم؛ رو صدات. تکمیلم امشب برای  -

 . بیاین

 . ماشین  سمت رفت و

 . ریختمی  اشک من همپای  هم او. گفت ای دیوانه و کرد بغلم  سپیده

 خارج  تهران از. خودش نه  و رفت ما خانه  سمت  نه رساند، که را سپیده

 نشان فرمان روی  دستش فشار و بود ساکت. دیدم را کرج تابلوی  و شد

 . است نکرده فروکش ایذره  من از خشمش که دادمی 

 .کردمی   رانندگی و بود خیره روبرو به او و ریختممی اشک هنوز من

 داشبورد، داخل از  داشت، نگه را ماشین بزرگ، خیلی در یک جلوی 

 .کرد باز را در و برداشت را ریموتی
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 بیشتر  حامی گفت می بودیم؛ رفته احمدآبادشان ویالی   بار  چند آرمان با

  برای  را خوب  ویالی  حامی  گفت می . اینجا او و دوستانش با رودمی  کرج

 ویالی از بهتر مگر کردممی  فکر همیشه من  و است برداشته خودش

 ویالی  برابر در بود خرابه مثل  ما شمال  ویالی !  هست؟ هم احمدآبادشان

 ویالی  مقابل در احمدآبادشان ویالی  دیدممی الن و آبادشان احمد

 . است هیچ روبرویم

 بزرگ ای شیشه تمام ساختمان یک به  و شدیم رد بزرگی خیلی باغ از

  وارد  من اول که نشد  من منتظر بار اولین برای  و کرد باز  را در. رسیدیم

 . شوم

.  برگشت و رفت. ایستادم سرگردان و  گذاشتم را مانتویم در دم همان

 . برگشت و رفت را متر بیست  بار، صد.  برگشت و رفت

 . حامی -

- … .. 

 .عزیزم -

- … . 
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 کسی هر دوستام بابایی، مامانی، اوپا، اوما،  بابام،   مامان،  اگر من حامی -

.  کنن  کمکم خواستنمی  میشه، تموم داره اندازمپس  من  که فهمیدمی 

 نشدم اذیت کم  من.سختمه من. باشم  مالی  وابسته کسی  به تونمنمی  من

 .بشم  مستقل بتونم تا

 . شد امخیره اشذغالی های چشم با و ایستاد. کرد نگاهم بالخره

 نکردم؟ اشتباه  موردت در بگو -

  سال چند این توی  بود  شده بارها . کنم ناراحتت  خواستمنمی  خدا به -

 یه  خواستم،می بیشتری  پول سفری  یه واسه یا بود کم اندازمپس  که

 وابسته و کردن  کار نیست عجیب من واسه. کردم  کار  بیشتر مدت

  کنن فکر خواستمنمی. ندونه   کسی خواستممی  فقط  من. نبودن خانواده

 . کنم ناراحتت خواستمنمی خدا به.  ناتوانم

 نگفتی؟  که کردی  فکری  چه من مورد در -

 !بودم؟ اشزده خجالت که گفتممی را راستش باید
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 به  محکم  قلبش نخورد؛ تکان. کنم  بغلش  کردم جرئت و جلوتر رفتم

 نوازشامه  عطر من ولی. نشد حلقه دورم  هم هایشدست.  کوبید می   سینه

 .کردم  زندگی را سیگارش بوی  را، تنش

 .کردمی ترآرام را قلبم اشنزدیکی

   پنج از بعد  من و موفقی انقدر شما اینکه از. ازت کشیدممی  خجالت -

 رو خودم تونمنمی  کار، بدون بیشتر ماه سه تا شدن،  مستقل سال

 . باشی نداشته دوستم و ضعیفم  قدر چه  ببینی ترسیدممی. کنم ساپورت

 ریتم که را صدایش هایمگوش کنار.  بود شده ترآرام ،ناآرامش  قلب

 . شنیدم می  بود گرفته تری منظم 

 بودم  گفته بهت. کنم  سعی  حتی هم خوام نمی .  نیلین کنم نمی  درکت -

 خجالت  میگی  من به الن اومدی . بدونم  بهت راجع رو چی  همه خواممی 

 !دارم؟ احساسی چه الن من  بدونی خوای می   ازم؟ کشیدی می 

 . داد امفاصله خودش از و گرفت را بازوهایم. بردم پایین و بال  را سرم 

  دلیلش نگفتی  من به و گردی می  کار  دنبال داری  است هفته سه دو، -

  به نداری  عادت رفته، سر اتحوصله  که کردم فکر هم فکربی  منِ. رو
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 پول  خاطر به اینکه دلیل جز کردم فکر چی همه به . نشستن خونه

! میدی؟ رو خودت خرج خودت دونستممی  باید کجا از.  کنی کار بخوای 

 مثل ای خانواده و خوب مالی  وضع که  دختری  دونستممی  باید کجا از

 داره؟ پول دغدغه داره، شما

 تک روی  و رفتم ترعقب کمی کشید بلندی  عمیق نفس و کرد مکث

 را وزنم تحمل تاب دعوا همه این از بعد  پاهایم. نشستم ای صندلی 

 . نداشت

  قبل آرمانه، های مسافرت همه توی  که دختری  دونستممی  باید کجا از -

  که دونستممی  باید کجا از! بره؟ سفر بتونه تا کنهمی  کار بیشتر مسافرت

  به  زندگیشه، اتفاق ترینافتاده  پا پیشِ پول، که راد حامی دختردوست

  الن! دونستم؟می  رو اینا باید کجا از. باشه درگیر فکرش باید پول، خاطر

 . شناسمتنمی اصال  کنممی  فکر.  متنفرم خودم از

 حرف  گفتممی  چه هر. نداشتم  توان واقعا من و بود صبح سه  ساعت

 تمام امشب چرا. دهم توضیح طور چه دانستمنمی و زدمی را خودش

 ! شد؟نمی
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  کردم اشتباه  ببخشی؟  منو  کنم کارچی  برم؟ قربونت  کنم کارچی -

 اگر  ؛جوری این شی ناراحت کردمنمی  فکر درصد یه  خدا به . نگفتم

 . کشیدممی  خجالت کنم پنهان بودم دیوانه مگه که دونستممی 

 با وقتت اکثر و کنیمی زندگی من با .کشیدی  خجالت که کردی  غلط -

 کشیدی؟ خجالت این از اونوقت گذرهمی  من

  .گرفت را بازوهایم دستانش

.  زدم یخ شد، منتقل من به هم لباس روی  از هایش کهدست سردی  از

  تند-تند. گرفت آغوش در مرا تامل، کمی از بعد  و شد بدنم لرزش متوجه

 کشیدن  نفس قدرت هنوز دلشکستگی،  و ترس از اما من.  کشیدمی   نفس

 . نداشتم 

 .سوزاندمی  داشت،دل  درد هایشحرف

 دیگری  و گذاشت کمرم پشت را دستش یک شد، بیشتر  که بدنم لرزش

 .کرد حلقه  بازویم در را

 ! نلرز -
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  روی  تاثیری  چه هایشحرف که کرد  حس مطمئنا او و شد  بیشتر لرزم

 : کرد زمزمه گوشم  کنار آرام که داشتند من

 . لطفا باش آروم. نداشتم بدی  منظور. رفتم تند خیلی -

 .شدم ترآرام

 منو؟ ببخشی کنم کار چی -

 بدونم؟ باید من که هست دیگه چی -

 . هیچی -

 از دفاع اجازه حتی بفهمم بعدا اگر.  بگو بهم الن هست چیزی  اگر -

 . نمیدم بهت رو خودت

 . بود  همین ترسم تنها خدا به -

- … . 

  حتی  دیگه. نمیرم نرم، کار سر بخوای   حتی. کنم می بخوای  کاری  هر -

 .رو مزخرف دعوای  این کن بس خدا رو تو فقط. کنم نمی هم فکر کار به
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  گرمتر  بیرون هوای  .نشاند استخر، به رو  های صندلی  روی  و باغ  به برد مرا

  میز  روی  از شکالتی.  بودیم شده آرام جفتمان. بود ساختمان داخل از

 .گذاشت دهانم در و برداشت

. نداری  کار حق  منی با  هم وقتی  تا. کنسله امیرعلی با دتقراردا -

  آزادی  ای دیگه چیز هر یا شنا   تنیس،  کنی،  نقاشی بزنی، پیانو خواستی

 .خودت دل برای   فقط ولی

 .بخوای  تو که شرایطی هر طبق کنم، کار امیرعلی  با بذار -

 . نه -

 چرا؟  -

  غلط هم اول از کنی  کار خوای می چی خاطر به دونستممی  اگر -

 .دادممی اجازه کردممی 

 . کشید بو را موهایم و بوسید  را سرم روی  کرد، مکث

 . منه با  بعد به این از هم خرجت -

 های چشم ی خیره و اوردم بال  را  سرم که بود بزرگی شوک انقدر

 . شدم اشجدی 
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 . نه -

 دیدم فقط . افتاد  اتفاقی چه نفهمیدم که  پرید دهانم از ارادهبی  انقدر

 چی همه یا کردم غلط گوییمی  یا که زندمی فریاد و ایستاده روبرویم

 .است تمام

 تمام توانمنمی  که دانستمی . کردمی  کردن تمام به تهدید زیادی  امشب

 . نالید می درد از  من وجود تهدیدش بار  هر با که دانستمی . کنم

 و آمدم فرود تحملمبی پاهای  روی . دیگر نداشتند را تحملم واقعا پاهایم

  پس باید  من که بود کارمایی چه این. زدم زار بارمفالکت  وضع به

 .دادممی 

 . نیلین داری  وقت دقیقه یک -

  چند از بعد . سوختنمی  برایم هیچ دلش گویا و زدمی  نفس - نفس

 هادقیقه او و زدممی  هق و بودم نشسته زمین روی  حال  افتضاح،  ساعت

  فکر با و بود دیده را رحمبی  اوی  که من رسوای  دل بر وای  و شمردمی را

 . بود کرده فلج را مغزم  رفتنش، به

 . ثانیه سی -
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  نگاه   دیدممی  درونش  را درد که قرمزش چشمان به. گرفتم بال  را سرم

 .کردم

 . میرممی  کدومش هر  انتخاب با  من -

 . میرممی  واست من کن، انتخاب من رو شما -

- … .. 

 . نیلین  ثانیه ده -

 .بخوای  تو چی هر -

  آغوشم در و کرد بلندم سمتم، کرد دراز  را دستش. کردم گریه  بلند  -بلند

 . گرفت

 .شد تموم دیگه،  کن بس  عزیزدلم من، عشق حامی، جانِ -

 شد؟ تموم میگی کردی  خورد من رو تمام -

 رو ذهنت چیزی  کوچکترین خوامنمی  میرم،می  واست  فقط من -

 . دلم جان نکن گریه. من دل عزیز بسه . کنه  مشغول

 . سخته -
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  که. نداره اعتماد بهم عشقم، دخترم، دوست ببینم که اینه ترشسخت  -

  میده ترجیح  که ندارم خبر هاشدغدغه  از من که  کنه تکیه بهم تونهنمی

 کمترین که کنه تمرکز چیزی  روی  رابطمون واسه گذاشتن وقت جای  به

.  نره سوال زیر غرورش که آورده در رو جفتمون پدر که. داره رو ارزش

 . نیستم  اول اولویت واسش من که

  خوردم  به کم  -کم را داغ شیر لیوان یک و آورد پتویی  برایم. لرزیدممی 

  من. شدم آرام و شد کم  لرزم کم -کم  که کرد نوازشم آرام انقدر. داد

 . هادست و آغوش این به بودم معتاد

 ! من   لوس ی جوجه -

-  . ... 

 من؟ عشق بهتری  -

 .دوخت آسمان به را نگاهش. دادم تکان را سرم

 . امشب بود  شبی چه -

 نمیشه؟ صبح چرا -
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 بعد و بخوری   کنم آماده چیزی  یک بگذار  برم، قربونت  دیگه صبحه -

 ! بیام تا نمیشی بلند . دلم عزیز بخوابیم  بریم

 بدی؟ میشه رو امگوشی  -

 سرم موهای  تعداد به. آورد برایم و کرد پیدا را گوشی  مانتویم جیب از

 و فرستادم همه برای  هم خوب تکست یک. داشتم رفته دست  از تماس

 همه که   نوشتم هم آرمان برای .  کرج آمدیم که  نوشتم سپیده و مامان به

 پر سینی یک با حامی.  نیست   حامی کشتن به نیازی  و است خوب چیز

 وارد زور با را نوشابه.  برگشت  نوشابه و خیارشور کالباس،  پنیر، نان، از

 طناب  با بود  ساعتی  چند که  همانی. ببرد بال  را خونم قند  تا کرد حلقم

 دهانم در و کرد  درست کوچک های لقمه  هم بعد. بود  کشیده پایین

 . گذاشت

 دادی؟ تکست آرمان و مامانت به -

 .بود  شده بهتر کمی فقط  حالم. نشستم و دادم تکان را سرم

 .خورمنمی  دیگه من -
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 توی قدراِن حال  تا  من  که بخوابیم بریم و بخور هم رو اشآخری  -

 . نداشتم سخت روز امزندگی 

  دورش تا دور که بود روف وسط اتاقی تک. رفتیم  سوم ی طبقه  به

  که شیشه سرتاسر و دیوار بدون اتاقی. بود  شده کاری درخت و کاری گل

 . ماندمی   بهشت  مثل

 .من عشق داخل برو -

 . کنیممی  سکته جفتمون بشه تکرار جوری این دیگه روز یک نیلین -

 . بود  نمانده  تنم در بیشتر  بحث برای  جانی

 نیلین؟ -

 ! جانم -

 . کنیمی   خرج میدم   بهت  که کارتی از فقط و فقط فردا از -

 . خواستممی  آرامش فقط انرژی بی   من دادم؛ تکان را سرم

 گل برگ !من  داشتنی دوست عروسک سرت زدم داد قدراِن  ببخشید -

 واسم آرامشت قدرچه و داری  ارزش من برای  قدرچه  بدونی باید  من؛
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 همه  بدونی شدم؛ اتدیوانه اندی  و ماه یک این توی  من  بدونی. مهمه

 .خودم برای  رو هاتچشم و خوام می  هاتچشم ی واسه رو چی

  و گرفت خانه جانم در تمامش دانممی   فقط گفت؛ دیگر قدرچه دانمنمی

 .برد خوابم و بست را چشمانم  که شد آرامشی

*** 

 هشت فهمیدم  تا کشید طول. بود تاریک جا همه و شده هشت  ساعت

 ساعت  سیزده. است روشن هوا صبح  هشت هاتابستان و است شب

 دیدن  از ایستادم که آینه روی روبه. نبود خبری  او از و بودم خوابیده

  هم هایمچشم زیر. بودند قرمز و کرده پف هایمچشم. خوردم جا امچهره

 با را امخورده گره موهای .  بودند خورده گره موهایم تمام و شده زرد

  بویش  برداشتم؛ زمین روی  از را حامی ی مردانه بلوز و  کردم باز دست

 مهم بودم؛  عاشقش من . بوسیدمش   پوشیدن،  از قبل! کردمی امدیوانه

 ساختمان. کردمی   اذیت را افتاده دام در نیلینِ  این که قدرچه هر نبود

  باز تراس در بوق، دومین از بعد و گرفتم را حامی ی شماره. بود  ساکت

 . شد پدیدار قامتش و شد

 !من؟ عشق شدی  بیدار باألخره -
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  آمد؛ سمتم به  حامی. شدند وارد در  از هم آقا و خانم یک سرش پشت

 . چرخید نفر دو آن سمتبه و  بوسید را موهایم

 . من  نیلین هم ایشون جا؛این اومدن بابا و مامان -

 کاش که کردم فکر این به لحظه آن من و آمدن جلو پدرش و مادر

  سپس.  کرد بغلم و آمد  جلوتر مادرش که کردم سالم. نداشتم پف قدراِن

 بود پدرش شبیه اشچهره حامی. کشید آغوشم در مهربان و آمد پدرش

 :کردم زمزمه  گوشش  کنار آرام. داشت  شباهت مادرش به  بیشتر آرمان و

 . خواممی  قهوه  من حامی -

 : داد را زده خجالت منِ پاسخ بلند  که اویی برعکس

 . برم  قربونت بخوابی دیگه تونینمی بخوری  قهوه اآلن. عشقم شبه -

 . کردند  نگاهم لبخند با سه هر و

 ! کنممی  خواهش -

 صدا را کسی. داد تکانی تأسف معنای   به را سرش و بوسید را سرم روی 

 از پس و نشستیم . کرد قهوه درخواست او و کردم سالم هم باز من زد،
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 هم مادرش و گرفت؛پدر دست در را دستم و نشاند کنارش مرا کهاین

 . نشستند زرشکی مخمل مبل  روی  رویمانروبه

 . شدن  عاشقت جفتشون دارن حق من پسرهای  تا دو بینممی  -

  با! کنم؟  نگاهش آینه در نتوانستم خودم که ای قیافه   آن با بود؟ من  با

 و شنیدن سالم  یک تنها با یا قرمزم؟ های چشم و کرده پف صورت

 ! قهوه؟ تقاضای 

 .زدم لبخند یک  فقط. بودم منگ

 ! من برم آلودمخواب قربون -

 بیرونشان بحث ی ادامه گویا زدند، حرف بیمارستان به  راجع پدرش با

  که  منی کرد؛می  نگاه  مرا  لبخند با هم مادرش.  بود من شدن بیدار از قبل

 .چرخاندممی اطراف به را نگاهم زده خجالت

 .خورد زنگ زمانهم  هم  حامی گوشی. رسید قهوه باألخره

 .زده زنگ قدراِن کرده امدیوانه صبح از آرمان داره؛ کار شما با -

 .رفتم تراس سمت تلفن با و کردم خواهیمعذرت  برداشتم،  را قهوه

 !آرمان؟ -
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 تو؟ نمیدی  جواب چرا آرمان؛ و مرض. آرمان و درد -

 .بودم خواب -

 بودی؟  خواب اآلن تا که کرده کارچی باهات  حامی نیلین  -

 . خوبم دادم تکست بهت  که دیشب بودیم، بیدار  صبح تا -

 کجایید؟ -

 ! کرجتون  باغ -

 جاست؟اون کی -

 . باباتون و مامان  و حامی و من -

 !چی؟ -

  بابا و مامان دیدیم و  پایین اومدم. شدم بیدار  که است دقیقه ده من -

 کشم،می   خجالت. منگم که قدراِن باهاشون، نزدم حرف  اصال. هستن  هم

 بیای؟ میشه. وضعم و سر داغونه که قدراِن

 خوبه؟ حالت اآلن -

 ! دیگه بیا .  منگم که  میگم خوابیدم، قدراِن فقط خدا، به خوبم -
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 راحت تو و نگرانتم من حال  تا دیشب از. نیلین  دردسری  اشهمه -

 گرفتید؟  مهمونی هم اآلن . بودی  خواب

 کردم، خواهی معذرت راد برادرهای  شما از بس از شدم خسته من -

 ! دیگه بیا پاشو

 .کشید  بلندی  نفس و کرد مکث

 . برسم تا کشهمی   طول ساعتی یک حداقل باشه،  -

*** 

 حرف هم سپیده و  مامانم با . بود کرده  بهتر را حالم تازه هوای  و قهوه

 . بودند زده حرف حامی  با  قبل  ساعت چند جفتشان. زدم

 که بود زیبا قدرآن استخر و باغ ی محوطه. شدم بلند  شد، تمام که قهوه

  خجالت مادرش و پدر از. امداده دست  از را روز چرا  که بودم ناراحت

 !میاد داره هم آرمان - . ماندممی  بیرون این از بیشتر  اگرنه کشیدممی 

 . نشاند خود کنار مرا و گرفت هم با  مرا دست و گوشی  حامی

  شام  هم با همه بیاد .  هستیم همه  که حال  بود، خالی امبچه جای  -

 . کنیم درست کباب   بخره گوشت بره صالح آقا بگو علی،. بخوریم
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 ! داره دوست کباب دخترمون  ببین -

 . کرد باز قلبم در  را جایگاهش پسرانش مثل هم پدر  سریع، خیلی

 ! کبابه  عاشق نیلین -

 . بدم  صالح آقا به رو لزم سفارشات برم  من شد،  تصویب پس -

.  شد دور گویان صالح  آقا صالح، آقا لبخند، با  و گرفت زانو  به را دستش

 خوابیکم  از بود معلوم که هاییچشم و روزه یک ریش ته آن با حامی

  آبی کتان شلوارک  و سفید شرتتی. بود جذاب هم باز است، قرمز

 . بود  پیچیده هم  باز  شنلش بلو بوی  و بود پوشیده 

 کنه؟ چک خودش  میاد داره سالمی، نشد  مطمئن -

 ! عزیزم بیاد خواستم ازش من -

 :داد جواب حامی جای  به مادرش

 یکی نبودیم، هم با  هابچه  این با ما  وقته چند. دخترم کردی  خوب -

 . نیست  دیگه یکی هست،

 بودن؟  هم هااین دایی نبودیم شما خونه همه پیش شب چند مامان، -
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 . مونخانوادگی جمع پسرم، خودمونه منظورم -

 به رو در از حامی پدر. رفت تراس سمت به و داد تکان سری  حامی

 ارث به او از حامی  مطمئنم که تحکمی و صالبت با و شد وارد حیاط

 : گفت من به رو بود برده

 دخترم؟  زنیمی  قدم  باغ توی  من با -

 پولوی  شرتتی و جوگندمی موهای  با.  بود چهارشانه و  بلند حامی  مثل

  با مخصوصاً ندارم، معموًل که حسی. بودم پاچهدست  کنارش. ای سرمه

 . افتادیم راه هم کنار باغ در.  باشم داشته دوستش که کسی

  بهانه اش همه  ولی ببینم رو شما خواممی هابچه  جفت از من وقته چند -

  هستین،  باغ فهمیدیم و زدیم زنگ حامی  به که  امروز. آوردنمی 

  بابت رو  ما امیدوارم. کردیم دعوت رو خودمون و بمونیم  منتظر نتونستیم 

 . ببخشید اومدن زده سر این

 رنگ پر شانزندگی  وسط دفعهیک که دختری  و بودند هایشانبچه نگران

 آرمان شاید. است شده خانه در پسرهایشان شدن ظاهر  کم باعث و شده

  حامی ولی داشت؛ نگه خانه در و برد کار سر زور با کرد، کنترل بشود را
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  بیشتر مرا  خواستندمی   مطمئناً.  کند کنترل تواندنمی  کسهیچ را

 . بشناسند

  داده  نشون  بهم  پیش هاسال  آرمان بودم، دیده رو شما های عکس  من -

 و  شناسمتونمی  کردممی  فکر کرد،می  شما از که هاییتعریف با. بود

 .امزده  خجالت کنممی  حس اآلن چند هر. دیدمتون بارها

 .زد بهم گرمی لبخند و کرد نگاهم 

  با تونخونه  بیام بود قرار  بودم ایران که مدتی این توی  هم باری  چند -

  برام زندگی کالً که هم  باراین. نشد و افتاد اتفاقی یک بار هر ولی آرمان؛

 اآلن. میشه  حس هاملحظه توی  همیشه تا تأثیرش مطمئناً و افتاد اتفاق

 و بودم ترمرتب ای دیگه جای  اگر چند هر. تونآشنایی از خوشحالم هم

 .شدممی ترخوشحال  دیدمتونمی  نداشتم پف قدراِن

 .بود دلچسب و مردانه حامی مانند هم هایشخنده   تُن. خندید بلند

 میگی؟ آرمان با اتآشنایی از برام -
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 در  را آمد پیشم آرمان که دیشب تا سوئیس  در اسکی روز آن از من و

 آقای  و بودم آورده کم   نفس. دادم توضیح نور سرعت  با  دقیقه بیست

 . دادمی  گوش  لبخند و کامل توجه با دکتر

 . بود حامی  آرام ی نسخه

 . زنیمی حرف شیرین -

-  ... 

 بیشتر  هم با  تا کنیم دعوت  رو اتخانواده هفته آخر واسه میدی  اجازه -

 شیم؟ آشنا

  بیان ای مقدمه  هیچ بدون  که  بود درخواستی چه دیگر این. ایستاد قلبم

 بود؟  شده

 چرا؟  -

 . کرد نگاهم محبت با و ایستاد

 به هاشونزندگی  قدراِن هامونبچه وقتی  رو هم بشناسیم خواهممی  -

  داری،  من پسرهای  زندگی توی  مهمی نقش تو. دخترم خورده گره هم

 .حامی هم اآلن  بود آرمان قبلش
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  هم خوشحال نبود، حامی اگر. بودند  من وجود از بخشی حامی و آرمان

  این حامی وجود  با ولی  کنند؛ مالقات را هم هاخانواده که شدممی 

 . خواستممی  که بود چیزی  کمترین

  ما یرابطه  درگیر هاخانواده و برویم جلوتر  مرحله یک  خواستمنمی  من

 چیزهای  ما دانستممی  ولی بودم؛ حامی  ی دیوانه و عاشق من.  بشوند

. بود کرده  اشاره من رفتن  به باز دیشب حامی خودِ. خواهیممی   مختلفی

  مطرح بودم جااین که اولی ماه  بود، آرمان برای  فقط درخواست این اگر

 آرمان به  حتی من و بودند آمده هلند مسافرت برای  وقتی یا شدمی 

 ولی بگذرانم؛ اشخانواده با توانممی  را روز یک که بودم داده پیشنهاد

 . بودند کرده تشکر فقط هاآن

 .گردمبرمی  دیگه نیم و ماه دو من که دونینمی  -

 . دونممی  بله -

 ولی میشم؛ هم خوشحال  من است دوستانه  دیدار فقط اگه آشنایی این -

 ... اگر
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 هلندی  یک اگر. نباشد  توهین که بچینم چگونه رو هاکلمه دانستمنمی

  باصالبت پدر مقابل در ولی زدم؛می را حرفم فیلتر بدون بود، رویمروبه

 . بچینم  هم کنار توانستمنمی را لغات واقعا خودش، چون

 بیاره؟ وجود به فشار  یا محدودیت برات هاخانواده آشنایی ترسیمی  -

 .بود برده ارث به پدرش از هم را زیادش زیادی  هوش حتی حامی

 . بله -

 !دخترم کن   نگاه رو من -

 .آوردم  بال  را سرم

 انتخاب رو چیزی  یا  کسی  وقتی. خورممی  قسم حامی  اسم روی  من -

 کردی، امزده  شگفت اآلن تا دیدمت وقتی از. روش ندارم شک کنهمی 

 نه کردی، رو پسرت دوست خانواده چاپلوسی نه.  انتظارم از بیشتر خیلی

  خوای می  چی دونیمی. زنیمی  حرف  صداقت با قدراِن و خودتی. تظاهر

 قدرچه  حامی دونممی . ستایشه قابل آرامشت ارزشمنده؛ خیلی این و

  فقط  ما . افتینمی  دهنش از تو هاستسال   که هم آرمان و داره دوستت

 .کردن تربیت دختری  همچین  که رو کسانی  ببینم نزدیک از دارم دوست
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 .زدم را لبخند یک طرح زور با.  نبود بحث جای 

 . کنممی  هماهنگ حامی  با و کنممی  صحبت بابا و مامان با  من -

 ! دخترم ممنونم  -

 دوباره حامی پدر جدید سفارشات با و  آورد را هاگوشت  و آمد صالح آقا

 داشت خاصی کاریزمای . زدیم حرف و رفتیم راه دیگر کمی.  رفت بیرون

 اشداشتنی دوست اشمهربانی  و صالبت  ترکیب. کردمی   جذب را آدم که

  برای   لم حقیقتاً و دیدممی   آینده سال  سی در را حامی  گویی. بود کرده

  شصت در وقتهیچ که اویی. رفت ضعف جذابم ی ساله شصت حامی

 داده تکیه  تراس، روی   ساختمان، نزدیک.  بود نخواهد من برای  اشسالگی 

 غم ای لحظه برای  و کردمی  نگاه را ما که دیدم دست به سیگار  ها،نرده  به

 که کرد  سنگینی جوری  بود نخواهد پیشم که دیگری   ماه  چند عجیب

 وقت چند در هایمانلحظه تمام خواستمی  دلم. آمد درد به  قلبم

 در را سیگار شدیم، که نزدیک. گذشت می  هم کنار ماندهباقی 

 به عمیق وقت هر. آمد ما سمتبه و کرد خاموش میز روی زیرسیگاری 

  قلبم ولی بار این. خوردمی تکان چیزی  دلم ته شد،می خیره چشمانم
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 نخواهند من برای  زود  یا دیر دانستممی  که هاییسیاهی از شد سوراخ

 .بود

 من؟ عشق خوبی -

.  کشید آغوش در مرا و کرد باز برایم را دستانش او و دادم تکان را سرم

 تمام من برای   دنیا  و ایستادمی   زمان خواستممی فقط لحظه آن

   . شدمی 

 .میایم زود  و بال  میریم ما -

 روی  داشتنی دوست اتاقک همان به خودش با مرا و  کشید را دستم

 .برد  بام پشت

 بشم؟ قرمزت های چشم اون قربون -

 . شدند  اشک از پر هایمچشم

 عزیزدلم؟ شدهچی -

 . هیچی -

 ! من عروسک بگو حرف، نشد   که هیچی -
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 . شد تنگ واست دلم -

  من برخالف. خندیدمی که دیدم را هایشچشم اشک، از  ای لیه پشت. .

 .دیدندمی   تار که بودند  آب پر قدراِن که

 شما؟ بودی  کی لوس -

 تو. -

  شدهچی  بگو حال  سوماً. برم خودم لوس قربون دوماً. شما و نه تو اوًل -

 . باز  شه  بلند صدام کهاین از قبل تا بگو  چهارماً ناراحتی؟ قدراِن

 چند تا اگر دانستممی   من  ولی بود؛ گرانهنوازش لحنش و کردمی  شوخی

 نداشتم  قصد. شودمی   بلند صدایش واقعا نزنم، حرفی دیگرش سوال

 به را ام شکننده  ی روحیه کافی، ی اندازه  به . بزنم  حرف احساساتم بهراجع

 نشان داشت، را خودش نظر طبق ساختن و شکستن  قابلیت که اویی

  من  به قبال بارها که  صدایی با و بردم گوشش نزدیک را سرم. بودم داده

 : گفتم  بزنم، حرف گونهاین باید خودش  با  فقط و جذاباست  که بود  گفته
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 جوری همین  کردم، تصورت. دیگه سال سی بودی  تو من برای  پدرت -

  رفت ضعف  دلم. زنیمی حرف پسرت دخترِ  دوست با که باابهت و جذاب

 ! شدم  احساساتی زیادی  برات؛

 . بود شده  سنگین هایشنفس 

 برم؟  قلبت های تپش  قربون -

 گفت  وار:زمزمه

 برم؟ پات تا سر قربون -

  زندگی هایشرفتن صدقه قربان هایش،نفس  هایش،دست  صدایش،

 . کشتمی مرا جوری  باید شب هر. دادمی 

 ! من ظریف گل برگ  منی برای   فقط تو -

. .دادداد حس زندگی می می را سیگارش  با قهوه بوی   که هایشنفس 

  که حیاییبی   دل. خواستشمی  دلم و بود   شده  سنگین هم  من های نفس 

 .تاختمی  خواست،می که جوری  هر و  بود شده  فرمانده 

 حامی؟ -

 عروسکم؟ جانم  حامی، دل جون جون، -
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 !دوست دارم -

*** 

  قصد  و بود شاکی حامی از هم هنوز. بود کشیده آغوشم در محکم آرمان

 در آغوشش از مرا بود کرده تالش بار چند حامی . نداشت  هم آمدن کوتاه

  کشیده عقب  فقط  عجیبی طرز به آرمان های بدخلقی  با  بار هر که بیاورد

 سر پشت  فقط بود، رفته اشتوجهبی  مود روی  نه و شد  عصبانی نه. بود

 نگاهم خواند، آن از  چیزی  تواننمی که  نگاهی  با و کشیدمی  سیگار هم

  بلند  بلند  و گفتیممی  تایلند به سفر  خاطرات از آرمان و من. کردمی 

 سوار صبح  و کردیم متر را هاخیابان  صبح، تا که  شبی از. زدیممی   قهقهه

 از. وسواسی آرمانِ و  خیابانی غذاهای   از. بودیم برگشته  هتل به وانت بر

  صبحانه میز پشت تخت، از مرا آرمان کهاین و هتل  های صبحانه 

  مانده  من پای  ران بر روزها  که ای حشره نیش و سواری فیل  از. نشاندمی 

 آرمان تولد ی برنامه  از شد، هاکباب  کردن درست مشغول  که پدر. بود

 و تولد شام از اند،شده  دعوت که هاییمهمان و زدند حرف  جمعه برای 

 و گرفته عهده  به را کارها همه که کترینگی از اند،داده سفارش که  کیکی
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 العادهفوق  شب، آن قبلش،  شب برعکس. تولد در من حضور خوشحالی از

 .بود

 متنفر آن از که جگری  آرمان و کردمی  حلقم وارد کباب زور به حامی

  چپ -چپ حامی و خندیدمی امشده   مچاله قیافه به هم بار هر. بودم

  یک نفری   بقیه و بود پریده سرمان از هوش آرمان و من.  کردمی  نگاهش

 آرمان به قدرآن. بود کرده  درست آرمان که بودند لیوان،موهیتوییخورده

  ماشینش پشت  از را گیتارش تا فرستاد را صالح آقا که کردم اصرار

  دست به  سیگار جدی  حامی و خواندممی  من و زدمی  آرمان. بیاورد

 . شد  ثبت ذهنم در همیشه برای   شب آن .بود مانخیره

*** 

  وقت چند. بود کرده شکایت  من معرفتیبی  از و بود داده  تکست پوریا

 آوا با دانستممی  کرد،می   دلتنگی ابراز  و دادمی  تکست گاهگه  که بود

 در باید که امزندگی  تمام بود  شده  طوری  حامی ولی نیستند؛ خوب

 امعالقه مورد کارهای  و هایمدوست برای   زمانی تا گشتممی   کنار و گوشه

 باألخره  من و شلوغ  بسیار و بود شرکت حامی صبح،  روز آن. کنم پیدا
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 زنگ پوریا، دیروزِ آخرِ تکست جواب در  ترم روی  کار کردن شروع از قبل

 .زدم

 . بزنی زنگ صبح سر که ندادی  جواب روز یک نیلین -

 امروز؟ نیست شنبه مگه پس؟ کنینمی کار چرا -

 تعطیله؟ هاشنبه  دونینمی  کردی  زندگی هلند دهه یه -

 . دونمنمی  شما شخص به رو ربطش دونممی چرا -

  کشوری   هیچ تا باشم  تعطیل  یکشنبه تا شنبهپنج  از گرفتم تصمیم من -

 ! نشه ناراحت

 . شد  ناپدید داشت که غمی پشت شوخش لحن و کرد  مکث کمی

 .داشتی  خبر حالم از نبودی  معرفتبی  قدراِن اگر -

 . داری  خبر  من چیز همه از که خودت معرفت،بی  نگو هی -

-  ... 

 خوبه؟ آوا خوبی؟ زنی؟نمی حرف چرا -

 . پیش روز  دور زدیم بهم  -
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 نگفتی؟  هیچی من به چرا چی؟ -

 هم طلبکار ندادی، جواب هم رو تکستم برنداشتی، زدم زنگ دیروز -

 هستی؟

 کرده غدغن خواهمزیاده حامیِ که او به  گفتممی چه.  حامی دست از

 . بدهم را دوستانم جواب هستم پیشش وقتی است

 امروز؟  جدی  کنینمی  کار -

 . نیست خوب حالم نه -

 نگذارد،  حامی ولی آیم؛می  دیدنش بگویم او به اگر که کردم فکر این به

 :کرد  مشخص را تکلیفم او سؤال که شودمی  بد قدرچه

 هست؟ هاتدوست   از ترمهم  پسرت دوست بازم یا جا؟این میای  -

 ! پوریا میام -

  داده  که گرفتم را اشمنشی  ی شماره.  برنداشت که زدم زنگ حامی به

. نروم بیرون خانه از خودسر که دهد؛نمی جواب که هاییوقت برای  بود

 . بشنوم را صدایش توانستم باألخره تا گذشت ای ثانیه  چند

 من؟ کوچولوی   خانوم جونم -
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 .عزیزم سالم -

 کردی؟  سالم شما عجب چه  قشنگم، سالم -

 !هستم مؤدب همیشه من -

 زمزمه کشدار  گوشی،  در آرام شد، تمام که اشخنده . خندید بلند  -بلند

 :کرد

 ! من عروسک لعنت منکرش  بر جونم، -

  پیچید، هایشسلول در که شیرینی گرمای  از تنم و رفت بال  قلبم  ضربان

 . شد حسبی 

 ندادی؟  جواب رو اتگوشی چرا -

  ببخشید  بود؛ اتاقم توی  امگوشی  بودم، تحلیل ی جلسه یک وسط -

 .عزیزم

 .کردمی خواهی معذرت دادنمی را جوابم  وقتی فقط

 پوریا؟ خونه برم من شهمی  حامی -

 خبره؟ چه -
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 . انگار زدن بهم آوا با  نیست، خوب  حالش صبح زدم حرف پوریا با -

 وسط؟  این ای کاره  چه شما -

 نیست؟   خوب حالش وقتی باشم کنارش نباید . دوستشم -

 :کرد  مکث کمی و کشید بلندی   نفس

 آقای  میگم . گردی برمی هم زود باهاش، بیرون میری . نمیری  اشخونه -

 . دنبالت بیاد کمالی

 اشزندگی به  هم مجید بگذار برم، خریدی  برام که  ماشینی با خواممی  -

 . برسه

 ! مجید گفت باز -

  میدم قول  کنم، می  خواهش. هااسم  قبل بگذارم خانم و آقا سختمه من -

 .بشه دعوامون نگذارم

  نگرانت باشه، جااون باید حواسم کل که ای جلسه توی  برم باید  من -

 ! دنبالت بیاد میگم قشنگم؛ کوچولوی  خانم میشم

  تا گفت اشکرده  صدا فرد به و کرد خواهیمعذرت من از. کردند صدایش

 .آیدمی دیگر ای دقیقه 
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 و میری . مونه نمی جواب بی اتگوشی . پوشیمی  لباس درست  نیلین، -

 . ناهار برای  من  پیش شرکت میای  شد تموم کارت هم وقت هر

 !چشم چشم، چشم، -

 . من جوجه باش خودت مواظب -

 که مانهمیشگی  خانهسفره  پوریا با . آمد دنبالم حامی راننده مجید،

  قرار شد، امزندگی  تمام حامی که وقتی از دقیقاً  بودم، نرفته  بود هامدت

  دعواهای  از پوریا. بود نامرتب  کمی و ریخته هم  به. بودم  گذاشته

 و خودم در که قدرآن بودم خبربی  چیز همه از گفت، آوا با اخیرشان

 تکست مرتب پوریا به که ای دانشگاهیهم  از. بودم  شده  غرق حامی

  که بود خورده قسم برایش.  بود کرده حساس را آوا و است دادهمی 

 دختر که آوا ولی نبوده؛ زیبایش زیادی  قضا از همکالسیِ و او بین هیچی

.  کند نمی باور است، بوده دیده دانشگاه از خروج هنگام  پوریا ماشین در را

 که  آوایی و ریزندمی  را هاحرمت تمام و کنندمی دعوایی هم آن از بعد

 از بعد. بود کرده دیوانه را پوریا و است بوده خاموش اشگوشی روز یک

 به آوا که پیش روز دو تا بود نداده را جوابش دیگر پوریا هم، روز یک

 تمام چیز همه کرده، بیرونش   عصبانیت با پوریا و رودمی  پوریا خانه
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  آدم دو این دانستممی   من و دلتنگ شدت به و بود کالفه پوریا. شودمی 

 همدیگر عاشق قدرچه دهندمی  فرنگیتوت شیرین  بوی  که لطیفی 

 . هستند

 اآلن؟  جااین میاد ببینم بهش بزنم  زنگ -

 رومون قدراِن ولی دارم؛ دوستش. درسته چی دونمنمی  نیلین خدا به -

 ! نه  یا بمونیم هم با  که هست شدنی اصالً دونمنمی شده باز  هم به

 چهار تا یازده از شب یک که هاهمان مثل کردیم، تحلیل هم با کلی

  بحث بود، گرفته را  چشمش که دختری  بهراجع هم با  میالن در صبح

 ی شماره من و داد رخصت که  نرسید  ساعت یک به ولی بار این. کردیم

  هیچ چرا دانمنمی و بود بغض از پر  صدایش که آوایی. گرفتم را آوا

 . بود نگرفته من با تماسی

 ! نیلین؟ -

 کجایی؟  آوا -

  میرممی دارم اومد؟ سرمون به چی دیدی   زدی؟ حرف پوریا  با. امخونه -

 ! نیلین
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 . شد ترکالفه وضوح به پوریا و  زد گریه زیر

 بزنیم؟  حرف  ما  پیش میای . منه  پیش پوریا -

 بیام؟  من خوادمی  پوریا -

 ! آره -

 . رساند می زود را خودش که گفت  و کرد گریه

 اگر که دانستممی  و! نشد؟ تمام اتدلداری  که بود داده تکست حامی

 جلسه به را حواسش تمام باید که حسود   جذاب مرد این  نروم زودتر

  من و شدمی ترحساس روز هر. کندمی یکی را روزم و شب داد،می 

  برای   دوستانم با گذاردنمی حتی دور، چندان نه ای آینده  در که دیدممی 

  من آمدن، محض به و است راه در آوا که دادم تکست. باشم   تنها دقایقی

  در از که  آوا. گرفتم جواب در( زود ) یک فقط و رسممی  شما  خدمت هم

 جای  بغلش در وقتی. کرد پرواز پوریا سمت به دید، را ما و شد وارد

 . ریخت اشک او پای   به پا هم پوریا و کرد گریه گرفت،

  درست ی نتیجه  و بزنین  حرف هم با بالغ انسان تا دو  مثل امیدوارم -

 . میرم  هم من . بگیرین
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 میری؟ کجا -

 تزریق بلوغ نابالغت، پسر دوست به و کردم دخالت  کافی میزان به -

 .کردم

 ! بمون -

 . بدین  خبر هم من به پوریا؛ خودتون بزنین حرف -

 مجید  از. رفتم و کردم خداحافظی هم آوا از. تشکر و کرد بغلم پوریا

  که گفت.  بخرم شیرینی تا کند امپیاده  کوک فروشیشیرینی  که خواستم

 جای  دنبال  ای دقیقه  ده. نگذارمتان تنها هم لحظه یک اندداده دستور آقا

. نشود عصبانی استبدادگرش آقای   تا بیاید من همراه تا گشت پارک

  چند همین برای  دارد، دوست ای شیرینی   مدل چه حامی دانستمنمی

 ی پرخامه شکالتی گردهای آن همراه به  برداشتم برایش مختلف مدل

 در پشت  تا مجید. داشتیم دوست خیلی آرمان و خودم که ای خوشمزه

  انداختم، حامی بغل در را خودم و کردم باز که را در.  آمد حامی اتاق

 اجازه با  گفتن با و گذاشت میز روی  را شیرینی   گفت،  ای اجازه با  مجید

 .شد خارج دیگری 

 بپوش؟  درست لباس نگفتم شما به  من -
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 آخه؟ بده اشچی -

 درست  موهای  این با  بنفش سایه و رژ بنفش، پا تا سر شلوار بلوز -

 کرده؟

 و  فروشی شیرینی در که دعوایی از  حرف خواستممی مجید از باید و

 رابه داشتند من به دادن شماره قصد که پسرهایی آن با قرمز چراغ پشت

 .  نگوید  حامی

 که  هاییاین بین  میشه . داری  دوست ای شیرینی  چه دونستمنمی  -

 . کنی انتخاب  آوردم

 . میشه که معلومه دلبرکم، آره -

. شد داخل آرمان حامی، بفرمائید  با و زدند در که کردم باز را جعبه

 . خوردند گره هم در هایشاخم و ایستاد من دیدن با  که آرمانی

 نیلین؟  کنیمی  کارچی جااین -

 .ببینمتون اومدم -

 !دادی می  تکست یک ببینی   خواستیمی  رو من -
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  اذیت مرا  عجیب که راد داشتنیِ دوست آقایان این بودند حساس چه و

 :کرد رو حامی  به من، جواب برای  شدن منتظر  بدون. کردندمی 

 .مدیر جناب میام  بعداً -

 . گرفتم را بازویش و دنبالش رفتم

  است دقیقه سه. پیشت بیام خواستممی توروخدا، آرمان نکن اذیتم -

 نخوام  میشه  مگه. خریدم هم رو مونعالقه مورد شیرینی ببین  رسیدم؛

 . ببینم رو تو

 ندادی؟  تکست چرا -

 . دیگه شرکتی هم دونستممی  بودم،  پوریا پیش -

 خبره؟ چه  پوریا پیش -

 ایستاده ای نقطه  در  اآلن گیری،تصمیم  خود و استقالل هاسال  از بعد

 .دادممی  پس حساب  باید جفتشان به که بودم

 . کنون  آشتی رفتم کردن؟ دعوا آوا  با  گفتیمی  بهم دیروز نباید -

 شکست نگو بود،  شده غیب  میگم احمق ی پسره بودن؟ کرده  دعوا مگه -

 . من از خبربی  بیرون میرین دوتایی پوریا با حال . پس بوده خورده عشقی
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  برای  نداشت، ایرادی  و بود حسود خودش. شد بلند  حامی صدای  باراین

 . نیست بیشتر ای بازی  بچه بودن حسود بقیه 

 .رو هاتبازی  بچه این  آرمان کن  بس -

 اتاق توی  شرکت اومدمی  هم بعد بیرون رفتمی  بابک با تو از خبربی  -

 بازی؟   بچه گفتیمی هم باز تو، از خبربی  هم  باز من

 ! نکن  الکی مقایسه قدراِن -

 کردی؟ می  کار چی من  جان نه، -

 رو  اتشیرینی   بیا. کردممی  جدا هم با  بابک  و نیلین و تو تن از سر -

 ! بگو رو کارت و بخور

 داده تکیه میزش به حامی. نشستم  مبل روی  و کردم رها را آرمان بازوی 

 . نشست من روی روبه آرمان و سینه  به دست بود

 !پوشیدی؟ لباس جوری این رفتیمی  مد  سالن -

 . کردم نگاهش نبودند؛ کن  ول کردند،نمی کچل مرا تا برادر دو این

 پوشیدم؟ لباس جوری چه -
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  دوست قدراِن نیست  مهم واست حامی؟! هست؟ جیغی رنگ چه این -

 باشه؟  چشم توی  دخترت

  حساسیت بردن بال  با خواستمی  حال  که بود گرفته حرصش قدراِن

 بودم امیدوار فقط کردم، شروع را خودش بازی  هم  من. کند  تالفی حامی

 .دهد ادامه من با  هم حامی

 قدرچه  نگفتی اآلن من؟  لباس با داری  مشکلی من، عشق حامی -

 قشنگم؟ 

 . آمدند کش هم حامی های لب و بود گرفته امخنده 

 .عزیزدلم چرا -

 .چرخیدمی  ما  بین رفته بال  ابروهای  با  نگاهش که کردم آرمان به رو

  من علیه رو حامی که کشی نمی  هم خجالت هستی، لوسی ی بچه واقعاً -

 بکنی؟ 

  قیافه و تیپ این با دخترم دوست نمیدم اجازه وقتهیچ  شخصه به  من -

 ... ما ندیدیم سرت شال  هم باریک که خداروشکر. بگرده
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 از یکی سریع، فوق حرکت یک طی. شود تمام  حرفش نگذاشتم

 صدایش. مالیدم  صورتش  به و برداشتم  بود میز روی  که را هاییشیرینی 

 . شد حلقه دورم دستش گرفتم؛ سنگر حامی کنار  من و شد بلند

 . داری  لزم حسابی و درست کتک یک واقعاً یعنی نیلین -

 .داری  لزم تو -

  خیلی من،  به نگاهی هیچ و جواب بدون. نشست و کرد پاک را صورتش

 به اعتماد از. کرد حامی برای  مشکلش دادن توضیح به شروع جدی 

  شده مندعالقه  کندمی  که کاری  به کردم  احساس. آمد خوشم  نفسش

 .کردمی  گالیه خانواده زورگویی و حامی از کمتر هم روزها این. است

 من؟  به زدی  زل جوری این چرا  کنی،می پرت رو حواسم نیلین -

 !ازت نمیشم  سیر قشنگی،  -

 کردم روشن سیگاری  ایستادم، پنجره کنار و آمدم بیرون حامی دست از

 زده  ماشینی. شدم خیره تهران شلوغِ  همیشه داشتنیِ  دوست شهر به و

 مردِ دو. بود رفته هادوردست تا خیابان ترافیکِ و دیگری  پشت بود

 ایستاده پلیس انتظار به گویا هایشان،ماشین  بردن کنار بدون خیال،بی 
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.  پرسیدم را حالش و فرستادم برایش تکستی و افتادم  لیزبت یاد. بودند

  حالش خودش. بود کرده تعریف داشتند  که تصادفی از اریک قبل، شب

 داده اسکنتیسی  بود، خورده پنجره به سرش  که لیزبت ولی بود؛ خوب

  لطفاً  و بیایم روز چند برای  آینده،  هفته دو یکی طی شاید که  گفتم. بود

 . بمانند   سالم موقع آن تا

 بود،  استادم با بیشتری  فکری هم  به  نیاز  که بود رسیده جایی به ترم

.  بروم حضوری  بود کرده درخواست من از و بود شده  بیشتر هایمانجلسه

 که  را اویی از  دوری   دلم. رفتممی  هلند به باید  هفته یک برای  حداقل

 بود داده تکیه جیب به  دست اتاقش، وسطِ بزرگِ  میز به  استایل با قدرآن

 . نداشتم ای چاره ولی خواست؛نمی را

 بدون که کردممی آرزو دلم ته. بودم نکرده صحبت خودش با  هم هنوز

 . بیاید  من  با کنم، درخواست او از کهاین

 عروسکم؟ کنیمی   نگاه دقت با قدراِن چی به -

 .  چرخید بغلش در و کردم خاموش را سیگار ته

 رفت؟ کجا آرمان -
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 .کرد صدات نشدی  متوجه که بودی  فکر غرق قدراِن بده، سفارش غذا -

 .کردی می  فکر چی  به بهم   بگو -

  هفته دو یکی امعملی کار و ترم آخر  ریویو برای  که خوادمی  استادم -

 ... تا هلند برم

 بری؟ باید کی -

 . دیگه هفته کردممی   فکر داشتم زودتر، گفت  -

 یک با را موهایش.  گرفت فاصله من از و شدند باز دورم  از دستانش 

.  شدم خوشحال زیادی  من لحظه آن. زد قدم کمی و زد چنگ دست

  از دوری  کهاین خوشحال. است شده کالفه  رفتنم از کهاین از خوشحال

  تنها گذاردنمی  که او کهاین از خوشحال. است سخت  حامی برای  من

 .کرد  نگاهم و ایستاد. آیدمی  من با  مطمئناً بروم، جایی

 . کنیمی  تمومش هم هفته یک سر. گردی برمی و میری  مامانت با -

. زد  یخ بارهیک به وجودم تمام که بودند ریخته رویم سردی آب گویی

 چشمانم از را نابودم حالِ  تا شدم خیره زمین به و دادم تکان را سرم

 ناهار، طول بیشتر. آورد را غذا آبدارچی و آمدند بابک و آرمان. نخواند
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 گلویم ته چیزی . زدندمی حرف بابک و آرمان و بودیم ساکت  حامی و من

 که  مامان. بود کرده سخت را خوردن غذا و زدن حرف و بود بسته را

 خاله خانه شب برای  بود قرار. بودند داده من به را دنیا گویا زد زنگ

 و برویم خرید هم با  تا کند  صبح بیایم زود من اگر خواستمی و برویم

 کسی را امگریه هق -هق تا شوم دور  جاآن از خواستمی  دلم فقط من

 . نشنود

 برم؟ من   بیاد  مجید بگی میشه حامی -

 بری؟  خوای می   کجا نیلین؛ کمالی آقای  -

 . بود شده خشک و حوصلهبی 

  دعوت امخاله خونه بودم  گفته که شب برای  خرید برم مامان با -

 . هستیم

 خب؟ میرین، کمالی آقای  با  برین خواینمی  جا هر -

 مرا. بزند  صدا را مجید که خواست منشی از او و گفتم   داری بغض چشمِ

 جدا او از موهایم روی  آرامی ی بوسه با و سپرد مجید به اتاقش در دم

 . شدم
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 کرده دعوتمان چهارشنبه برای  و بود گرفته تماس مامان  با حامی مادر

  چند امخاله برای  و حامی خانواده برای   مناسب کادوی   دنبال مامان. بود

 برای  شده کاری   طال زیبای  ی مجسمه یک  آخر در  تا گشت  ساعتی

 هیچ حامی  با. خرید خاله برای  زیبا شعر تابلوی  یک و حامی خانواده

  دست مرا اتاقش بیرون موهایم، بوسیدن  با  وقتی که از نداشتم تماسی

 و بود  آمده راه من  کنار مجید  هم خرید  مدت تمام. بود سپرده مجید

  شش ساعت رسیدیم که  خانه به. بود نگذاشته  تنها مرا  ای لحظه برای 

 که دانستمنمی  حتی ام؛خانه  من که دادم تکست معرفتبی  آن به. بود

  پیشنهاد که بود رفته بال  او از انتظارم قدرآن. دانممی  معرفتبی را او چرا

  منی! بود شده تمام گران  برایم قدرآن سفر، این در من همراهی ندادن

 . شود بیان  بلند باید خواسته است؛ سم جابی  توقع دانستممی  که

  جایی مرا خودش بدون که بودم کرده عادت اما نبود  خودم دست

 قدرآن  نه بزند؛ کوچک غر یک رفتنم از خواستمی  دلم حتی. نفرستد

 همیشه. رفتم حمام به جواب، برای  شدن منتظر بدون. بکند قبول ساده

  مهم  غم. گرفتمی را  امانرژی  تمام داشتن، را حامی دادن دست از غم
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 دلم. نیست آینده ماه دو نگران  من مانند  او کهاین غم برایش؛ نبودنم 

 و ترس بدون را حامی  خواستممی . بود  شده تنگ غم بدون زندگی برای 

 را تکستم فقط او برگشتم؛  دوش از.  باشم  داشته دادنش دست از غم

 حال  و گرفت سر از را  نامنظمش ریتم قلبم . بود دیده جوابی  هیچ بدون

 به  من  غیرمنتظره  رفتن درخواست از هم او دانستممی .  شد بدتر بدم

  با شبی من بود قرار باز و ریختمی  هایماشک. است طلبکار ناهار، وقت

  دادم  قول خودم به بودم،  شده  انگیزرقت کافی ی اندازه  به. باشم  خانواده

  تپش تا کردممی کاری  باید. نکنم  خراب حداقل هاآن برای  را امشب که

 کشیدن نقاشی  به شروع  و برداشتم را بزرگم قلموی . شود ترآرام قلبم

 غرق رنگ در و ریختم بوم روی  را بدم های حس و هاناامیدی  تمام. کردم

 لباس. بود بهتر حالم شوم، آماده که کرد صدایم مامان وقتی. شدم

. بود رفته ای توجهبی مود روی  باز که  ای حامی ی سلیقه  طبق  پوشیدم،

 بدون شد، دیده فقط  که تکستی باز و روممی دارم که دادم تکست

 را گوشی محکم قدرآن. شدند بلند باز که  قلبی های تپش و او از جوابی

  بار چند. زدند فریاد درد از انگشتانم کردم حس که دادم فشار دستم در

 شلوار پشت جیب در را گوشی آخر در و رفت اششماره روی  دستم

 . گذاشتم  جینم
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 تنها  من و بودند خوشحال بود، خوب حالم کهاین از بابایی و مامانی

  مهبد و طاها با .هایم. پشت لبخندی محو بوداشک کردن  پنهان تالشم

 بود؛  کرده درست پلوزرشک خاله. نبود  خبری  او از هنوز  و رقصیدیم

 از هنوز و شد تمام شام. دادم پایین گلویم از زحمت به که پلوییزرشک

  دستم تمام و خودم به  بودم چسبانده را گوشی  مدت تمام. نبود خبری  او

  به و کردم  رها مبل روی  را گوشی کرد، صدایم که دخاله.بود کرده عرق

 سرگرم.  کنم تزئینش خواست من از و  بود پخته کیک.  رفتم  آشپزخانه

 با و زدم هم را  خامه. شدم کردنشان مخلوط و خوراکی های رنگ

 و زد ناخنک  مهبد. کردم  آماده را کیک  رنگی -رنگی   ریزِ های شکالت

 شروع و شد  بلند فریادش.  کردم خالی موهایش روی  را خامه ی مانده باقی 

 عرض در. مهبد سر بیداد و داد به شروع هم خاله کرد، دادن فحش به

 تمام شد  باعث .که آن سرش ناپیدا شد جنجالی چنان دقیقه یک

  برای  و بردم پذیرایی به را کیک. بخندم  بلند و شود فراموشم دردهایم

 و نبود که ای گوشی . کردم جینم شلوار  جیب در دست  گوشی برداشتن

 تکست یک با مبل روی . کردم گشتن  دنبالش به شروع معتادها مثلِ منِ

 . …باشد او از  کردم آرزو و بستم  را هایمچشم. کردم پیدایش
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 شما؟  ی خونه میری  کی -

 چیز هیچ دیگر من و گرفت آرام قلبم تمام. شد باران ستاره آسمانم تمام

 و نبود  مهم خیلی برایش رفتنم که اویی صدای . دانستمنمی صدایش جز

 . پرستیدمشمی   هنوز من

 . بله -

.  شود سیاه ام،شده  باران  ستاره آسمانِ تمامِ شد باعث سردش لحن

  من. شدم پشیمان گرفتن تماس از و کردم حس گلویم در بزرگی ی توده

 . بودم شده اسیرش راستی به

 ! سالم -

 . خانم سالم -

 کجایی؟ -

 . هااین مامان ی خونه -

 نفسِ  به اعتماد با  من . شدند  سرد هایمدست . بود حوصلهبی و جدی 

 رفتار  این لیق چرا بپرسم   نداشتم جرأت حتی حامی، جلوی  پایین

 .بود بدتر( هان) تا صد از  که ای بله لیق.  هستم خشکش
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 خونه؟ میری  کی -

 .میرم شه تموم زدیم،می  حرف هتل  به  راجع بابا  با -

 این از دانستممی . بگویم را امخواسته و  ببرم فرو را بغضم تا کندم جان

 دلم برای  دلم ولی شوم؛می  پشیمان زدنم زنگ مانند هم یکی

 .سوختمی 

 پیشت؟  شب بیام  -

 بیای؟ خوادمی  دلت -

 ! آره -

  دم میام افتممی راه منم افتادی   راه وقت هر. جا همین  مونممی  -

 خوبه؟.  دنبالت خونتون

 .عزیزم آره -

*** 

  قلب به ای توجه نه و بود کرده مرابغل  نه. بود کرده سکوت را راه تمام

 داده را ممکن جواب ترینکوتاه  و پرسیدم  سؤال بار چند. داشت امبیچاره 

 و گرفت دوش او و نشستم  مبل ی گوشه من  رسیدیم، که خانه به. بود
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  به تلویزیون روی روبه و بود آورده آشپزخانه از آبی لیوان. برگشت

 . نشست کج کشتی تماشای 

 حامی؟ -

 ! بله -

 ناراحتی؟ من از -

 ! نه -

 ای؟ عصبانی  -

 ! نه -

 بیام؟  کردی  قبول چرا نداری  رو امحوصله اگه -

 دق داشتم  شد؛ تلویزیون میخ دوباره و  انداخت صورتم به  سردی  نگاهنیم 

 :لرزید کمی و رفت بال  صدایم. کردممی 

 حامی؟ -

 . بله -

 مون؟ خونه  برم  من -
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 .خانم خوادمی دلت جور هر -

 و شدم  بلند.  بکوبم  دیوار به سر  با خواستمی  دلم من و خانم  گفتمی 

 .کرد نگاهم سرد و آورد بال  را سرش. ایستادم  تلویزیون جلوی  نزدیکش

 خب.  کنیمی جوری این داری  هلند برم هفته یک باید  گفتم وقتی از -

 کنی؟ می  اذیتم قدراِن چرا چیه؛ مشکلت  بگو

  ناراحت آدم یک به تبدیل خوشحال،  آدم یک از یکهو کهاین از من -

!  نیلین متنفرم گذره،می سرت تو چی  کنی باز برام کهاین بدون  میشی،

  ناهار سر و شدی  ناراحت خودت هم بعد. بری  خوای می   دادی  خبر امروز

  من بری  بخوای  بهت،  گفتم. مامانت با خرید بری  خوای می  گفتی یکهو

 .بگیرم رو جلوت  که نیستم  آدمی

 . نیستی آدمش دونممی  -

  مکث. نشوند سرازیر هایماشک که کردم را تالشم تمام و گفتم  بغض با

 . کشید  صورتش  به دستی و کرد
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 کاری  هیچ چرا شدم جوری  یک موقع اون از دونیمی اگر ضمن، در -

  وقت یا بودی  مهمونی و خاله درگیر قدراین یا برات نبود مهم نکردی؟

 نبود؟

  از را گرما موج بود؟ کرده   فکر گونهاین من مورد در طورچه! من خدای 

 .کردممی  حس صورتم در عصبانیت 

 دادم تکست بار چند بودم؛ منتظرت ثانیه به  ثانیه امروز، تمام من -

 .ندادی  جواب

 . بود قرمز هم او چشمان. ایستاد رویمروبه

  پیش  هیچ بدون کهاین از بعد هم اون. دادی  خبر رو رفتنت و رسیدن -

 ! بری  خوای می گفتی ای زمینه 

 کنم؟ کارچی برم؛ خوادنمی  دلم هم من. حامی هست ترم برای  -

 نیلین؟ هست این حرف اآلن هلند؟ نرو  گفتم من  مگه -

 به شاخه این از. کنم تمرکز هایشحرف روی  توانستمنمی و بودم تیپسی

 .زدممی  کربال صحرای  به سری   گاهگه و پریدممی شاخه آن

 !چرا؟ کنیمی  لج -
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 کی من  بفهمم من تا چی یعنی لج بگو من  به شما  چی؟ یعنی لج -

 جوری یک  رفتنت از که فهمیدی  وقتی پرسیدم ازت کردم؟ لج باهات

 نکردی؟  کاری  چرا شدم

 کردم؟می  کارچی -

 سه و بیست   نیستی، بچه  نیلین. کنیمی داری  اآلن که کاری  همین -

  که نیستی تو فقط باشه، یادت. دارن نقش نفر دو رابطه یک توی . سالته

  لگد و  مشت با تونمنمی من! خواممی   هم من خوای،می امنیت و اعتماد

 هم خودت گیرم،نمی رو راهت جلوی  بری، بخوای  اگر. دارم اتنگه 

 !دونیمی 

 رو استادم برم باید ترم برای  گفتم من برم؟ خواممی   گفتم من  مگه -

  بده؛ حالم خونه  اومدم که ظهر از من زدم؟ رفتن  حرف کی. ببینم 

 . بودم منتظرت اشهمه

 خبر، دادن بعد چرا  نزدی؟ زنگ یک چرا. نیست کافی بودن منتظر -

 شدی؟ ناراحت

 چون.  ترسیدممی  مرگ حد به  نخواهد مرا کهاین از من چون نزدم زنگ

 چون! را جایمبی  انتظار دهم،  توضیح را او از زیادم انتظار خواستمنمی
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 چون ندهد؛ را جوابم دیگر و بزنم زنگ روز یک کهاین از ترسیدممی 

 . است من   منتظر هم او  شاید که کردمنمی فکر وقتهیچ

 .ببخشید  حامی، میدم قول . حامی  زنممی بعد به این از -

 شدی؟ ناراحت خبر، دادن از بعد چرا -

 .زدم زل چشمانش در التماس با و آوردم  بال  را سرم

 ! کنممی  خواهش  لطفاً؛ بگذر یکی این از -

 یک. بخواند را چشمانم عمق کردمی تالش هایشچشم و بود کالفه

 این. کردم حسش بالخره من و کرد  باز  را دستش که گذشت ای دقیقه 

 . دادمی   زندگی  بوی  که آغوشی

 ! بمیرم من  خواستی  وقتی فقط  نکن؛ ای توجهبی   من  به وقت هیچ دیگه -

 .نبود  من دست دیگر هایماشک کنترل 

 :پرسید  مالیمت با

 نیلین؟  من با کردی  کارچی امروز خودت -
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  شده مرده  و زنده هم بار هزار. بودم کشیده  را انتظارش فقط امروز من

 درد انگشتانم که بودم داده فشار دستانم در را گوشی قدرآن. بودم

 : زدم لب فقط ولی کرد؛می 

 ! ببخشید  کردم؛  غلط امروز من -

 . بوسید را سرم روی 

 بکشیم؟ سیگار تراس بریم -

  تراس سمت به او. شدم جدا بود کرده امدیوانه بویش که اویی از اکراه با

 روی  را سرم و نشستم کنارش.آوردم پرتقال آب لیوان دو من و رفت

 هایم. گذاشتلب  بین  را سیگارش گذاشتم؛  اششانه 

 هلند؟ میای  من با -

 نپرسیدی؟ رو این ظهر چرا -

 . بگی خودت بودم منتظر -

 ! نیلین -

 را کردن ناز و شوخی هر جای  کرد،می  صدا را اسمم که گونه اخطار

 . بستمی 
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 !بداخالق رو  درسم فهمیدم -

  من  دونیمی که خودت وگرنه باشم؛ ایران  حتماً باید ماه یک این من -

 . میشه تنگ قدرچه  نبینتت روز یک دلم

 چرا؟  -

  آزمایشگاه هم اآلن. دونیمی رو هتل و شرکت وضعیت که خودت -

 ! شده اضافه بابا  بیمارستان  جدید

 .زد بوسه را موهایم و داد فشار را اشپیشانی 

 .ندارم ای چاره ولی بری؛ تنها خوادنمی   دلم من -

 دردناک قدرآن  ندیدنش هفته یک. کردم نگاهش و کردم بلند را سرم

 .شدنمان جدا حال به وای  بود،

 . بگیره  بلیط  مامان و  من برای  میگم  بابا  به فردا من -

 !کن   نگاه رو من -

 . کردم نگاهش و آوردم بال   امنش گاهتکیه از را سرم دوباره

 نیلین؟ چی یعنی منه  با شما خرج -
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 جدا - جدا. بگیری  نباید  شما که رو مامانم  بلیط  من، برم  قربونت حامی -

 ! نمیشه  که هم

  سه ظهر  از. نیلین قدراِن  نکن  بحث من  با. گیرممی رو بلیطتون  خودم -

 . نکن بدترش خوردم درد سر قرص تا

 پس؟  کشیمی  سیگار چرا -

 . کنهمی  آرومم -

  که دستش یک به  حتی زورم ولی بگیرم؛ دستش از را سیگار کردم سعی

 . نرسید بود،  کرده اسیر را دستم دو مچ

 . کنممی  خواهش دیگه، نکش -

 !عروسک نکن خواهش -

.  کنینمی  گوش هیچکسی حرف به نخوای خودت وقتی تا بینیمی  -

  که نخوای خودت وقتی کنی؟می  فرقی چه نزنم  یا بزنم زنگ من حال 

 .نمیدی  رو جوابم

 .جوجه نکن قاطی هرچی با رو چیزی  هر -

 !جوجه نگو من به -
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 بگم؟  داری  دوست چی -

 !خانم و جوجه از غیر چی هر -

 ... که کردممی  صداشون  خانم وقتی داشتن دوست حال  تا دخترها همه -

  نقطه به بدنم حرارت. بودم شده حسود  انقدر کی از دانمنمی  دقیق من و

 از چشمانش که کردم آزاد دستش از را دستانم طوری . رسید جوش

 . گشت محو صورتش روی  ی خنده   و شد باز تعجب

 ! شما با کردن غلط دخترها همه -

. کرد توهین  و زد داد بود، ندیده  را عصبانیتش هیچکس  که آرامی نیلینِ

  به مستقیم. بود ناشناخته و عجیب زیادی  هم من خود برای   نیلین این

  شده قرمز هایمگوش زیر تا. شستم را  صورتم و رفتم دستشویی سمت

 هیجان تا کشیدم عمیق های نفس . کوبیدمی   سینه به محکم  قلبم و بود

 به  و فرستادم گوشم پشت را موهایم. کرد فروکش کمی  عصبانیتم و

  کرد  بغلم پشت از دستی. نوشیدم  خنک آب لیوان دو و  رفتم آشپزخانه

 .عزیزدلم نبود قشنگ  حرفم من، با کردن غلط دخترها  ی همه -

 ! شه  تموم امروز شاید بخوابیم؟ بریم -
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 .برم  قربونت بریم -

 نباید را شده عصبانی قدرآن که آرامی همیشه منِ که دانستمی  هم او

 کرد بازی  موهایم  با قدرآن و کشیدیم دراز تخت روی . کردمی  بحثی وارد

 .برد خوابم تا

*** 

  برای  بودم کرده طراحی خودم که را  گلی دسته  مدل  صبح،  چهارشنبه

 در بزرگی فروشیگل   که دوستش به  بدهد  سفارش تا  فرستادم مهبد 

 که کرد  قبول اگر و اما هزار با هامدت از بعد  حامی عصر،. داشت جردن

 تحویل را گل و بروم بیرون قهوه برای   مجید بدون ترانه و سپیده  با  من

 استرس از من. خوردیم  قهوه و نشستیم رز کافه ترانه و  سپیده  با . بگیرم 

 رستاک با خوب حس از سپیده و خواستگاری استرس از ترانه شب،

  قبول  ترانه که  بودند آمده کنار خوب هم با قدرآن امیرعلی و ترانه. بودن

 یکی رستاک، با  هم سپیده.  بیایند خواستگاری  برای  دیگر ماه  تا بود کرده

  دوستی. بود کرده کردن دیت به شروع امیرعلی و حامی های دوست از

.  بودنش دیده سپیده با  نبودم  من که هاییمهمانی  از یکی در ترانه که

 از بعد. کردنمی  هم باخبر وجودشان از مرا حتی حامی  که هاییمهمانی 
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 وقتمان اوقات، بیشتر تا بود داده ترجیح تلخش ی تجربه و امین دورهمی

  اولین مهمانی  آن. بگذرانیم   هم کنار نفری  دو رفتن،  مهمانی جای  به را

 را امیرعلی و بابک جز به حامی دیگر  های دوست  من  که بود باری 

 . دیدممی 

  میز دور نفری  چند کنار  من و رفت دوستانش با سیگار برای  حامی

  و بودند  رسیده  ما از بعد  که هایشدوست از نفر  دو. بودم نشسته

  شب، آن. آمدند من  سمت  هستم، حامی دختردوست  من دانستندنمی

 ای دورهمی یا مهمانی هیچ مرا حامی وقت هیچ دیگر که  شد پا به شری 

 در ترانه و شدیم پیاده سپیده و من رسیدیم،  که فروشی گل به . نبرد

 به جاآن بود قرار که زدمی  حرف رستاکی با سپیده.  نشست  ماشین

  او و روممی  گل تحویل برای   من که کردم  اشاره سپیده  به. بیاید  دنبالش

  دوست میعاد،. آیدمی  شود، تمام حرفش که زد لب و داد تکان را سرش

  را او من. بودمش دیده باری  دو یکی بچگی  در من که  بود طاها و مهبد 

  سمتم.  بود سپرده خاطر به ذهنش در مرا خوب او ولی آمد؛نمی یادم

 تشکر من و بنشینم  نوشیدنی یک برای  خواست. داد دست  گرم و آمد

 اشاصلی  شغل و است خوانده شناسیباستان  که بود گفته  مهبد. کردم
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  و بزرگ فروشیگل  به سری  هم  عصرها است، دانشگاه در تدریس

 . زندمی   متفاوتش

  و ببینه کسی بود محال  که بود خاص  انقدر شما چهره  بچگی از -

  اآلن و داره وجود هم شما از زیباتر کردممی  فکر همیشه. کنه فراموش

 .بوده  هیچ اآلن مقابل در هاتونبچگی زیبایی فهمیدم اومدین،  در از که

 .زدم لبخند  شیرینش بیان  به دلم ته از

 طراحی شما برای  بود، خاص واقعاً  بود  خواسته مهبد که  گلی طرح -

 بود؟ کرده

 . رسوند شما به کرد کمک  مهبد و کردم طراحی من -

 ای ساده  کالسیک مردانه تیپ و بود قیافه خوش. کرد  نگاهم  تحسین با

  من به آرامش حس هیچ، نبود که  کننده اذیت هایشنگاه . بود زده

 . من طرح از زیباتر بسیار. آورد را گل کارگرش. دادمی 

 .دادم تغییر کمی رو هارنگ  بعضی من جسارتاً -

 ! مرسی واقعاً شده، قشنگ  خیلی. اصالً نداره اشکال -
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  و نکرد حساب کردم کاری  هر. شد پدیدار لبش روی  من  ذوق از لبخندی 

 را گل کارگرش. است گرفته سفارش او از  که است طرف  مهبدی  با  گفت

  کنار را سپیده . آمد بیرون من دوشادوش او و برد ترانه  ماشین سمت به

  را دستش. دیدم باشد،  رستاک زدم حدس و بود ما  به پشتش که پسری 

 ! من  بدشانس ی سپیده  و چرخید؛ رستاک و برد بال  ما سمت به

  بازوی  از سپیده. کردم  اخم من و رفت بال  ابروهایش من  دیدن با رستاک

 آن که پوزخندی  با   هم رستاک. کرد معرفی مرا و شد آویزان رستاک

 بود شده  بابک از خوردنش مشت باعث و بود آورده در را حامی کفر شب

  او و کردم  سالمی من.  کرد معرفی هم به را ما  سپیده. کردمی  نگاه  مرا

 او و کردم تشکر هم  باز و برگشتم میعاد سمت به . گفت خوشبختمی

 جای  ترانه ماشین در و کردم خداحافظی هم دو آن از. فشرد را دستم

 . گرفتم

 قیافست؟ خوش چه رستاک دیدی  -

 و بده  شماره بهم اومد امین مهمونی که  هست همونی  رستاک ترانه، -

 .شد دعوا

 ! نه -
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 بگم؟   سپیده به کنم؟ کارچی -

 . نداره ای فایده  گذشته وقت چند اآلن نظرم؛ به  نه -

 . بفهمه اگه بیام و برم  باهاشون من  گذارهنمی  وقتهیچ حامی -

 و  داشتی پسر دوست دونستهنمی چون فقط. نباش ضعیف قدراِن -

 داشته ارتباط باهاشون نباید دیگه حال  شه؛ آشنا باهات خواستهمی 

 !نبودی  جوری این که  تو نیلین باشی؟

 با محدودی  مدت کردم؟می  چه ولی نبودم؛ جوری این دانممی  هم خودم

 و دلخوری بدون روزهای  جهت تالشم تمام کهاین با  که داشتم حامی

 روشن برایم روز مثل یکی این. بود پایین و بال  از پر روزهایمان بود، دعوا

 . آمدنمی کنار یکی این  با من حساسِ مستبدِ حامی بود؛

*** 

 یک. شدیم خانه وارد درخت پر ی جاده یک از و کرد باز را در سرایدار

 ی محوطه در نفر چهار هر. فرشته در  باغی وسط بزرگ خیلی ساختمان

  چند را حامی من نبود  مهم. بودند  ایستاده ما منتظر ساختمان  ورودی 

  دیدنش بار هر با   قلبم که بود این مهم بودم، دیده روز آن به تا بار
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 از ترابهت  با. کردممی   شکر داشتنش برای  دل در و تپید می  ترمحکم

 پله تا چند از که ما به لبخند با و بود ایستاده جیب در  دستی  با همیشه

  مامان  و بابا با و آمد جلو. کردمی  نگاه آمدیم،می  بال  ساختمان به  منتهی

 و  درآورم را مانتو که  کرد کمکم. کشید آغوش در را من و داد دست

 مادرها و نشستند  بزرگی  سالن در هم   کنار پدرها. داد دست خودش

  مبل یک روی  کدام هر  هم حامی و من و بود ایستاده آرمان. رویشانروبه

 و کرد باغ و ساختمان زیبایی از تعریف  به شروع بابا. نشستیم  تکی

  خانمی. کرد ساختمان  ی تاریخچه مورد در دادن توضیح به شروع پدرش

 سمت  خامه پر گردویی که خواست من از آرمان و کرد تعارف شیرینی

  یکی و شدم بلند  تعارفبی   که بود خوشمزه قدرآن. بردارم را ظرف چپ

 . برداشتم دیگر

  انقدر پسرش دوست خانواده خونه میره اول بار آدم نیلین،  زشته -

 ! خورهنمی

 هم خودش. چرخید من سمت سرش و کشید زدن حرف از دست پدرش

 . بود زده زل من  به  شیطنت با

 داری؟  تجربه قدراِن که بودی  پسرت دوست خانواده ی خونه  بار چند -
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 مادرش که دیدم. رفت آرمان به ای غره  چشم حامی و خندیدند همه

 رو بلند مادرش جواب در هم او. باشد  زدنش  حرف مواظب که کرد اشاره

 : گفت من  به

 نیلین؟  نه مگه  …راحت خیالت خوره،نمی   بر نیلین به  هیچی مامان، -

  گاز گرفتم، حامی سمت را شیرینی و دادم تکان تأسف به را سرم

 . داشتم نگه دستم در را اشبقیه و زد کوچکی

  تصادف فلورانس  تو که شبی اون بود،  من  با آرمان دونستی می  بابا  -

 بودم؟ بیمارستان شب و کردم

  رفتن هاشدوست از  یکی با  دونستیممی . کشیدیم چی ما شب اون -

  به بابام  و مامان. نداد رو تلفنش جواب نیلین روز یک واسه ولی ایتالیا؛

  گرفته بلیط و بودن کرده بسیج رو هاشوندوست بودن، زده زنگ پلیس

 . فلورانس برن بودن

 : گفت و کرد رو  آرمان به  هم بعد

 .بودی  نیلینم مواظب که ممنونم  -

 . گفت کنمیمی  خواهش و انداخت غبغبش  به بادی  هم آرمان



 

 

 WWW.98IA3.IR 359 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  بابا کردی؟ پرت رو حواسم نمیگی چرا  بود، تصادفم دلیل آرمان خود -

 کنی؟ می تشکر ازش که ای ساده قدراِن هم شما

 و گرم جو. داشت ادامه شب کل و شد شروع آرمان و من  های کل  -کل

  و گاه خودم  روی  را مادرش و پدر عشق پر و مهربان های نگاه .  بود خوبی

 تمام هم حامی. بود حامی و من به حواسشان تمام. کردممی  حس گاهبی 

  لمس با و کردمی ذوب را قلبم  هایشنگاه  با بود؛ من  به حواسش

 را دلم هانگاه  این روزی  که شدمی . زدمی  آتش را بدنم تمام هایمدست

 همه. خوردیم آرمان و من های کل -کل ادامه با  را شام! نلرزاند؟

  من و شدمی   کشیده هم  در بیشتر هایشاخم  که حامی جز خندیدندمی 

  گرفته  سر بحث  و باشم ترآرام که کردم  سعی  فقط. دانستمنمی را دلیلش

 اشناراحتی  دلیل و باشیم تنها که بودم ایبهانه   دنبال. کنم تمام زودتر را

 را دستانم. دهد نشان  من به را اتاقش  که  خواستم شام از بعد.  بفهمم را

  وسایلش تمام که دوم طبقه در زیبایی اتاق. برد اتاقش به مرا و گرفت

 ی کتابخانه  یک همراه  به بودند، شده چیده سلیقه با  سفید و ای سرمه

.  رفت یادم کل به  درخواستم دلیل دیدمش وقتی که کتاب  از پر بزرگِ

 . کردم نگاه و برداشتم ذوق با را کتاب چند
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 .عزیزدلم ببر خودت با خوای می رو کدوم هر -

 رو. کردمی   نگاهم لبخند با و بود  شده  باز ابروهایش گره کردم؛ نگاهش

  شده  بارها. بود  شده من  محو در،  به داده تکیه او و ایستادم کتابخانه به

  من او، برای . بیند می  طورچه مرا حامی  که بودم کرده فکر خود با که بود

 گیرد؟می  قلب تپش من دیدن با آیا هم او! هستم؟ خواستنی  قدرچه

 حامی؟ -

 !جان -

 داری؟  دوست  رو من قدرچه -

 عروسک؟  هست سؤالی چه این -

 ! بدونم خواممی  -

 دونی؟ نمی  -

 . نه -

 . شد خم سمتم  به کمی.  رسید  صفر  به مانفاصله و نزدیکم آمد

 ! رو قشنگت های چشم ببینم  -
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 قلب . نشنود را قلبم کوبیدن صدای  کردم دعا و گرفتم بال  را سرم

 . بود شده نیز حیاتربی  بود،  نگرفته آرام تنها  نه ماه دو از بعد که آبروییبی 

 چی همه. نداشتم  رو داشتم شما به که  حسی کس هیچ  به حال  تا من -

 !خواممی هاتچشم و  خودت واسه رو

 ! من عروسک منی   زندگی اتفاق بهترین -

 :زد لب آرام. شنیدم می  را قلبش  بلند صدای . 

 ! من ی خونه  ریممی امشب -

*** 

 . شنبه تا براتون گرفتم   بلیط شب یکشنبه برای  -

 را تنت  عطر شودمی ببرم؟ شودمی  را هایتلب و هادست  بگویم خواستم

 : گفتم جایش به ولی ببرم؟ را  گرمت های نفس شودمی   ببرم؟

 بیارم؟  دووم شما بدون هفته یک  جوری چه  من -

 ! نرو -

 ! بیا  -
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 . تونمنمی ولی خوام؛می که دونیمی  -

 !طورهمین  هم من -

 حرف آینده مورد در  غیرمستقیم که بود ما ی مکالمه اولین این شاید

  جفتمان. نیست ای آینده  که کردیم  تأکید باز جفتمان هر و زدیم

 آن. نداشتیم  تغییر قصد و بودیم ساخته دنیا از  ای گوشه  در را مانزندگی 

 و کشید خودش سمت را مرا حرف،بی کوتاه، ی مکالمه آن از بعد  شب

 . برد خوابم تا داد حرکت گرانهنوازش را  دستانش قدرآن

*** 

 کجایی؟  معلومه نیلین -

 خوابم -

 ده.  هستیم تو منتظر همه ما بیای؟ خواینمی  ظهره از  بعد دو ساعت-

 ی خونه بری   باید است شنبهپنج  چون که  هم شب. زدیم زنگ بهت بار

 ! هااین مامانی

  کشیده هاپرده تمام و بودم  حامی تخت روی  شد، باز  کامل هایمچشم

 . بودند  شده
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.  نشدم بیدار تاریکه، هم اتاق نیست، کنم فکر ام،حامی ی خونه -

 . هستم  جااون دیگه ساعت نیم  ببخشید؛

 و گرفتم را اشمنشی ی شماره. نداد جواب و گرفتم را حامی ی شماره

  ساعت از رئیسش  دستور به  گفت زدم، زنگ مجید به آخر در. بود اِشغال

 سریع  و کردم خواهیمعذرت.  است من  منتظر ساختمان، پایین دوازده

  مثل پوریا و آوا. بودیم نشده جمع پوریا  خانه که بود هامدت شدم؛ آماده

 فریاد رفتارشان تک -تک در را  زیادشان عشق و  بودند خوب قبل

  آشنا مهمانی یک در پیش شب  چند که جدیدی  دختر با  آرمان. زدندمی 

 آرمان به واضح کامالً که  دلنشینی و  ظریف دختر. بود  آمده بود،  شده

  جذابی رفتار. کردمی   رفتار همیشه مثل که آرمانی و بود  شده مندعالقه

 وابستگی و عالقه از  خودش ولی کشاند؛می  سمتش را  دختری  هر که

 برداشته من روی  از نگاهش  که بود آمده رستاکی با  سپیده. کردمی فرار

  سیگار برای   نگو،  گذشته از چیزی  بود گفته قبال که ترانه حتی و شدنمی

 رستاک  به خوبی  حس. کنی صحبت سپیده با باید  گفت رفتیم، که

  ناامید مکالمه از بعد. نداد جواب و گرفتم را حامی دیگر باریک. نداشت

  به مجید فرستادن. بودیم نزده  هم با حرفی هیچ دیگر دیشب، ی کننده 
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 این  آخرِ. زدمی  شور دلم  ته ولی هستم کجا که دانستمی   یعنی دنبالم

 .بودم مقصر من همیشه او های درگیری  و هاخبری بی 

 آوا پیش که منی سمت  دست به  گوشی آرمان که بود شش حدود

 . آمد زدیم،می  حرف و بودم نشسته

 هر شده؟ عصبانی باز که کردی  کارچی  میگه، چی دکتر  آقای  ببین  بیا -

 ! گفت من به خواست چی

 . گرفتم را گوشی  و شد بیشتر امدلشوره

 ! جانم -

 خاموشه؟ چرا شما  گوشی -

 ! زدم زنگ بهت  بار چند  من نیست؛ خاموش -

 . نه یا  خاموشه ببین اآلن کن نگاه برو -

 .بود خاموش برداشتم، را گوشی کانتر روی  از و شدم بلند

 .بری   تنها جایی میدم اجازه کهاین از  کنی می  پشیمونم بار  هر نیلین -

 .زدم شارژ  به را گوشی
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 زدم زنگ بار  چند من.  بود شده تموم شارژش عزیزم  ببخشید -

 .زدم زنگ بار چند هم اتمنشی به  برنداشتی،

 و زدم زنگ کمالی به سر  آخر زدم، زنگ خونه بهت، زدم زنگ هم من -

 نری  جایی خونه از نزدی  حرف من  با تا  نبود قرار مگه. رسونده شما  گفت

 ؟! کجاست دخترم دوست  ببینم بزنم زنگ اون و این به   باید من شما؟

 . ببخشید  -

 .خونه  میری   پایینی، دیگه دقیقه پنج -

  با رستاک. کرد قطع ماندن، من جواب منتظر بدون  را گوشی و

 مرا و بود نشسته آشپزخانه کانتر های صندلی  از یکی  روی  پوزخندش،

 آن کمر دور را دستش و بود داده تکیه یخچال به آرمان. کردمی  نگاه 

 . بود انداخته بودم،  نپرسیده را اسمش حتی  من که ظریفی دختر

 ما؟  برادر این بود  چسبونده آمپر باز چرا -

 . بود شده نگران  بود، شده خاموش امگوشی  -

 جا؟ این  میاد -

 . مامانی یخونه  بریم باید  که  هم شب خونه؛ میرم من نه، -
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 !زوده که اآلن -

  راد حامی آخه) که کرد زمزمه آرامی خشک لحن با و  شد بلند  رستاک

  بدنم تمام و شنیدم من ولی نشنید؛ آرمان(. تو؟ مثل  عروسکی به چه رو

 و رفت رستاک سمت که ای سپیده . زدممی  حرف سپیده  با باید. کرد یخ

  روی   هنوز نگاهش که  کسی بازوی  گرفت؛  دست به  مهربانی با را بازویش

  با را حامی شماره خواستم شدم، که  مجید  ماشین سوار. بود من

 . بگیرد برایم اشگوشی 

 ! کمالی  بگو -

 .عزیزم خونه میرم دارم -

 . برمتمی  خودم کمالی، جااین بیارتت   بگو -

 . مامانی ی خونه  برم  خواممی   شب عزیزم، میشه دیر -

 ! منتظرم نمیشه، دیر -

.  نداشت نرمش  که بود حامی  از مودی  آن بود، مستبد  صدایش

 پوریا خانه  که رستاک به راجع دانستمنمی ببینمش؛ امشب خواستمنمی

 رستاک شاید او و رودمی جاآن  شب امیرعلی دانستممی. نه  یا بگویم بود
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 حامی. باشد  نشنیده را امین ی خانه جریان که بودم امیدوار. بشناسد را

  من  با. امکرده  پنهان او  از را چیزی  بفهمد اگر بود خواهد  کنترل  غیرقابل

 کنارم کرد؛ همراهی مرا اتاقش در دم تا مجید.  بود کرده حجت اتمام

  رفتم؛ سمتش به. بود نشسته میزش پشت. داد ورود اجازه   او تا ایستاد

  روی  را سرم و کشیدم نفس را عطرش. کرد باز را دستانش و ایستاد

.  بوسید  و کشید بو را موهایم و  آورد  پایین را سرش. گذاشتم  اشسینه 

 .نشست رویمروبه او و نشستم مبل روی 

 ! شد خاموش امگوشی  نفهمیدم  ببخشید -

  رفتنمی یادت دیدی می که رو هاتدوست برات، بودم اولویت در اگر -

 . روشن و باشه  کنارت باید اتگوشی  که

 ! حامی  نیست طوری این که دونیمی  -

 جنگ دفعه هر بری، تنها جایی گذارممی  دفعه هر کنیمی  پشیمونم -

 . باشیم داشته باید اعصاب

 نیم  و چهار تا دو ساعت از رو اتگوشی جواب خودت شما عزیزم -

 !ندادی 
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 تاپلپ توی  یا کاغذه توث سرم یا که بینیمی . نیلین  مشخصه جام من -

 جواب حال  تا مهمونی رفتم من. زدنم کله و سر حال در عده یک با یا

 ندم؟ رو جوابت و باشم هامدوست  پیش یا خونه توی  شده ندم؟ رو شما

  دانستمو می بود عصبی .و کنارش نشستم زدم دور را میز. شدم بلند

 .  میکنم آرامَش

  نخوابیدم  ساعته شش  و سی از بیشتر. موند  تنم توی  روز کل  خستگی -

 . بپرسی رو حالم حتی که  نیست مهم واست قدراِن و

 نخوابیدی؟ دیشب  نباشه؟  مهم میشه مگه  مهمه،  -

 .کردمی  بدقلقی مادرش از مانده جدا کودک مثل و بود  شده گیربهانه 

 .بردنمی   خوابم نه، -

 . پیشت میام شدی  بیدار صبح بخواب، راحت امشب -

 .خودم پیش میای   هم بعد  مامانی، ی خونه  برمتمی  ساعت یک -

 شما؟  پوشیدی  چی -
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  روی  او قدرچه بودم کرده فراموش که بودم  هول قدراِن ظهر . ایستاد قلبم

 دعوا و بود داده هشدار بار هزار. کرد  یخ تنم تمام. است حساس لباسم

 . بودم نکرده عادت هنوز احمق منِ  و بودیم کرده

 .وایسا ببینم! پاشو -

 حامی؟ -

 باید زور. کنی گوش من حرف یک به  نشد باریک نیلین چی؟ حامی -

 . شو بلند همیشه؟ باشه سرت بال 

  آستین تاپ. آوردم در را مانتویم  و گردنم دور نازک شال. ایستادم

  و داشت نصفه زیپ یک که اشدکمهبی کوتاهِ  فاق ست شلوار با ای حلقه

 محدودم های لباس بین  که لباسی . بود تنم بود، معلوم حدی  تا شکمم

  سه و بیست ! فکر بدون.  بودم پوشیده و بودم برداشته بود  حامی خانه که

  ماه دو این در. نداشت من برای   اهمیتی هیچ لباس بودن  بسته و باز سال

 قدرچه . بودم گیج زیادی  من ظهر امروز ولی بودم؛ کرده عادت کم  -کم

 من صورت خورممی  قسم و بود قرمز صورتش. بودم  شده خنگ من امروز

 . سفید 
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  منگ بیرون؛   رفتم ظهر  بودم خواب .بودم  نفهمیده الن تا خدا به حامی -

 . خدا به بودم

-  ... 

 ! ببخشید  -

 . کشیدمی  شعله  خشم نگاهش از

 نبینم  - تنت  توی  لباسارو این دیگه!

 چرا؟  -

  فقط میگم چی هر.  نیلین دهنت توی  زنممی چرا بگی دیگه باریک -

 . میدی  انجام

  تا بود کم کتک فقط. بودم ایستاده رویشروبه و  بودم کرده بغض

 ی گوشه. دادم دستش  به را هایم همه لباس. شوند  تکمیل هایشخشونت

 ی شده  مچاله روی  گذاشت را سرش و کشید دراز گذاشت، مبل

 . من های لباس

 هم جوری همین نمیاد، در صدات. بخوابم  ساعت یک خواممی  -

 . بعد به این از بپوشی لباس درست بمونه  یادت تا جاهمین  نشینیمی 
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 حامی؟ -

 ! نشنوم  صدا -

 .رفتم  جلوتر. شد تربزرگ  بغضم من و بست را هایشچشم حامی

 بکشم؟ دراز کنارت میشه -

  بعد دقیقه  چند. کرد باز  را هایشدست اعتراض بدون بسته، های چشم با

 زنگ با که  گذشت  ساعتی یک. شد  بلند  منظمش های نفس  صدای 

.  بود قرمز هایشچشم نشست؛ او و شدم بلند آرام. خورد تکانی اشگوشی 

  که کرد اشاره و کرد  نگاه مرا و  کشید صورتش به  را هایشدست

 : داد جواب را گوشی هم  بعد. بردارم را هایملباس

 ! جانا  بگو -

-  ... 

 .امخونه دیگه ساعت یک چرا، -

-  ... 

 .بینمت می   باشه -
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 قرارمان اولین یاد و زد بک فلش  ذهنم ثانیه یک در! بود؟ که دیگر جانا

 بال  را سرش. آمد ترنزدیک. کردم بازشان و برداشتم را هایملباس . افتادم

 . گوشم نزدیک جایی آورد،

 . رو لباست بپوش  نیلین؛ گذرمنمی  ساده قدراِن دیگه ی دفعه -

.  پوشیدم  لباس من  و گرفت فاصله  شده خواستن وجودم تمامِ منِ از

 . خورد زنگ دوباره اشگوشی 

 مامان؟ بله -

- … 

  ساعت یک گفتم گفت، رو همین زد  زنگ هم جانا اآلن مامان،  باشه -

 .امخونه دیگه

- … 

  بیشتر ساعت  نیم  هم من بزرگش،مامان خونه بره  باید نیلین  نه، -

 . مونم نمی

  درد  و داشت سردرد. داد فشار را اشپیشانی  کرد، قطع که را گوشی

 . گرفتم سمتش را میز روی  آب لیوان. کردمی اذیتم او داشتن
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 نداری؟ قرص -

 . شه خوب تا بخوابم باید. خوردم بیای  کهاین از قبل -

 . گرفتم  فاصله و زدم دردناکش پیشانی به ای بوسه  و رفتم جلو

 کیه؟ جانا -

 . امدخترخاله -

 خواست؟می  چی -

 خونه  مامانبزرگم و اینا خاله آرمان، تولد دکور واسه اومدن تشریفات از -

 .خونه  برم شام خوانمی . هستند ما

-  ... 

 نداری؟  ای دیگه سؤال -

 نه  -

 . آورد  نزدیکم را سرش  و آمد سمتم به
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 چه من  نپوشی لباس درست دیگه ی دفعه که باش این نگران شما -

 به رو هیچکس چشمم  من. نباش دیگه چیزی  نگران میارم، سرت بالیی

 . بینهنمی رو شما جز

 کنم؟  استفاده منطق این از میشه هم من -

 ! خیر -

 ! من داشتنی دوست خودخواه 

 . دنبالت میام شد تموم کارم  مامانی، ی خونه  مستقیم گذارمتمی  -

 . نباش بداخالق قدراِن فقط، بخواه جون شما -

 فشار شصتش های انگشت با را اشپیشانی دوباره و داد تکان را سرش

 . بوسیدم را اشپیشانی  و گذاشتم هایشدست روی  را  هایمدست. داد

 ! دیگه نباش بداخالق باشه؟ -

 . نیلین  کنممی  سعی دارم -

 ! بیشتر  -
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  سوئیچش و شد  بلند عوض در. نبوسید  ولی بوسیدتم؛می خواستمی  دلم

 . نبوسیدتم باز  و رساند مرا. برداشت را

*** 

 نبودی؟ شما بوده، جااون مرتیکه اون وقتی بگو من  به  فقط  -

 ... کن گوش برم  قربونت حامی، -

  خودت کار و کردم گوش چی هر نیست بس! هان؟ کنم؟ گوش رو چی -

 کردی؟  رو

 .کردممی  گریه من و  کشیدمی فریاد

 داری؟  من از انتظاری  چه آخه -

 بودن؟  هم با روز و شب  ماه چند از بعد نیست  واضح دارم؟ انتظاری  چه -

 آدم این دونستینمی شما امین؟ ی خونه رو شب اون نمیاد یادت شما

 اش؟ دیدی  وقتی بیرون اومدی می  نباید کثیفه؟

 دنبالم؟ بیای  میشه -

  جواب. امعصبانی  دستت از قدراِن نیلین،  میارم سرت بالیی بیام  -

 . بده  رو  من های سؤال
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 حرف باهاش کلمه یک  کردن، سالم جز به  من قسم خدا به  حامی، -

  هم  روزه دو یکی این بگم،  بهت امشب خواستممی . ندیدمش اصالً نزدم؛

 ! سپیده  به

  خواممی  فقط خراب،  آدم این جلوی  کنم می  فکر لباست وضعیت به -

 .ترکهمی  داره  سرم بزنمت؛

  با که  بابک  وقتی از. کردیممی تکرار را هاحرف  همین که بود ساعت   نیم

  دعوای  از بعد و  بیندمی  را رستاک بودند، رفته پوریا خانه امیرعلی

 را جریان و حامی به بود زده زنگ پوریا، خانه از کردنش  بیرون و حسابی

 فهمدمی  وقتی ترانه با   امیرعلی و کندمی  دعوا سپیده با  بابک. بود  گفته

 و سپیده و روندمی  جفتشان. است دانستهمی  را امین خانه  جریان ترانه

 در مرا  خون وقت آن از هم  حامی. کنند می  رها جاآن ناراحتی با را ترانه

 و  بیاید دنبالم نبود حاضر و بود مادرش ی خانه   هنوز.  بود کرده شیشه

  این خواستنمی  ولی شود؛می ترآرام  دیدنم با  بودم مطمئن. ببیند مرا

  شب یک و بودم بابایی و مامانی ی خانه که  منی. بدهد من  به را شانس 

 .بودم کرده خراب  برایشان را دیگر

 عزیزم؟ حامی، -
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  قائل ارزش من های خواسته و من برای  ذره یک بودم، عزیزت اگر من -

 .شدی می 

 ! قائلم ارزش برات جونم از بیشتر  من -

 .زد را اتاقش در کسی و کرد ای عصبی  ی خنده 

 ! بله -

 جان؟ حامی -

 ! جانا  جانم -

 . بچینن  بگه رو میز  شام  مونیمی  اگر میگه  خاله -

 . برو شما  میام، هم اآلن مونم،می  آره -

  وقتی  دادممی  حق عصبانیتش و حامی  به. شد  بسته در و  شنیدم چشمی

 . کشید آتش وجودم تمام اش،دخترخاله به او جانمِ گفتنِ با جااین خودم

 . نیلین  زنیممی حرف فردا -

 حال و  زدم زنگ ترانه به .  کرد قطع شدن من جواب منتظر بدون دوباره و

 . بود نداده بود، رفته وقتی از را جوابش  امیرعلی بود،  خراب هم او
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  گفته سپیده  به و بودم  نشده  مانعت فروشی گل دم روز همون کاش -

 .بودیم

  دیت سپیده  با رستاک دونستممی  قبل  از من بدونه حامی اگر ترانه -

 . شهمی  بدتر خیلی نگفتم بهش  چیزی و رفتهمی 

.  هست عصبانی خیلی دستمون از سپیده ولی نمیگم؛  هیچی که  من -

  بگیری  تصمیم خودت تو تا گرفتیم تصمیم نیلین  و من گفتم  بهش حتی

 زد حرف باهاش بد قدراِن بابک. نداشت حالش توی  تأثیری  هیچ ولی

  هم  برای  رو چی همه که نیستیم ما فقط  کنم فکر من. شهنمی باورت

  که امیرعلی. میگن هم به رو چی همه  کامل هم هااین  کنیم،می تعریف

 بود گفته  رستاک که جمالتی حتی ولی نبود؛  امین کذایی مهمونی اون

 . برگردوند بهش و دونستمی رو

 . ترانه بده  حالم -

 . زنیممی  حرف  سپیده  با  هم با جا،این  بیا پاشو -

 . میدم خبر  دیگه ساعت یک تا بهت بگذار -
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.  ترسیدممی  حامی از  فقط  بود،  شده بهتر پوریا خانه به رفتن  فکر با حالم

 بودن هابچه  پیش  رود؛نمی  بیرون سرم  از جانا فکر امشب دانستممی 

.  بود  بهتر گریه و نقاشی و سیگار از شده  پر طولنیِ شب یک از حداقل

 برای .  شوند چیده  ماشین در هاظرف تا کردم کمک و  خوردیم را شام

  به -به خانواده، غمِ از پر  روزها این دخترِ هنرِ از همه و ریختم چای  همه

 خوشحالی برای  روزها این و بودم خودم همیشه که  منی. چه -چه و

 پاک و نوشتن  بار پنج و سی  از بعد. زدممی خوش الکی نقاب ام،خانواده

 :دادم تکست حامی به آخر در کردن،

 برای  اگر ولی  کنیم؛ حلش هم با و پیشت بیام امشب دارم دوست من -

 . زنیممی   حرف بهشراجع فردا داری، لزم  زمان خودت

 :دادم تکست دوباره بعد  دقیقه ده. نداد جواب  و دید را تکست

 پوریا؟   خونه برم من نمیای  اگر میشه -

 ! نه -

 چی؟ نه -

 .خودتون ی خونه  میری  هم  شما نمیام  من -
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 زنگ باریک. نیامد جوابی ولی رسیدم؛ که دادم تکست  رسیدم، که خانه

  بود پوریا خانه هنوز که آرمان به  طاقت  کم منِ آخر، در.  برنداشت و زدم

 . کند پیدا برایم  را حامی خواستم و زدم زنگ

  به. بیرون  رفتن جانا  با  پیش ساعت نیم  گفت   مامان خونه، زدم زنگ -

 . بود خاموش  زدم زنگ هم جانا  گوشی

 آرمان؟  رفتن کجا -

 . برسونه  که برده هم رو جانا و خونه بره خواستهمی زودتر حامی گفت  -

 ! مرسی  باشه،  -

  نیومد  در پسره این  سر ترانه و تو  صدای  چرا فهممنمی  هنوز من -

 .دادمنمی رو جوابت  بودم حامی جای  هم من نیلین؛

  با  حامی و بودم نشسته تنها من چون بده، شماره من به اومد پسره -

 قدراِن چرا بوده، نکرده  که گناه. بکشه سیگار بودن رفته هاشدوست

 .کنین می  بزرگش

  من. کردمی   نگاهت داشت مدت تمام نیلین؟ خریت به زدی رو خودت -

  هم مهمونی از بعد  گفت بابک هست؛ تو روی  نگاهش تصادفی کردم فکر
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  هنوز. بده   خبر بهش کردی  تموم حامی  با  وقت هر که بوده گفته امین  به

 !کردیم؟ بزرگ رو چی. میره دیت دوستت با و هست تو دنبال چشمش

 زنسینه به برادر ی سینه سنگ برادرِ با  بیشتر بحث حوصله انصافاً من و

  حامی شماره هم باز. کردم  قطع و گفتم ای (میگی درست تو. )نداشتم را

  حامی اگر. زدمی  تند ترسیده  گنجشک  مثل   قلبم. نداد جواب  و گرفتم را

 این دهد؛ ترجیح من به  را جانا اگر خواست،نمی مرا دیگر اگر بود،  جانا با

  به و کردممی دود سیگار پشت سیگار من  و گذشتمی  ذهنم  در هاسؤال

  جواب او شب آن. کردممی   اضافه حامی رفته دست از  های تماس تعداد

  قرص خوردن با آخر در و کردم تمام را سیگار بسته یک من نداد،

 . رفتم فراموشی خواب به آرامبخشی

*** 

 فرم. بودم کرده انتخاب را بود زانویم روی  تا اشبلندی   که آبی لباسی

 را لباس. بود باز کمرم وسط تا پشت از و بلند های آستین با  بود بدنم 

  داشت؛ خواهد مشکل کمرش قسمت با  دانستممی و  بود  ندیده حامی

  سپیده  و ترانه. بودم شده  بدنم روی  نشستنش و رنگ ی دیوانه من ولی

 با  را لباس. بودمش خریده  آخر در  که  بودند کرده تعریف  قدرآن هم
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 را موهایم و کرد کمکم  مامان. پوشیدم  امسانتی   سه پاشنه آبی های کفش 

 ی سایه.  گذاشتم را  مرواریدم های گوشواره. کرد جمع  ساده سرم بالی 

 تمام جبران به  من و نداشت دوست او که  قرمزی  رژ با  ریمل کمی و آبی

 برایم مامان و کشیدمش؛ محکم  لبم روی  هایمزنگ هایندادن جواب

  نه و گریه  نه بودم، خورده صبح که دیگری  بخشآرام با. کرد دود اسفند

 که ای حامی  از بود خالی قلبم ته ای حفره فقط. بودم کرده ای اضافه فکر

  خواب منِ و بود زده  زنگ بار یک فقط من تماسِ همه  آن دیدن از بعد

 فقط . بود داده چیزی  نه و تکست نه  هم آن از بعد. بودم  نداده جواب

  وقتی بودم، شنیده  تلفن پشت از دختری  با صحبت حال در را صدایش

 و آمدند دنبالم  به سپیده و ترانه. بپرسد را حالم که بود زده زنگ آرمان

  معرفتمبی  حامیِ از برایشان .  بخشیده مرا سپیده  که بودم  خوشحال من

 . بود نداده لحظه آن تا را جوابش که ای امیرعلی از ترانه و گفتم 

 را امزیبایی  آرمان. آمدند  استقبالمان به پوریا و آرمان شدیم که وارد

  ندیده زیبا قدرآن مرا  حال به تا که کرد  تأکید هم پوریا کرد؛ تحسین

 برای   دلم که نفر  یک چشم در فقط داشتم آرزو من اما  است؛ بوده

 . باشم  زیبا زد،می   پر -پر تنش عطر و صدایش
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.  آمدمی   ما سمت به که دیدم را مادرش که گرداندم او  دنبال را نگاهم 

 آرمان از. بوسید   را امگونه  و گفت  ای ماشاالل . گرفت آغوشم در گرم

  که  گفت جایش  همه از خبربی  خودِ و کند راهنمایی را ما خواست

 . کند پیدا را  حامی تا رودمی 

  صندلی  چند با گرد سفید میزهای . بودند کرده گل طراحیِ زیبا را سالن

 .بود  شده آراسته گل و شمع  با زیبایی به هم  میز هر روی میز؛ هر دور

 بودند،  نشسته هایماندوست از دیگر نفر دو و آوا که میزی  سر را ما

 .بگیرد آرامش کمی ناآرامم  قلب تا کردم آب لیوان یک تقاضای . بردند

 ! دخترم سالم -

.  بود حامی  آینده مصداق برایم زیادی  داشتم، دوست زیادی  را حامی پدر

 پدرانه. داشت دوست دل ته از زیادی  مرا گویا هم او و رفتم  آغوشش در

 . بوسید  را سرم

 بانوی  اساسی چه روی  حامی دونمنمی من درخشی؛می الماس مثل -

 !باشه روش همه نگاه  تا گذاشته  تنها رو زیبایش
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 از برگرفته  هم حامی غیرت حتی که کردم فکر این به و زدم لبخندی 

 . است پدرش

 ! بابا اساسی هیچ روی  -

 سیاه   پا تا سر من، باابهت مرد. کردم  نگاه را سرم  پشت  و برگشتم

 بودم داده قول خودم به. ریخت بالیش و قد دیدن با  دلم. بود پوشیده 

  سمتش و آمدم بیرون پدرش آغوش از دیدنش، با ولی نگیرم تحویلش

 .گذاشتم اششانه  روی  را هایمدست  .کشید آغوشم  در.کردم پرواز

 . بود شده تنگ واست دلم -

 دلم.  شدم خیره قرمزش های چشم در  و گرفتم بال  را سرم. نداد را جوابم

 . بود معرفتبی  بود؛  شده تنگ ادکلنش و  سیگار بوی  برای 

 خوبی؟ -

  عقب برایم را صندلی و شد باز هایشدست  فقط. نداد جواب هم باز

  به ایسطحی  سالم نشستم؛  و کردم اطاعتش  حرفبی هم من.  کشید

 . شد خم من سمت و کرد ترانه و سپیده
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  لزم چیزی  اگر و جاهمین  نشینیمی  نیلین؛  شدی  بلند جات از نبینم  -

 ! کنی می  صدام داشتی

 . بشیند من  پیش خواستنمی  حتی

 !ازت نشنیدم  چشم -

 . کردم نگاه است، نخوابیده بود، معلوم که قرمزی  های چشم به

 بهتره؟ سرت -

 . خوبه -

  را همه ولی کرد؛می درد قلبم. بود نداده را جوابم که بودم دیشبی نگران

 : گفتم آرام و کردم پنهان مغزم ته

 !چشم -

 در که دخترها و پسرها از گروهی سمت من، به  توضیحی بدون و ایستاد

 هنوز. ایستاد زیبایی  دختر کنار و رفت بودند ایستاده سالن از  ای گوشه 

 . بودم بغض  از پر من و داد می جولن سرم  وسط جانا فکر

 بگذار. جاییاین آرمان خاطربه  امشب تو نیلین؛ کنه اذیتت نگذار -

 . بگذرونیم  خوش قبل مثل  حامی و امیرعلی به  فکر بدون امشب
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 .داد تکان را سرش هم  سپیده

 . نکنیم فکر هیچی به امشب واقعاً بگذارین -

 . کشیدم عمیق نفس چند و بستم را هایمچشم

 بود گرفته آرام دیدنش از قبل تا بخش،آرام دو با که امشکسته  قلب

  نوشیدنی  با تا آرمان سمت رفت ترانه. دارم نگه آرام دیدنش از بعد راباید

 ایستادم. آیدمی   ما سمت مسنی خانم با  که دیدم را حامی مادر و برگردد

 فاصله همان از را او نگاه   سنگینی که بردارم  قدمی سمتشان خواستم و

 .کردم حس دور

 مرا سینه  به دست و بود ایستاده زیبا،  استایل آن با زیبا دختر آن کنار ا

.  نخوردند تکان پاهایم  که داشت قدرت قدرآن نگاهش. کردمی  نگاه 

  خانم سمت  نیز من  نگاه. چرخاند را سرش ایستادم، که شد مطمئن

 . برگشت  مسن

 ! زیبا دختر سالم -

 . هابچه  بزرگمامان هستن، من مامان جان، نیلین -
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 صدا فخری  مامان  را محبوبشان مادربزرگ آرمان، و حامی دانستممی 

 .بود  برو دل توی  حسابی که ای فخری   مامان. کردندمی 

 !دیدنتون از خوشحالم خیلی فخری،  مامان سالم -

 عشق از پر دهانم از اسمش شنیدن از بعد فخری  مامان های چشم برق

 ترراحت را صورتم تا کردم خم را سرم من و آورد بال  را دستانش. بود

  همین تا خواست حامی مادر از و بوسید را هایمگونه  جفت . بگیرد قاب

 .کند دود برایم اسفند الن

.  گذاشتمی  هابهترین  روی  رو دستش  همیشه بچگی از ام،بچه  حامی، -

 ! جانم مادر داشت رو لیاقتش

  که اویی لیق مرا گشت،می دورش پروانه چون حامی که اویی کهاین از

 . نشست صورتم روی  بزرگی  لبخند  دانستمی  دانستمش،می  بهترین من

 دفعه هر دیدی؟ رو  هلندی  ی دیوونه دختر این باألخره فخری  مامان -

 خارجی آبی چشم عروس یک گفتمی  فخری   مامان این گشتمبرمی  من

  داشت، خواهی باألخره آبی چشم عروس  یک حال . بیار خانواده برای 

 ! شد محبوبت نوه قسمت ولی نشد؛  که ما قسمت
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 تمام  بودن، حامی عروس فکر با  بار اولین برای  من و خندید غش -غش

 قرمز  صورتم  که دانستممی و کرد عرق هایمدست  کف. گرفت گُر وجودم

  است، دردناک بازی  این آخر دانستمی  که حیاییبی  قلبِ. است  شده

.  فرستاد  بدنم های ارگان تمام به را خوبش حس تمام و رفت قنج اشته

 . کنند  فلج را مغزم  تا بودند داده هم دست به دست  هم با همه

  شدنمی هایشزورگویی تمام با.  بود شیرینی  حس حامی، با ماندن ابد تا

 . خندید بلند هم فخری  مامان  شد؛ منکرش

 چشم تا دو که  بهتر چه. میاد تو ایشالل هم عروسک یک برم، قربونت -

 !باشیم  داشته آبی

و بودن در این  شدن حامی عروس به  فکر شیرینی بود؛ شده   بهتر حالم

 کمرنگ امنشسته  دل به دیشب از غم  تا دادند هم دست به دست جمع

 .شود

. بودم  ندیده را رضاعلی بود  سال چند.  برگشت  پاشا و رضاعلی  با آرمان

 که ترسیدم که ای حامی از. دادم دست فقط من و کند بغلم خواست

 تلخی لبخند  رضاعلی.  بود چرخیده ما  سمت شدنشان نزدیک   با نگاهش
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  هنوز  که بود جانایی برادر  پاشا. نشست من روی روبه صندلی روی  و زد

 . شد خیره  من به و نشست  علیرضا کنار بودمش؛ ندیده

 .جاستاین حواسشون تمام امیرعلی و حامی -

 باریک که  هم حامی  نکرده، سالم من  به حتی امیرعلی. کردن غلط -

  هااین از یکی با  پاشیم میگه شیطونه.  رفت و کرد تهدید رو نیلین اومد

 . بگیریم رو جفتشون حال برقصیم

  ستونی  کنار امیرعلی با  که دیدمش و چرخید حامی سمت نگاهم 

  کنارشان زیبا دختر همان. زنندمی  حرف و اندایستاده دست به  نوشیدنی

 . شد قبلم دقایق شیرین احساس جایگزین سم مثل حسادت. رفت

 من؟   با رقصیمی  آرمان -

  خودم روی  را حامی نگاه. گرفت را پاشا دست هم ترانه و شد  بلند آرمان

  در حسادت حس. نچرخید سمتش ای ذره  حتی سرم ولی کردم؛ احساس

 سالسا آرمان با.  آمدند هم آوا و پوریا سپیده،. کردمی امیاغی  مقابلش

 آرمان با  بارها. ببرم لذت رقص از که کردم را سعیم تمام من و رقصیدیم

 .تمام که شد بغلش کردم دانستیم؛می   را خوب سالسای   و بودیم رقصیده 
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 ! مبارک تولدت -

  که دیدم را حامی برداشتم، اششانه  از  که را دستم من و زد لبخندی 

 زیبای  دختر همان و امیرعلی با خندیدن حال در من  به  کردن نگاه بدون

  نگاه مرا اشعصبانی  زیبای های چشم آن با  بودم منتظر.  است قرمزپوش

 آن به اشتوجه تمام هم امیرعلی. باشد  توانست نمی ترتفاوتبی   ولی کند؛

  باغ سمت  هم با و گرفت را دستم من از ترسرافکنده  ترانه. بود دختر

 از اشکی قطره و زدم آتش سیگاری  جمعیت  از دورتر ای نقطه . رفتیم 

 . ریخت پایین چشمم

 نمیشه؟ تموم امشب چرا -

  من  کنی،می فراموش رو چی همه میری  دیگه ماه دو  یکی تو نیلین -

 جا؟ این کنم  کارچی

 طورچه. دانستنمی  او به را من  وابستگی  و عشق میزان هم ترانه حتی

 دیگر را  او بدون دنیای   حتی من کنم؟ فراموشش  مُردن بدون توانستممی 

 . کنم تصور توانستمنمی

 ! هنوز  نیافتاده  اتفاقی -
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 اون گرم جوری یک سرشون. نمیدن کدوممون هیچ  به سگ محل -

 داری  خوشی دل چه. نکردن نگاهمون  هم باریک حتی که بود دختره

 یک سر. امخواستگاری  بیاد بودم کرده  قبول بگو رو احمق من! تو؟

  قرار زندگی توی  بعداً.  کرد درست جنجالی چه ببین کوچیک  ماجرای 

 .ندارم اشکاری  دیگه بیوفته هم پام و دست به.  کنه  کارچی بود

 . گیریممی  تصمیم بعداً  بریم پاشو ترانه؛ اآلن  ای عصبانی  -

 . خونه برم خواممی  من -

  محتاج  که منی ی شانه   روی . زد گریه زیر و گذاشت امشانه روی  را سرش

  شد بهتر حالمان تا گذشت ای دقیقه  چند. بودم کردن گریه برای  ای شانه 

 . رفتیم ساختمان سمت به و

 خونه؟  بری  خوای می   هم هنوز -

 محلی  کم من  به دیگه تا بیارم در رو امیرعلی پدر خواممی  اآلن نه، -

 . نکنه

 بابک کنار امیرعلی. شدیم ساختمان  وارد و زدیم خنده زیر نفری  دو

 به  زیبایش لبخند با  که کردمی  نگاه ای ترانه  به عصبانی  و بود ایستاده



 

 

 WWW.98IA3.IR 392 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 خبری  حامی و دختر آن از ولی نشست؛ کنارش و رفت رضاعلی  سمت

  روزی  چند اریک. برداشتم را امگوشی  نشستم و ترانه دیگر سمت . نبود

 لواشک بار این. کردمی  غافلگیر مرا جدید سفارش یک  با روز هر که بود

 آلبالوی  لواشک حتماً که بود کرده  تأکید. بود خواسته پسته خالل و

  دستم  از گوشی  که نشست صورتم روی  پهنی لبخند. باشد   خانگی

 را هاتکست کهدرحالی حامی. شد جابجا رویمروبه  صندلی و شد  کشیده

 دلم من و بود زده زل  گوشی به . نشست  صندلی روی  کرد،می  نگاه 

 رویمروبه .   بزنم  کنار را  اشپیشانی روی  حالت خوش موهای  خواستمی 

  با  و گرفت سمتمبه  را گوشی. زدمی زار اشدلتنگی  از قلبم و بود

 . شد  صورتم خیره بودند، قبل از قرمزتر که هاییچشم

  با  روزی  خواستمی دلم همیشه من  که شدمی  پخش زیبایی آهنگ

 . برقصم آن با  هستم عاشقش که کسی

 ! برقص من با -

-  ... 

 ! کنممی  خواهش -
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  دستش یک. شدیم  بلند و گرفت را دستم. کردم دراز  سمتش را دستم

  که  سالن وسط. کرد هدایت جلو  به مرا و نشست  لختم کمر پشت

 فشار و گذاشتم اشسینه روی  را سرم و چرخیدم سمتش  به رسیدیم

 خوردن تکان به شروع آرام و کشیدم  عمیقی نفس. شد بیشتر دستش

  مانند بزرگش  دست  مقابل در که را دستم . آورد پایین را سرش. کردم

 . زد بوسه انگشتم پنج  هر به  و گرفت ستد در بود، بچه دست

 . میرممی دارم حامی؟ بخشیمی  رو من -

  رو و زیر رو من زندگی تمام تونیمی  یکی تو. آخر کشیمی  رو من تو -

 ! کنی 

 من؟   فقط -

 ! تو  فقط -

 . باهام باش خوب پس -

  رقصی؟می   آرمان با وسط میای  خوری،نمی تکون جات  از میگم بهت -

 باغ؟ توی  میری  میشی  پا  هم بعد

 !کردممی  دق داشتم -
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 چی؟  از -

  من حتی و کردی می  کنارته  اشهمه که دختری  اون به که ای توجه از -

 .کردی نمی   نگاه رو

 ! نیلین  نکن شروع باز -

 . باشم داشته رو اتتوجه که کنم می بتونم کاری  هر  کنی، حسودم -

 دانستممی  که شناختمشمی  قدرآن ولی دیدم؛نمی  را صورتش من و

 .زندمی  لبخند

 .روی نکنبسه دیگه زیاده -

 .بشین پیشم، بری بازم همین کار رو میکنم -

  که منی چشمان به تعجب با. آورد بال  را سرم و رفت امچانه  زیر دستش

  تقاضا بود زورگویی استاد که او از خودخواهانه قدراِن باراولین برای 

 .کرد نگاه کردممی 

 . کوچولو خانم  نشو پررو نرفته،  یادم رو دیروز جریان هنوز من -

 خودم با  بار هزار دیشب، از خدا به. کردم اشتباه  من کردم، غلط  من -

  بس ندادی، رو جوابم  و بهت زدم زنگ همه این. کردم  غلط کردم تکرار



 

 

 WWW.98IA3.IR 395 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 نیست بس دادی، حرص دختره این با  رو من اآلن همه این برام؟  نیست

 ! دیگه ببخشید! برام؟

  را زندگی شد،می  مُهر جا هر  به هایشلب. بوسید را امپیشانی و شد خم

 .کردمی  پخش

 بکشیم؟ سیگار بریم -

  کنار که افتاد رضاییعلی و پاشا به چشمم. کشید کنار مرا حرف، بدون

 امیرعلی کنار هم قرمزپوش دختر. بودند ما محو و بودند ایستاده ترانه

  چشمش که  شدم مطمئن حداقل. کردمی   نگاهم خشم  با و بود ایستاده

 . کند بهتری   حس تا گفتممی   ترانه به  باید است؛ حامی دنبال

 . بیارن شام  بگم خواممی  مامان؟ میرین  کجا برم؛ جفتتون قربون -

 ! کنن  آماده  بگو  شما  میایم؛ دیگه ربع یک کشیم،می  سیگار -

  باغ  ته کوتاه دیوار به .داد تکان سری  و کرد  نگاه ما به عشق با مادرش

  ایستاده رویشروبه . گرفت را اول کام و  کرد روشن را سیگار و داد تکیه

  دستم. نداشتند  شدن باز  قصد هایشاخم ی گره . کردممی نگاهش و بودم

  بین و گرفتم را سیگارش دیگرم دست با  و گذاشتم  اشسینه روی  را
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 را سیگار خواستمی  دلم من و دادمی را خودش بوی . گذاشتم هایملب

 وسوسه قدرچه دانستممی  و گرفتم را  دوم کام. بخورم کشیدن،  جای  به

  فهمیدممی و چرخید صورتم روی  نگاهش. بکشم  سیگار توانممی  انگیز

 .شودمی  طاقتبی 

 . کشینمی  سیگار کسی جلوی  جوریاین شما -

 !شما جلوی  فقط چشم، -

 .کرد پاک محکم را قرمز رژ لب 

 !بپوش لباس درست بودم  گفته بهت - 

 ! من عشق کردم  گوش هم من -

 . نبود باز قدراِن کمرت بودی  کرده گوش -

 رو؟ لباسم نداری  دوست -

 . شماست  دنبال همه نگاه اینکه از متنفرم -

 نبود؟ من روی  کسی نگاه   بود، بسته کمرم پشت -

 . ببلعم را تنش عطر تمام خواستمی  دلم ؛ شدم ترشنزدیک
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  کنممی  مجبورت. باش هم  زدنت حرف مواظب  نیلین،  من  با نکن  لج -

 . بری  نتونی جا هیچ روسری  و مانتو بدون

 یا حامی دانستندمی  همه. کردمی  عمل و زدمی  حرف کرد؛نمی تهدید

 . کشدنمی  پس پا   بزند، حرف اگر یا زندنمی حرف

 . ببخشید  -

 . من ی جوجه میشه تموم  داره ببخشیدت های کوپن  -

 . گرفت فاصله من از کمی

  برمتمی و دارممی برت  نیلین، رو خالفش ببینم نمیشی؛ بلند جات از -

 ! بمونه یادت داری  عمر تا که میارم در سرت بالیی. خونه

 حامی؟ -

 ! حامی بی حامی -

 . نکنم اینش از بدتر  که شوم،  آرام که کشیدم عمیق  نفس چند

 ! چیزی  نشنیدم -

 .چشم -
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 اشاره و کشید  عقب ای صندلی  برد، فخری  مامان پیش مرا شدیم که وارد

 . نشست کنارم هم خودش.  بنشینم  که کرد

 ! فخری  مامان شما پیش من  امانت -

 نیستی؟  امانتت مواظب چرا خودت -

  تموم  کارم تا بمونه شما پیش   برم، شم  مجبور  شاید. من عزیز هستم -

 . شه

 ! جان مامان ببرش خودت با -

 حامی به جدی  هم  بعد رفت؛ ضعف  زد، برایم که چشمکی برای  دلم

 . شد خیره

  وراون به وراین از بیوفته راه خوادنمی دلم  کنن،می  نگاهش دارن همه -

 . شد چی شام  ببینم من باش  مواظبش هات؛چشم قربون

 ! کنی  قایمش پستو  تو که تونینمی  کنن؛می  نگاهش و خوشگله -

  دستش یا هستین مواظبش  کنم؛می  قایمش  هم پستو  ی تو  باشه لزم -

 ! خونه؟ ببرمش و بگیرم رو
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  است، جانش دانستممی که ای فخری  مامان برای  و شده عصبانی

 . بود شده قرمز صورتش

  من سر  نیست رسمش این باشه یادت  ولی مواظبشم؛ جان، مامان برو -

 ! شی عصبانی  جوری این پیرزن

 ببخشیدی . بوسید را سفیدش و طالیی کوتاه موهای  روی  و شد بلند

 . رفت  من  به نگاهی بدون  و گفت

 . بود  نگفته گل از بالتر حال  تا من به دخترم؛ داره  دوستت خیلی -

 ! فخری  مامان میگه زور خیلی -

 . گرفت دستش دو بین  را دستم و زد شیرینی لبخند

 خدابیامرزشون بابابزرگ. هستن خودخواه همگی خانواده این مردهای  -

 کسی  گذاشتنمی. کرد زنده رو صابر واسم حامی اآلن بود؛ حامی از بدتر

  بهش.  شدی  بزرگ دیگه  جوریک ای،رفته  فرنگ تو دونممی . کنه  نگاهم 

 فقط  رقصیدی می  آرمان با تو دیدم امروز من جون؛  مامان  بده زمان

 نشون؛ این خط، این. کنهمی   نگاهت  کی  ببینه بود بقیه روی  چشمش

 از بزنه خط کالً رو هااون که نرفت  مامانش  پیش لیست یک با فردا اگر
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 نبودی،  حامی با اآلن اگر و داری  رو و بر تو. فامیلی   و دوستانه روابط

 !بودن خواستگارت جااین  پسرهای  ی همه

 در غذا  مدل چند  که آقایی با حامی. زد لبخند هم او و خندیدم بلند

  گرسنه. بگذارد میز روی را غذاها که کرد اشاره و برگشت داشت دست

  دهانم در حامی های غره چشم زور با  غذا چنگال  چند ولی نبودم؛

  شانه حلقه را دستش آرمان. آمدند ما پیش  هم پوریا و آرمان. گذاشتم 

 . بوسید را سرش و کرد فخری  مامان

 مثل اخالقش دیدی  یا  فخری؟ مامان داری  دوست رو نیلین  هنوز -

 !زنهنمی  دل به چنگی اشقیافه 

 .خندید فخری  مامان و کرد اعتراضی حامی

 ! سالم -

 و بود  من روی  نگاهش.  دیدم را قرمزپوش زیبای  دختر و بردم بال  را سرم

 تمام. دادم تکان را  سرم  تنها بگویم، سالمی تا نکردم تالش حتی من

 . بود شده حسادت و خشم  از پر وجودم

 !ما   پیش بشین جان مامان جانا، -
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 را صندلی . بود هایمچشم جلوی  جانا  و بودم جانا دنبال  مدت تمام

 . گذاشت  حامی  پای  روی  را دستش و نشست حامی کنار کشید،

 نیست؟   بلد اصالً فارسی دخترت دوست -

 را آب لیوان. نزد حرفی حامی. بکوبم دیوار به را سرم که بود جایش

  حس هایمگوش زیر تا پا نوک از را  گرما. نوشیدم  ای جرعه و برداشتم

  به اعتراضی  هیچ حامی کهاین از و بود رفته بال  قلبم  ضربان. کردممی 

 از. بود  پیچیده تنم در عجیبی خشم  حس کرد،نمی پایش روی  دست

 و  کشیدم عمیق نفس  چند. ترسیدممی  عجیبم احساسات غلیان این

 .کردم دراز سمتش به را دستم

 ! نیلین -

 . کرد دراز را  دستش و نشست زیبایش های لب روی  لبخندی 

 !آرمان و حامی ی خاله دختر جانا، -

 و کردم  نگاه   آرمان به فقط من و زدمی  شدیدتر قلبم. ی حرکاتشبا ادامه

 هایماشک یا برد؛نمی جاآن از مرا اگر. ریختم چشمانم در را التماس

  دیگران های چشم جلوی  را حامی و دختر آن موهای  یا و شدمی جاری 
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 را نگاهم. خواستممی  که  بود چیزی  کمترین گزینه دومین. کشیدممی 

 . خواندمی  راحت سال همه این از بعد

 ! سپیده و ترانه پیش  بریم پاشو نیلین، -

 صدا رو  هااون برو خوای می  اگه. شینهمی جا همین نمیاد؛ جایی نیلین -

 . کن

 چیزی  و بود خیره اشگوشی  صفحه به  که اویی به مضاعف حرصی با

 : گفت کرد،می  تایپ

 . زود گردیمبرمی  که،  بدزدمش خوامنمی  -

 ! نکن  بحث من با آرمان، -

  سینه به دست  و داد تکیه اشصندلی   به  آرمان که گفت محکم قدرآن

  مامان. برداشت او پای  روی  از را دستش جانا. شد تربزرگ  بغضم من. شد

 افتاده صابر یاد هم باز گویا کرد، نگاه حامی  به لبخند و تعجب با فخری 

 تکان تأسف معنی به را سرش و کردم تشکرآمیزی  نگاه  آرمان به. بود

 تا بودند تلنگری  منتظر و بودند  شده سد هایمچشم پشت هااشک. داد
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 را حالم شاید لمسش گذاشتم، حامی دست روی  را دستم. شوند جاری 

 . نشست پایش روی  هم  باز جانا دست کرد؛ نگاهم. کردمی   بهتر

 از هم این دیشب، از  اون شدی؟ عصبی قدراِن چرا تو عزیزم حامی؟ -

 !امروز

 و نداد اجازه که بردارم دستش روی  از را دستم خواستم جانا، حرف با

  روی   از را دستش او و  کرد تندی  نگاه جانا به.  داشت نگه  محکم را دستم

 . برداشت حامی پای 

  و خوابیدم ساعت چهار  یا سه فقط که ساعته هشت و چهل من آرمان -

 !کردم ناراحتت  که متاسفم نیست؛ خوب حالم

  دوست را او زیادی  حامی، علیه اشهمیشگی  های زدن غر رغمعلی آرمان

 مرا  بود نخواسته  کم  وقت، چند این در. کردمی حساب رویش و داشت

 . کند ادب حامی خاطربه  هایمکردن اذیت سر

 ! شدی  هم خسته خیلی داداش، بخواب برو -

 مطمئنی؟ -

 . کن  استراحت برو  مطمئنم؛ داداش آره -
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 ! خونه  میریم نیلین و من پس -

 بری؟می کجا رو نیلین -

 خونه؟ برم خودم و جااین بگذارمش  که نداری   انتظار -

 !دارم دقیقاً چرا، -

 :کرد وساطت فخری   مامان  که گرفتمی  بال  داشت بینشان  بحث دوباره

 و بگیر رو نیلین دست قرمزت، های چشم قربون جان؟  مامان حامی، -

  بیاین کیک برای  و شه  تموم شام تا کن  استراحت ساعت یک. بال  برو

 . پایین

 .نمیشه امچیزی  دیگه ساعت چند فخری، مامان نه -

 .برقصم  نیلین با خواممی  من بشین، جاهمین  که شهنمی چیزی  اگر -

 !رقصهنمی   نیلین فخری، مامان -

 .رقصید  قشنگ خیلی که آرمان با رقصه؟نمی چرا -

 صورت روی  را فخری  مامان آمیزشیطنت  لبخند من و بود  شده کالفه

 .دیدممی اشداشتنی  دوست
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 ! برم  قربونت برقص دیگه یکی با -

 جان؟ مامان کی با -

 هم فخری  مامان. گفت  منی با و گرفت را دستش شد، بلند پوریا

 و کرد  زمزمه  گوشش در چیزی . بوسید را حامی سر و زد  من به چشکمی

  با آرمان و کردمی نگاه  مرا خشم با  جانا . رفتند  رقص برای  پوریا با

 . دادمی فشار درد  از را اشپیشانی  هم  حامی. بود مشغول اشگوشی 

 عزیزم؟  حامی؟ -

 کمبود وقتی داشت، درد سر وقتی. کرد نگاهم درد پر قرمز های چشم با

 را سرم.  گرفتمی  آتش قلبم نبود؛ خوب حالش وقتی داشت، خواب

 .بردم نزدیکش

 بال؟ برم آرمان با  دقیقه  پنج من میشه -

 خبره؟ چه -

 ! لطفاً  بهت،   میگم برگشتم  -

 کشی!نمی   سیگار.  نیلین جاییاین  دقیقه پنج سر -

 !چشم -
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  دلم. بود ما  به  رو جانا نگاه بوسیدم، را هایشچشم و شدم خم

.  نبود من زدن غر برای   مناسبی زمان ولی بنشیند؛ جانا کنار  خواستنمی

  حامی و خودم بد حال از. برویم اتاقش به تا خواستم و  رفتم  آرمان کنار

  برای  حامی  و من رابطه و مانده سفرم تا دیگر روز یک کهاین از. گفتم 

 حال  در که گفتم  جانایی از برایش. است خراب  زیادی   دوری  هفته یک

  قبول  ناراحتی بدون تا خواستم  آخر در  و هستم کارهایش از شدن دیوانه

  با و کرد بغلم دید، که را اشکم از پر چشمان. برویم  حامی و من کند

 و شکست مرا دل اول( شدی می  دوست  حامی با نباید دونستممی ) گفتن

 منم دارین دوست رو هم قدراِن جفتتون که حال  ولی) گفتن  با بعد

 آن من . کرد قبول  هم  غر کمی بعد. زد بند  را شکسته دل ،(خوشحالم

 . نبودم کنارش آرمان، تولد شمع کردن فوت موقع  هم  سال

*** 

. کردم نمک و گرم آب از پر را وان من و کشید دراز تخت روی  حامی

. زدم اشپیشانی  به ای بوسه  و نشستم سرش بالی  شد، که تمام

 سمتش را قرص و لیوان و کرد باز را اششده  قرمز سیاهِ های چشم
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  آب  با و گذاشت  دهانش در را قرص کشید، بال  را خودش کمی. گرفتم

 گذاشتم  پاتختی روی  که را  لیوان. کشید سر

 .بخواب  بیا بعدش بکش؛ دراز وان تو ذره یک برم،  قربونت پاشو -

 .کنارش افتادم  من و کشید را دستم ،.بود مهربان نگاهش

 ! بیا   من  با هم شما -

 یک برای  ندیدنش فکر با ولی بودم؛ عصبانی  هم هنوز خواستم،نمی

 و شد  حلقه شکمم دور  هایشدست . فرستادم  عقب را  عصبانیتم هفته،

  نفس و شدمی آرام هم او. کردم حس را آرامش باألخره من

 . بود منظم هایشکشیدن

 حامی؟ -

 !جان -

 داری؟  دوستم -

 !رو شما  پرستممی  -

  بسته را هایشچشم. چرخیدم بغلش در  و پیچید دلم ته دهالعافوق حسی

 .کردمی  نوازشم  نرم و بود
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 داری؟  دوستم قدرچه تو -

  کنهمی درد سرت وقتی بمیرم، خواممی ناراحتی ازم وقتی که قدراِن -

 ... وقتی بمیرم، خواممی 

 .ای میان انبوه موهایم نشاندبوسه . شود تمام حرفم نگذاشت 

*** 

  این که  اتاقی. بود افتاده اتاق در هاپرده بین از آفتاب و بود روشن هوا

.  چرخیدم سمتش به بود  شده شیرین رویای  و دنیا  یک برایم روزها

 قدر چه دانستممی  کهاین با  که بود خواستنی و قشنگ صورتش قدراِن

 روی ای بوسه  و کنم کنترل را خودم نتوانستم دارد، احتیاج خواب به

 به مرا و کمرم  نزدیک جایی بالتر، آورد را دستش. زدم چشمانش

 .کرد تر نزدیک خودش

 ! من عشق بخواب -

 .ام را بوسیدو پیشانی   آورد جلوتر را سرش بسته های چشم  با. 

 ! برم قربون آرامشت -
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 روی دیگری  ی بوسه. کردمی امدیوانه. بود آرام و دار خش صدایش

 . زدم اشبسته هنوز های چشم

 نه؟ عروسکم؛  بخوابیم گذاری نمی  -

 ! نه -

 برایش شدمی   که شد پهنی  لبخند صورتش تمام و کرد باز را هایشچشم

 . داد جان

 ! من برم  رنگت خوش شیطون های چشم قربون -

 را دستش. گذاشتم داشت ای روزه یک ریشته که صورتش روی  را دستم

 .زد بوسه انگشتانش سر تک -تک به و کرد بلندش. گذاشت دستم روی 

 میاد؟  خوابت -

 جوجه؟ میاد خوابم پرسیمی  بعد و کردی  بیدارم -

 . خندیدم

 حرف هفته یک این و افتاده که اتفاقاتی مورد در جدی  باید نیلین -

 . بزنیم
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 ! بزنیم حرف -

 . نیلین گذرمنمی  راحت قدراِن شه، تکرار رستاک موضوع دیگه ی دفعه -

 شه؟  تکرار اگه قسمتش  کدوم -

  اون با  و جااون شما و دارم حساسیت کسی یا چیزی  به  من  بدونی اگر -

 !بیرون اومدی می پوریا خونه از رستاک دیدن با باید شما. بمونی  شخص

 . جاست اون که بودم گفته بهت دادی می جواب اگر -

 عزیزم؟ واضحه رفتی؛می جااون از  باید شما کرد،نمی فرقی  هم باز -

 . گفتم آرامی( چشم(

  دوست و رستوران و بار. گردی برمی  و  دانشگاه میری  هفته یک این تو -

 جایی. پیشت  خونه میان  لیزبت و اریک میگی  خواستی! نیلین تعطیل

 !شما نمیری 

.  نبینم رو هامدوست  بقیه و برم  من که  نمیشه من برم  قربونت حامی -

 دیر که قول  -قولِ -قولِ . فقط گذارممی قرار باهاشون روز یک

 .گردمبرنمی 

 !اوپا و اوما  و مامان  با فقط . نیلین   جا هیچ یعنی جا هیچ نه؛ -
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-  ... 

 ! چیزی  نشنیدم -

  که هست این خواممی  که چیزی  کمترین خدا به. چشم چشم، چشم، -

.  بدی  رو  جوابم زدم زنگ بار هر بده قول هفته؛ یک این بشه دعوامون

 ! نکنی پریشب مثل دیگه

  دست امگوشی  هم پریشب . باشه  که  جا هر برم،  قربونت میدم جواب -

 . گرفتم ازش صبح بود، مونده جا جانا

 و خشم  سرم، فرق تا پایم های انگشت نوک از. رفت جانم  من و گفت جانا

 . گرفت را دستم  که شدم بلند. شد  عصبانیت 

 شد؟چی -

-  ... 

 یکهو؟  شدچی میگم نیلین -

 . بپوشم لباس خواممی  برم؛  بگذار -

 . گفتم آخی درد  از. داد فشار را دستم  مچ و کشید بال  را خودش
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 .نکن تالش الکی پس خوری نمی تکون جااین از نخوام  من تا -

 . برم  بگذار -

 !عروسک برات بدم توضیح بگذار -

 آخر  در. کجا  من زور  و کجا او زور ولی  شوم؛  بلند کردم تالش دوباره

 با و بود آرام او ولی کردم؛ نگاهش  عصبانیت با و برداشتم تالش از دست

 .بردمی  لذت من حسادت از گویا  پهنش لبخند

  من بال، برم کرد اصرار دوستش، ی خونه رسوندم رو جانا من پریشب -

  بزنه زنگ که دستش  دادم رو امگوشی   … برگشتم و رفتم ساعتنیم  هم

 .کردم فراموش بعدش و مامانش  به

 کردی؟ می کارچی  بود برعکس جامون اگر بگو بهم   فقط -

 بود؟ برعکس چی جای  -

 ی خونه رفتم می داره، احساس من به واضحی صورت به که   مهبد با  من -

  قائل ارزش برات قدراِن  من  و موندمی جا دستش امگوشی و دوستش

  روی  دستش  و بود من  کنار اشهمه مهبد هم فرداش. بدم  خبر که نبودم

 . رفتمی بال  و پایین پام
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 ! نیلین شو خفه -

 ! نمیشم خفه -

 ترمحکم  بار این. بکشم بیرون  دستش از را دستم کردم تالش دوباره

. دیگری  با را امچانه  و داشت نگه  دستش یک با را دستم دو و کشیدتم

 . بودیم  شده عصبانی  جفتمان

  بزنی،  هاحرف این از کنی  اضافه غلط نیلین دیگه باریک فقط بار،یک -

 . کنن گریه حالت به آسمون های مرغ  که میارم سرت بالیی

 بکنی؟  داری  دوست کاری  هر چی؟ شما -

 نه؟  یا گفتم چی شنیدی  -

 که بود زیاد دستانم  و چانه روی  دستش دو فشار و  گفت بلند قدراِن

 . نداشتم آمدن کوتاه قصد ولی شد؛ اشک از پر هایمچشم

 نرفتم پوریا ی خونه  از  چرا که کردی  دادبی و داد من با چی؟ شما -

  پیشنهاد بهم ندارم، پسردوست کرد فکر چون که  رستاکی خاطربه

 تا  من  مهمونی؟ رفتی شدی  پا دیگه یکی با خودت. بود داده دوستی

  و زدی  زنگ بهم باریک فقط صبح زدم،  زنگ بهت  قدراِن دادم جون صبح
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  حامی؛  کن  ولم. شد خشک گوشی به چشمم صبح، تا من.  هیچی بعدش

 ! کنممی  خواهش

 خشم برق که هایشچشم با او و زدممی داد و ریختمی هایماشک

 تنهایی در گریه کمی و سیگار دلم. بود امخیره  کشید،می  شعله درونش

 را اشگوشی  کرد، رها را امچانه و  گذشت ای ثانیه  چند. خواستمی 

 . گذاشت اسپیکر  روی  و گرفت ای شماره و برداشت

 !عزیزم سالم -

  دست از تماس هیچی من  چرا موند، شما  دست من  گوشی که پریشب -

 صبح؟   نداشتم ای رفته

 . من دونمنمی  -

 زنگ تو؟ نگفتی من  به چی برای  زده،می  زنگ صبح تا من  به  نیلین -

 نه؟ یا زده زنگ من به  کسی که پرسیدم ازت نزدم

-  ... 

 ! که؟ دونیمی واست، شهمی  بد  بیاد در صدام جانا،  بده جواب -

 .افتاد گریه  به که جانایی و
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 ! متنفرم دختره این از من -

 ! رو دهنت حرف بفهم -

 ! حامی دارم دوستت  من. فهمممی  خدا به فهمم،می  -

  جمع تخت گوشه  را خودم من و کرد  باز هایمدست  دور از را دستش

  مبل روی  و رفت عقب. کردم پاک را هایماشک دست  پشت با و کردم

 .نشست من به خیره

 !رو مانتوت  من  بده -

  کشید  دراز گذاشتشان،   مبل ی گوشه . دادم دستش به را  ی لباسهایمهمه

 . من های لباس ی شده  مچاله روی  گذاشت را سرش و

 هم جوری همین نمیاد، در صدات. بخوابم  ساعت یک خواممی  -

 . بعد به این از بپوشی لباس درست بمونه  یادت تا جاهمین  نشینیمی 

 ! حامی؟ -

 .رو صدات  نشنوم -

 .رفتم  جلوتر. شد تربزرگ  بغضم من و بست را هایشچشم حامی
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 بکشم؟ دراز کنارت میشه -

 حلقه دورم و کرد باز  را هایشدست اعتراض بدون بسته، های چشم با

  گرمای .  شد بلند  منظمش های نفس  صدای  بعد  دقیقه چند. کرد

 .بود خوب  همیشه پوستم  روی  هایشدست

 و شدم بلند آرام. خورد تکانی اشگوشی  زنگ با  که گذشت ساعتی یک

 مرا و  کشید صورتش به  را هایشدست.  بود قرمز هایشچشم. نشست او

 . داد جواب را گوشی  هم بعد. بردارم را هایملباس که کرد  اشاره. کرد نگاه 

 ! جانا بگو -

-  ... 

 .امخونه دیگه ساعت یک چرا -

-  ... 

 . بینمتمی  باشه،  -

 قرارمان اولین یاد و زد بک فلش  ذهنم ثانیه یک در! بود؟ که دیگر جانا

 بال  را سرش. آمد ترنزدیک. کردم بازشان و برداشتم را هایملباس . افتادم

 . گوشم نزدیک جایی آورد،
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 . رو لباست بپوش  نیلین، گذرمنمی  ساده قدراِن دیگه ی دفعه -

.  پوشیدم  لباس من  و گرفت فاصله  شده، خواستن وجودم تمامِ منِ از

 . خورد زنگ دوباره اشگوشی 

 ! مامان بله -

-  ... 

  ساعت یک گفتم گفت، رو همین زد  زنگ هم جانا اآلن مامان،  باشه -

 .امخونه دیگه

-  ... 

  بیشتر ساعت  نیم  هم من بزرگش،مامان خونه بره  باید نیلین  نه -

 . مونم نمی

  درد  و داشت سردرد. داد فشار را اشپیشانی  کرد، قطع که را گوشی

 . گرفتم سمتش را میز روی  آب لیوان. کردمی اذیتم او داشتن

 نداری؟ قرص -

 . شه خوب تا بخوابم باید. خوردم بیای  کهاین از قبل -
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 . گرفتم  فاصله و زدم دردناکش پیشانی به ای بوسه  و رفتم جلو

 کیه؟ جانا -

 !امدخترخاله -

 خواست؟می  چی -

  بزرگممامان  و هااین خاله آرمان، تولد دکور واسه اومدن تشریفات از -

 . خونه برم شام خوانمی . هستن  ما ی خونه

-  ... 

 نداری؟  ای دیگه سؤال -

 ! نه -

 .آورد نزدیکم را سرش  و سمتم به

 چه من  نپوشی لباس درست دیگه ی دفعه که باش این نگران شما -

 به رو  کسهیچ چشمم  من. نباش دیگه چیزی  نگران میارم، سرت بالیی

 . بینهنمی رو شما جز

 کنم؟ استفاده منطق این از  هم من شهمی  -
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 . خیر -

 ! من داشتنی دوست خودخواه

 . دنبالت میام شد تموم کارم مامانی، خونه مستقیم گذارمتمی  -

 . نباش بداخالق قدراِن فقط بخواه، جون شما -

 فشار  شستش های انگشت با را اشپیشانی دوباره و داد تکان را سرش

 . بوسیدم را اشپیشانی  و گذاشتم هایشدست روی  را  هایمدست. داد

 ! دیگه نباش بداخالق باشه؟ -

 . نیلین  کنممی  سعی دارم -

 ! بیشتر  -

  شد بلند عوض در.کار را نکردکشید، اما ایندلم میخواست در آغوشم می 

 .برداشت را سوئیچش و

 . من به آرزویم نرسیدم باز  و رساند  را من

*** 

 نبودی؟ شما بوده، جااون مرتیکه اون وقتی بگو  من به  فقط -
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 . کن گوش برم  قربونت حامی، -

  خودت کار و کردم گوش چی هر نیست بس! هان؟ کنم؟ گوش رو چی -

 کردی؟  رو

 .کردممی  گریه من و کشیدمی داد

 !داری؟ من از انتظاری  چه آخه -

 بودن؟  هم با روز و شب  ماه چند از بعد نیست  واضح دارم؟ انتظاری  چه -

 آدم  این دونستینمی  شما امین؟ خونه رو شب اون نمیاد یادت شما

 اش؟ دیدی  وقتی بیرون اومدی می  نباید کثیفه؟

 دنبالم؟ بیای  میشه -

.  امعصبانی  دستت از که قدراِن نیلین، میارم سرت بالیی یک بیام  -

 . بده رو من  های سؤال جواب

 حرف باهاش کلمه یک  کردن، سالم جز به  من قسم خدا به  حامی، -

  هم  روزه دو یکی این بگم،  بهت امشب خواستممی . ندیدمش اصالً نزدم؛

 ! سپیده  به
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  خواممی  فقط، کنم جلوی این مردکبه وضع لباس پوشیدنت فکر می -

 !ترکهمی  داره سرم.  بزنمت

  با که  بابک  وقتی از. کردیممی تکرار را هاحرف  همین که بود ساعت   نیم

  دعوای  از بعد و  بیندمی  را رستاک بودند، رفته پوریا خانه امیرعلی

 را جریان و حامی به بود زده زنگ پوریا، خانه از کردنش  بیرون و حسابی

 . بود  گفته

 ترانه فهمدمی  وقتی کند؛می دعوا  ترانه با امیرعلی و سپیده  با  بابک

 ترانه و  سپیده و روندمی  جفتشان. است دانستهمی  را امین ی خانه جریان

 در را من خون وقت آن از هم حامی.  کنند می  رها جاآن ناراحتی با را

 مرا و  دنبالم بیاید نبود حاضر و بود مادرش ی خانه  هنوز.  بود کرده شیشه

  شانس  این خواستنمی ولی شود؛می  ترآرام دیدنم با بودم مطمئن. ببیند

 را دیگر شب یک و  بودم  بابایی و مامانی خانه که منی. بدهد  من به را

 .بودم کرده خراب برایشان

 ! عزیزم حامی، -

  قائل ارزش من های خواسته و من برای  ذره ین بودم، عزیزت اگر من -

 .شدی می 
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 . قائلم ارزش برات جونم از بیشتر  من -

 .زد را اتاقش در کسی و کرد  ای عصبی  خنده

 . بله -

 !جان؟ حامی -

 . جانا  جانم -

 . بچینن  بگه رو شام  میز مونیمی   اگه میگه  خاله -

 . برو شما  میام، هم اآلن مونم،می  آره -

  وقتی  دادممی  حق عصبانیتش و حامی  به. شد  بسته در و  شنیدم چشمی

 . کشید آتش وجودم تمام اش،خاله دختر به او جانمِ گفتنِ با جااین خودم

 . نیلین  زنیممی حرف فردا -

 حال و  زدم زنگ ترانه به .  کرد قطع شدن من جواب منتظر بدون دوباره و

 . بود نداده بود، رفته وقتی از را جوابش  امیرعلی بود،  خراب هم او

  گفته سپیده  به و بودم  نشده  مانعت فروشیگل دم روز همون کاش -

 .بودیم
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  دیت سپیده  با رستاک دونستممی  قبل  از من بدونه حامی اگر ترانه -

 . شهمی  بدتر خیلی نگفتم بهش  چیزی و رفتهمی 

.  هست عصبانی خیلی دستمون از سپیده ولی نمیگم؛  هیچی که  من -

  بگیری  تصمیم خودت تو تا گرفتیم تصمیم نیلین  و من گفتم  بهش حتی

 زد حرف باهاش بد قدراِن بابک. نداشت حالش توی  تأثیری  هیچ ولی

  هم  برای  رو چی همه که نیستیم ما فقط  کنم فکر من. شهنمی باورت

  که امیرعلی. میگن هم به رو چی همه  کامل هم هااین  کنیم،می تعریف

 بود گفته  رستاک که جمالتی حتی ولی نبود؛  امین کذایی مهمونی اون

 . برگردوند بهش و دونستمی رو

 ! ترانه بده  حالم -

 . زنیممی  حرف  سپیده  با  هم با جا،این  بیا پاشو -

 . میدم  خبر دیگه ساعتیک تا بهت بگذار -

.  ترسیدممی  حامی از  فقط  بود،  شده بهتر پوریا خانه به رفتن  فکر با حالم

 بودن  هابچه  پیش. رودنمی  بیرون سرم  از جانا فکر امشب دانستممی 

.  بود  بهتر گریه و نقاشی و سیگار از شده  پر طولنیِ شب یک از حداقل

 برای .  شوند چیده  ماشین در هاظرف تا کردم کمک و  خوردیم را شام
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  به -به  خانواده غمِ از پر  روزها این دخترِ هنرِ از همه و ریختم چای  همه

 برای  روزها این و بودم خودم همیشه  که منی. کردند چه -چه و

 بار   پنج و سی از بعد . زدممی خوش الکی نقاب ام،خانواده خوشحالی

 :دادم تکست حامی به آخر در کردن، پاک و نوشتن

 برای  اگر ولی  کنیم؛ حلش هم با و پیشت بیام امشب دارم دوست من -

 . زنیممی   حرف بهشراجع فردا داری، لزم  زمان خودت

 :دادم تکست دوباره بعد  دقیقه ده. نداد جواب  و دید را تکست

 پوریا؟  ی خونه  برم من نمیای  اگر شهمی  -

 ! نه -

 چی؟ نه -

 . خودتون  خونه میری  هم  شما نمیام  من -

 زنگ باریک. نیامد جوابی ولی رسیدم؛ که دادم تکست  رسیدم، که خانه

  بود پوریا خانه هنوز که آرمان به  طاقت  کم منِ آخر، در.  برنداشت و زدم

 . کند پیدا برایم  را حامی خواستم و زدم زنگ
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  به. بیرون  رفتن جانا  با  پیش ساعت نیم  گفت   مامان خونه، زدم زنگ -

 . بود خاموش  زدم زنگ هم جانا  گوشی

 آرمان؟  رفتن کجا -

 . برسونه  که برده هم رو جانا و خونه بره خواستهمی زودتر حامی گفت  -

 ! مرسی  باشه،  -

.  نیلین نیومد  در پسره این  سر ترانه و تو  صدای  چرا فهممنمی  هنوز من -

 . دادمنمی رو جوابت بودم حامی جای  هم من

 با حامی و بودم نشسته تنها من چون بده شماره من به اومد پسره -

  قدراِن چرا بوده، نکرده  که گناه. بکشه  سیگار بود رفته هاشدوست

 .کنین می  بزرگش

  من. کردمی   نگاهت داشت مدت تمام نیلین؟ خریت به زدی رو خودت -

  به هم مهمونی از بعد گفت بابک توئه؛ روی  نگاهش تصادفی کردم فکر

 هنوز! بده  خبر بهش کردی  تموم حامی با  وقت هر که  بوده  گفته امین

 !کردیم؟ بزرگ  رو چی. میره دیت دوستت با توئه دنبال چشمش
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 به برادر ی سینه  سنگ برادرِ با بیشتر  بحث ی حوصله انصافاً من و

 هم  باز.  کردم قطع و گفتم ای (میگی درست تو. )نداشتم را زنسینه 

  تند ترسیده گنجشک مثل قلبم. نداد جواب و گرفتم را حامی ی شماره

  من به  را جانا اگر خواست،نمی مرا دیگر  اگر بود،  جانا با حامی اگر. زدمی 

  پشت  سیگار من  و گذشتمی  ذهنم در هاسؤال  این داد؛می  ترجیح

 اضافه حامی ی رفته دست از های تماس تعداد به و کردممی  دود سیگار

 در و کردم تمام را سیگار  بسته یک من نداد،  جواب او شب آن. کردممی 

 . رفتم فراموشی خواب به آرامبخشی قرص خوردن با آخر

*** 

 فرم. بودم کرده انتخاب را بود زانویم روی  تا اشبلندی   که آبی لباسی

 را لباس. بود باز کمرم وسط تا پشت از و بلند های آستین با  بود بدنم 

  داشت؛ خواهد مشکل کمرش قسمت با  دانستممی و  بود  ندیده حامی

  هم سپیده و ترانه. بودم شده بدنم روی  نشستنش و رنگ دیوانه من ولی

  با را لباس. بودمش خریده آخر در که  بودند کرده تعریف قدرآن

 را موهایم و کرد کمکم  مامان. پوشیدم  امسانتی   سه پاشنه آبی های کفش 

  آبی سایه.  گذاشتم را  مرواریدم های گوشواره. کرد جمع  ساده سرم بالی 
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 جبران به من و زدم نداشت، دوست او که قرمزی  رژ با ریمل کمی و

 مامان و کشیدمش؛  محکم لبم روی  هایمزنگ های ندادن جواب تمام

 گریه  نه بودم، خورده صبح  که دیگری  آرامبخش  با. کرد دود اسفند برایم

 ای حامی از بود خالی قلبم ته ای حفره فقط . بودم کرده ایاضافه  فکر نه و

  منِ و بود زده زنگ بار یک فقط  من تماسِ همه آن دیدن از بعد که

. چیزی  نه و بود داده تکست نه هم آن از بعد.  بودم نداده جواب خواب

 بودم،  شنیده تلفن پشت از دختری  با  صحبت حال در را صدایش فقط

  آمدند دنبالم سپیده و ترانه. بپرسد را حالم  که بود زده زنگ آرمان وقتی

  معرفتمبی  حامیِ از برایشان.  بخشیده مرا  سپیده که بودم خوشحال من و

.  گفت بود، نداده لحظه آن تا را جوابش که ای امیرعلی از ترانه و گفتم 

ام را آرمان زیبایی .آمدند استقبالمان به پوریا و آرمان شدیم که وارد

  ندیده زیبا قدرآن مرا  حال به تا که کرد  تأکید هم پوریا. تحسین کرد

 برای   دلم که نفر  یک چشم در فقط داشتم آرزو من اما  است؛ بوده

 . باشم  زیبا زد،می   پر -پر تنش عطر و صدایش

.  آمدمی   ما سمت به که دیدم را مادرش که گرداندم او  دنبال را نگاهم 

 آرمان از. بوسید   را امگونه  و گفت  ای ماشاالل . گرفت آغوشم در گرم

  رودمی   که  گفت جایشهمه از خبربی  خودِ و کند راهنمایی را ما خواست
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  سفید   میزهای .  بودند کرده گل طراحیِ  زیبا را سالن.  کند پیدا را حامی تا

 گل و شمع  با زیبایی به هم میز هر روی  میز؛ هر دور صندلی چند با گرد

 هایماندوست از دیگر تا دو و آوا که میزی  سر را ما.  بود شده آراسته

 کمی ناآرامم قلب تا  کردم آب لیوان یک  تقاضای . بردند بودند، نشسته

 . بگیرد آرامش

 .دخترم سالم -

.  بود حامی  آینده مصداق برایم زیادی  داشتم، دوست زیادی  را حامی پدر

 که  داشت دوست دل ته از زیادی  مرا گویا هم او و رفتم  آغوشش در

 . بوسید را سرم پدرانه

 بانوی  اساسی چه روی  حامی دونمنمی درخشی،؛منمی الماس مثل -

 .باشه روش همه نگاه  تا گذاشته  تنها رو زیبایش

 از برگرفته  هم حامی غیرت حتی که کردم فکر این به و زدم لبخندی 

 . است پدرش

 ! بابا اساسی هیچ روی  -
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  پوشیده  سیاه پا تا سر  من،  باابهت  مرد.  کردم نگاه را سرم پشت برگشتم

 تحویلش بودم داده قول خودم به. ریخت بالیش و قد دیدن  با دلم. بود

 پرواز سمتش و آمدم بیرون پدرش آغوش از دیدنش، با ولی نگیرم؛ 

 . گذاشتم اششانه روی  را هایمدست . در آغوشم کشید. کردم

 ! بود شده تنگ واست دلم -

 دلم.  شدم خیره قرمزش های چشم به  و گرفتم بال  را سرم. نداد را جوابم

 . بود معرفتبی  بود،  شده تنگ ادکلنش و  سیگار بوی  برای 

 خوبی؟ -

  عقب برایم را صندلی و شد باز هایشدست  فقط. نداد جواب هم باز

  به ایسطحی  سالم. نشستم و کردم اطاعتش  حرفبی هم من.  کشید

 . شد خم من سمت و کرد ترانه و سپیده

  لزم چیزی  و جاهمین  شینی می  نیلین،  شدی  بلند جات از نبینم  -

 ! کنی می  صدام داشتی

 . بشیند من  پیش خواستنمی  حتی

 !ازت نشنیدم  چشم -
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 . کردم نگاه است،  نخوابیده بود معلوم که قرمزی  های چشم به

 بهتره؟ سرت -

 ! خوبم -

  را همه ولی کرد؛می درد قلبم. بود نداده را جوابم که بودم دیشبی نگران

 : گفتم آرام و کردم پنهان مغزم ته

 !چشم -

 در که دخترها و پسرها از گروهی سمت من، به  توضیحی بدون و ایستاد

 هنوز. ایستاد زیبایی  دختر کنار و رفت بودند ایستاده سالن از  ای گوشه 

 . بودم بغض  از پر من و داد می جولن سرم  وسط جانا فکر

 بگذار. هستی جااین آرمان خاطربه  امشب تو. نیلین کنه اذیتت نگذار -

 . بگذرونیم  خوش قبل  مثل حامی، و امیرعلی به  فکر بدون امشب

 .داد تکان را سرش هم  سپیده

 . نکنیم فکر هیچی به امشب واقعاً بگذارید -

 . کشیدم عمیق نفس چند و بستم را هایمچشم
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  که دیدم را حامی مادر و برگردد نوشیدنی با تا رفت آرمان سمت به ترانه

 قدمی سمتشان خواستم و ایستادم. آیدمی  ما سمتبه   مسنی  خانم با

 آن کنار. کردم حس دور  ی فاصله همان از را او نگاه سنگینی که بردارم

  نگاه مرا سینه  به دست و بود ایستاده زیبا استایل آن با زیبا دختر

  مطمئن. نخوردند تکان پاهایم که داشت قدرت قدرآن  نگاهش . کردمی 

  مسن  خانم سمت نیز من نگاه. چرخاند را سرش  ایستادم، که شد

 . برگشت

 . زیبا دختر سالم -

 ! هابچه  بزرگمامان هستن، من مامان جان، نیلین -

 صدا فخری  مامان  را محبوبشان مادربزرگ آرمان، و حامی دانستممی 

 .بود  برو دل توی  حسابی که ای فخری   مامان. کردندمی 

 !دیدنتون از خوشحالم خیلی فخری،  مامان سالم -

 عشق از پر دهانم از اسمش شنیدن از بعد فخری  مامان های چشم برق

 ترراحت را صورتم تا کردم خم را سرم من و آورد بال  را دستانش. بود

  همین تا خواست حامی مادر از و بوسید را هایمگونه  جفت . بگیرد قاب

 .کند دود برایم اسفند اآلن
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. گذاشمی  هابهترین  روی  رو دستش  همیشه بچگی از ام،بچه  حامی، -

 ! جانم مادر داشت رو لیاقتش

  که اویی لیق مرا گشت،می دورش پروانه چون حامی که اویی کهاین از

 . نشست صورتم روی  بزرگی  لبخند  دانستمی  دانستمش،می  بهترین من

  من دفعه هر دیدی؟ رو هلندی  دیوونه دختر  این باألخره فخری، مامان -

 برای  خارجی آبیِ چشم یکوعروس گفتمی فخری  مامان این گشتمبرمی 

  ما قسمت داشت، خواهی باألخره آبی چشم عروس یک حال . بیار خانواده

 ! شد محبوبت   نوه قسمت ولی نشد؛ که

 تمام  بودن، حامی عروس فکر با باراولین برای  من و خندید غش -غش

 قرمز  صورتم  که دانستممی و کرد عرق هایمدست  کف. گرفت گُر وجودم

  است، دردناک بازی  این آخر دانستمی  که حیاییبی  قلبِ. است  شده

.  فرستاد  بدنم های ارگان تمام به را خوبش حس تمام و  رفت قنج  تهش

  با ابد تا  .کنند  فلج را مغزم  تا بودند داده هم دست به دست  هم با همه

 شد نمی هایشزورگویی تمام با که  بود شیرینی  حس ماندن حامی

 . خندید بلند هم فخری  مامان.  شد منکرش
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 تا دو که  بهتر چه. میاد تو گیر ایشاالل هم عروسک یک برم قربونت -

 ! باشیم  داشته آبی چشم

  وسط  من  و رفتند آرمان و فخری  مامان .  و بوسیدتش محکم آرمان،

 . نشستم ترانه و سپیده

و گرمی آن  شدن حامی عروس به  فکر شیرینی بود؛ شده   بهتر حالم

 کمرنگ امنشسته  دل به دیشب از غم  تا دادند هم دست به جمع دست

  ندیده را علیرضا بود  سال  چند. برگشت  پاشا و علیرضا با آرمان. شود

  ترسیدم که ای حامی  از. دادم دست فقط من و کند  بغلم خواست. بودم

 لبخند  علیرضا. بود  چرخیده ما سمت شدنشان نزدیک با  نگاهش که

  که بود جانایی برادر پاشا . نشست  من رویروبه  صندلی،   روی  و زد تلخی

 . شد خیره  من  به و نشست علیرضا  کنار. بودمش  ندیده هنوز

 .جاستاین حواسشون تمام امیرعلی و حامی -

 باریک که  هم حامی  نکرده، سالم من  به حتی امیرعلی کردن؛ غلط -

  هااین از یکی با  پاشیم میگه شیطونه.  رفت و کرد تهدید رو نیلین اومد

 . بگیریم رو جفتشون حال و برقصیم
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 ستونی  کنار امیرعلی با که  دیدمش و چرخید حامی سمتبه  نگاهم 

  کنارشان زیبا دختر همان. زنندمی  حرف و اندایستاده دست به  نوشیدنی

  جایگزین سم مثل حسادت. زدند هم به را هاگیالس  تایی سه و رفت

 . شد قبلم دقایق شیرین احساس

 رقصی؟می  من  با آرمان-

  خودم روی  را حامی نگاه. گرفت را پاشا دست هم ترانه و شد  بلند آرمان

  در حسادت حس. نچرخید سمتش ای ذره  حتی سرم ولی کردم؛ احساس

 . آمدند هم آوا و پوریا سپیده،. کردمی امیاغی  مقابلش

 لذت رقص از که  کردم را سعیم تمام من و رقصیدیم سالسا آرمان با

 تمام ؛دانستیم می را خوب  سالسای  و بودیم  رقصیده  آرمان با  بارها.  ببرم

 . بوسیدم را  اششانه  شد که

 ! مبارک تولدت -

  که دیدم را حامی برداشتم، اششانه  از  که را دستم من و زد لبخندی 

 زیبای  دختر همان و امیرعلی با خندیدن حال در من  به  کردن نگاه بدون

  نگاه مرا اشعصبانی   زیبای  های چشم  آن با بودم  منتظر است قرمزپوش
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 آن به اشتوجه تمام هم امیرعلی. باشد  توانست نمی ترتفاوتبی   ولی کند؛

 .بود دختر

  ای نقطه. رفتیم  باغ سمت هم با و گرفت را دستم  من از تر سرافکنده  ترانه

  چشمم از اشکی  قطره و زدم آتش سیگاری  جمعیت از  دورتر

 .ریخت  پایین

 شه؟نمی تموم  امشب چرا-

  من کنی،می فراموش رو چی همه میری  دیگه ماه دو یکی تو نیلین-

 اینجا؟ کنم چیکار

 طورچه. دانستنمی  او به را من  وابستگی  و عشق میزان هم ترانه حتی

 را او بدون دنیای  حتی من کنم؟ فراموشش نمردن بدون توانستممی 

 . کنم تصور توانستمنمی دیگر

 ! هنوز  نیفتاده اتفاقی -

 دختره اون گرم جوری   سرشون. نمیدن کدوممون هیچ  به سگ محل -

  من تو؛ داری  خوشی دل چه. نکردن نگاهمون هم باریک حتی که بود

  ماجرای  یک سر. امخواستگاری  بیاد  بودم کرده قبول بگو رو احمق
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 کارچی بود قرار زندگی توی  بعدا. کرد درست جنجالی چه ببین کوچیک

 .ندارم اشکاری  دیگه افتهبی  هم پام و دست به.  کنه

 . گیریممی  تصمیم بعداً بریم،  پاشو ترانه؛ هستی عصبی اآلن -

 . خونه برم خواممی  من -

  محتاج که  منی شانه  روی . زد گریه زیر و گذاشت امشانه روی  را سرش

  شد بهتر حالمان تا گذشت ای دقیقه  چند. بودم کردن گریه برای  ای شانه 

 . رفتیم ساختمان سمت به و

 خونه؟  بری  خوای می   هم هنوز -

 محلی  کم من  به دیگه تا بیارم در رو امیرعلی پدر خواممی  اآلن نه، -

 . نکنه

 بابک  کنار امیرعلی. شدیم ساختمان وارد و زدم خنده زیر نفری  دو

 به  زیبایش لبخند با  که کردمی  نگاه ای ترانه  به عصبانی  و بود ایستاده

  خبری  دختر آن و حامی از ولی. نشست کنارش و رفت علیرضا سمت

  روزی  چند اریک. برداشتم را امگوشی  نشستم و ترانه دیگرِ سمت . نبود

 لواشک باراین. کردمی  غافلگیر مرا جدید سفارش یک  با روز هر که بود
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 آلبالوی  لواشک حتماً که بود کرده  تأکید. بود پسته خالل و خواسته

  دستم  از گوشی  که نشست صورتم روی  پهنی لبخند. باشد   خانگی

 . شد جاجابه رویمروبه  صندلی و شد  کشیده

  به.  نشست  صندلی روی  کرد،می  نگاه  را هاتکست کهحالیدر حامی

 روی  حالت خوش موهای  خواستمی  دلم من و بود  زده زل گوشی

. زدمی زار اشدلتنگی  از قلبم و بود  رویمروبه  .بزنم کنار را اشپیشانی 

 ی خیره  بودند، قبل از قرمزتر که هاییچشم با  و گرفت سمتمبه  را گوشی

 . شد صورتم

  با  روزی  خواستمی دلم همیشه من  که شدمی  پخش زیبایی آهنگ

 . برقصم آن با  هستم عاشقش که کسی

 ! برقص من با -

-  ... 

 . کنممی  خواهش -

 یک. شدیم بلند و گرفت  را دستم که کردم دراز سمتش به را دستم

 که  سالن وسط. کرد هدایت جلو به مرا و نشست کمرم  پشت دستش
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 فشار و گذاشتم اشسینه روی  را سرم و چرخیدم سمتش  به رسیدیم

 خوردن تکان به شروع آرام و کشیدم  عمیقی نفس. شد بیشتر دستش

 مانند بزرگش دست مقابل در که را  دستم. آورد پایین را سرش. کردم

 زد  بوسه انگشتم پنج  هر به  و گرفت دست در بود، بچه دست

 . میرممی دارم حامی؟ بخشیمی  رو من -

  رو و زیر رو من  زندگی تمام تونیمی  یکی تو آخر؛ کشیمی  رو من تو -

 ! کنی 

 ! من؟  فقط -

 .تو  فقط -

 . باهام باش خوب پس -

  رقصی؟می   آرمان با وسط میای  خوری،نمی تکون جات  از میگم بهت -

 باغ؟ توی  میری  میشی  پا  هم بعد

 .کردممی  دق داشتم -

 چی؟  از -
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  من حتی و کردی می  کنارته  اشهمه که دختری  اون به که ای توجه از -

 .کردی نمی   نگاه رو

 ! نیلین  نکن شروع باز -

 . باشم داشته رو اتتوجه که کنم می بتونم کاری  هر  کنی، حسودم -

 دانستممی  که شناختمشمی  قدراِن ولی دیدمنمی  را صورتش من و

 .زندمی  لبخند

 بسه دیگه، زیاده روی نکن  -

 .بری بازم همین کار رو میکنم  پیشم،  بشین -

  که منی چشمان به تعجب با. آورد بال  را سرم و رفت امچانه  زیر دستش

 تقاضا  بود زورگویی استاد که او از خودخواهانه قدراِن بار اولین برای 

 .کرد  نگاه کردم،می 

 . کوچولو خانم  نشو پررو نرفته،  یادم رو دیروز جریان هنوز من -

 خودم با  بار هزار دیشب، از خدا به. کردم اشتباه  من کردم، غلط  من -

  بس ندادی، رو جوابم بهت زدم زنگ همه این کردم  غلط کردم تکرار
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  نیست بس دادی  حرصم دختره این با و من الن همه این برام؟  نیست

 . دیگه ببخشید! برام؟

  را زندگی شد،می  مُهر جا هر  به هایشلب. بوسید را امپیشانی و شد خم

 .کردمی  پخش

 بکشیم؟ سیگار بریم -

  کنار که افتاد علیرضایی و پاشا به چشمم. کشید  کنار مرا حرف بدون

 امیرعلی کنار هم قرمزپوش دختر. بودند ما محو و بودند ایستاده ترانه

  چشمش که  شدم مطمئن حداقل. کردمی   نگاهم خشم  با و بود ایستاده

 . کند بهتری  حس تا گفتم می  ترانه به باید. بود حامی دنبال

 . بیارن شام  بگم خواممی  مامان؟ میرین  کجا برم، جفتتون قربون -

 ! کنن  آماده  بگو شما. میایم دیگه ربع یک کشیم،می  سیگار -

 . داد تکان سری  و کرد  نگاه ما به عشق با مادرش

.  گرفت را  اول کام و کرد  روشن را سیگار و داد تکیه باغ ته کوتاه دیوار به

  باز قصد هایشاخم ی گره. کردممی  نگاهش و بودم ایستاده رویشروبه

 دیگرم دست با و گذاشتم اشسینه روی  را دستم. نداشتند  شدن
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  من و  دادمی را خودش بوی . گذاشتم  هایملب  بین و گرفتم را سیگارش

 و گرفتم را دوم کام. بخورم کشیدن، جای  به  را سیگار خواستمی  دلم

 روی  نگاهش. بکشم سیگار توانممی  انگیزوسوسه قدرچه دانستممی 

 . شودمی  طاقتبی  فهمیدممی  و چرخید صورتم

 ! کشینمی  سیگار جوری این کسی جلوی  شما -

 .شما جلوی  فقط چشم، -

  کرد؛ پاک محکم را رژ لب قرمز

 .بپوش لباس درست بودم  گفته بهت -

 ! من عشق کردم  گوش هم من -

 . نبود باز قدراِن کمرت بودی  کرده گوش -

 رو؟ لباسم نداری  دوست -

 . شماست  دنبال همه نگاه کهاین از متنفرم -

 نبود؟ من روی  کسی نگاه   بود، بسته کمرم پشت -

 . ببلعم را تنش عطر تمام خواستمی  دلم.  شدم ترشنزدیک
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  کنممی  مجبورت باش؛ هم  زدنت حرف مواظب  نیلین،  من  با نکن  لج -

 . بری  نتونی جا هیچ روسری  و مانتو بدون

 یا حامی دانستندمی  همه. کردمی  عمل و زدمی  حرف کرد؛نمی تهدید

 . کشدنمی  پس پا   بزند، حرف اگر یا زندنمی حرف

 ! ببخشید  -

 . من ی جوجه میشه تموم  داره ببخشیدت های کوپن  -

 : گفت و گرفت فاصله من از کمی

  برمتمی دارممی  برت  نیلین، رو خالفش ببینم  ؛ شینمی بلند جات از -

 ! بمونه یادت داری  عمر تا که میارم در سرت بالیی خونه،

 حامی؟ -

 ! حامی بی حامی -

 . نکنمش این از بدتر و شوم  آرام که کشیدم عمیق  نفس چند

 . چیزی  نشنیدم -

 !چشم -
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 اشاره و کشید  عقب ای صندلی  برد، فخری  مامان پیش مرا شدیم که وارد

 . نشست  کنارم هم خودش سپس  بنشینم؛  که کرد

 ! فخری  مامان شما پیش من  امانت -

 نیستی؟  امانتت مواظب چرا خودت -

  تموم  کارم تا بمونه شما پیش   برم، شم  مجبور شاید من؛ عزیز هستم -

 . شه

 ! جان مامان ببرش خودت با -

 حامی به جدی  هم  بعد. رفت ضعف  زد، برایم که چشمکی برای  دلم

 . شد خیره

  وراون به وراین از افتهبی راه خوادنمی دلم  کنن،می  نگاهش دارن همه -

 . شد چی شام  ببینم من باش  مواظبش! هاتچشم قربون

 . کنی قایمش پستو تو  که تونینمی  کنن؛می  نگاهش  و هست  خوشگل -

 رو دستش یا هستین مواظبش ! کنمی   قایمش هم پستو تو باشه لزم -

 خونه؟  ببرمش  و بگیرم



 

 

 WWW.98IA3.IR 444 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  دانستممی  که ای فخری  مامان برای . بود قرمز صورتش  و شده عصبانی

 . است  جانش

 سر که  نیست رسمش این باشه یادت  ولی مواظبشم؛ جان، مامان برو -

 . شی  عصبانی  جوری این  پیرزن من

 ببخشیدی . بوسید را سفیدش و طالیی کوتاه موهای  روی  و شد بلند

 . رفت  من  به نگاهی بدون  و گفت

 . بود  نگفته گل از بالتر حال  تا من به دخترم؛ داره  دوستت خیلی -

 ! فخری  مامان میگه زور خیلی -

 . گرفت دستش دو بین  را دستم و زد شیرینی لبخند

 خدابیامرزشون بابابزرگ. هستن خودخواه همگی خانواده این مردهای  -

 کسی  گذاشتنمی. کرد زنده رو صابر واسم حامی الن بود؛ حامی از بدتر

  بهش.  شدی  بزرگ دیگه  جوریک رفتی، فرنگ تو دونممی . کنه  نگاهم 

  فقط! رقصیدی می  آرمان با تو دیدم امروز من جون؛  مامان  بده زمان

 اگر نشون این خط، این. کنهمی   نگاهت  کی  ببینه بود بقیه روی  چشمش

  دوستانه روابط از کالً رو هااون که  نرفت مامانش  پیش لیست یک با فردا
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 ی همه نبودی، حامی با اآلن اگر و داری  رو و بر تو. بزنه  خط فامیلی و

 !بودن خواستگارت  جااین پسرهای 

 در غذا  مدل چند  که آقایی با حامی. زد لبخند هم او و خندیدم بلند

  گرسنه. بگذارد میز روی را غذاها که کرد اشاره و برگشت داشت دست

  دهانم در حامی های غره چشم زور با  غذا چنگال  چند ولی نبودم

  شانه  ی حلقه  را دستش آرمان. آمدند ما پیش  هم پوریا و آرمان. گذاشتم 

 . بوسید را سرش و کرد فخری  مامان

 مثل اخالقش دیدی  یا  فخری؟ مامان داری  دوست رو نیلین  هنوز -

 !زنهنمی  دل به چنگی اشقیافه 

 .خندید فخری  مامان و کرد اعتراضی حامی

 . سالم -

 و بود  من روی  نگاهش.  دیدم را قرمزپوش زیبای  دختر و بردم بال  را سرم

 تمام. دادم تکان را  سرم  تنها بگویم، سالمی تا نکردم تالش حتی من

 . بود شده حسادت و خشم  از پر وجودم

 !ما   پیش بشین جان مامان جانا، -
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 را صندلی . بود هایمچشم جلوی  جانا  و بودم جانا دنبال  مدت تمام

 . گذاشت  حامی  پای  روی  را دستش و نشست حامی کنار کشید،

 نیست؟   بلد فارسی اصالً دخترت دوست -

 را آب لیوان. نزد حرفی حامی. بکوبم دیوار به را سرم که بود جایش

  حس هایمگوش زیر تا پا نوک از را  گرما. نوشیدم  ای جرعه و برداشتم

  به اعتراضی  هیچ حامی کهاین از و بود رفته بال  قلبم  ضربان. کردممی 

 از. بود  پیچیده تنم در عجیبی خشم  حس کرد،نمی پایش روی  دست

 و  کشیدم عمیق نفس  چند. ترسیدممی  عجیبم احساسات غلیان این

 .کردم دراز سمتشبه  را دستم

 ! نیلین -

 . کرد دراز را  دستش و نشست زیبایش های لب روی  لبخندی 

 !آرمان و حامی ی خاله دختر جانا، -

  نگاه آرمان به  فقط  من و زدمی شدیدتر قلبم. با ادامه دادن حرکاتش

 یا برد،نمی جاآن از مرا  اگر. ریختم چشمانم در را التماس و کردم

  جلوی  را حامی و دختر آن موهای  یا و شدمی   جاری  هایماشک
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 که بود چیزی  کمترین گزینه  دومین. کشیدممی  دیگران های چشم

 . خواندمی راحت سال همه این از بعد را نگاهم. خواستممی 

 ! سپیده و ترانه پیش  بریم پاشو نیلین -

 صدا رو  هااون برو خوای می  اگه. شینهمی جا همین نمیاد، جایی نیلین -

 . کن

 چیزی  و بود خیره اشگوشی ی صفحه  به  که اویی به مضاعف حرصی با

 : گفت کرد،می  تایپ

 !گردیمبرمی زود که،  بدزدمش خوامنمی  -

 . نکن  بحث من با آرمان -

  سینه به دست  و داد تکیه اشصندلی   به  آرمان که گفت محکم قدرآن

  مامان. برداشت او پای  روی  از را دستش جانا. شد تربزرگ  بغضم من. شد

 افتاده صابر یاد هم باز گویا کرد، نگاه حامی  به لبخند و تعجب با فخری 

 تکان تأسف معنی به را سرش و کردم آمیزی  تشکر نگاه  آرمان به. بود

 تا بودند تلنگری  منتظر و بودند  شده سد هایمچشم پشت هااشک. داد
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 را حالم شاید لمسش گذاشتم، حامی دست روی  را دستم. شوند جاری 

 . نشست پایش روی  هم  باز جانا  دست و کرد نگاهم کرد؛می   بهتر

 از هم این دیشب،  از اون شدی؟ عصبی قدراِن چرا تو عزیزم حامی -

 !امروز

 و نداد اجازه که بردارم دستش روی  از را دستم خواستم جانا، حرف با

  روی   از را دستش او و  کرد تندی  نگاه جانا به.  داشت نگه  محکم را دستم

 . برداشت حامی پای 

  خوابیدم؛ ساعت چهار  یا سه فقط که ساعته هشت و چهل من آرمان -

 . کردم ناراحتت  که متأسفم  و نیست خوب حالم

  دوست را او زیادی  حامی، علیه اشهمیشگی  های زدن غر رغمعلی آرمان

 مرا  بود نخواسته  کم  وقت، چند این در. کردمی حساب رویش و داشت

 . کند ادب حامی خاطربه  هایمکردن اذیت سر

 ! شدی  هم خسته خیلی داداش، بخواب برو -

 مطمئنی؟ -

 . کن  استراحت برو  مطمئنم؛ داداش، آره -
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 ! خونه  میریم نیلین و من پس -

 بری؟می کجا رو نیلین -

 خونه؟ برم خودم جااین بگذارمش  که نداری   انتظار -

 !دارم دقیقاً چرا -

 :کرد وساطت فخری   مامان  که گرفتمی  بال  داشت بینشان  بحث دوباره

 رو بو بگیر  رو نیلین دست قرمزت، های چشم قربون جان، مامان حامی -

 ! پایین  بیاین کیک برای  و شه تموم شام  تا کن استراحت ساعت یک بال 

 . شهنمی امچیزی  دیگه ساعت چند فخری، مامان نه -

 . برقصم  نیلین با خواممی   من  بشین جا همین  که شهنمی چیزی  اگر -

 !رقصهنمی   نیلین فخری، مامان -

 .رقصید  قشنگ خیلی که آرمان با رقصه؟نمی چرا -

 صورت روی  را فخری  مامان آمیزشیطنت  لبخند من و بود  شده کالفه

 .دیدممی اشداشتنی  دوست

 ! برم  قربونت برقص دیگه یکی با -
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 جان؟ مامان کی با -

 هم فخری  مامان. گفت  منی با و گرفت را دستش شد، بلند پوریا

 و کرد  زمزمه  گوشش در چیزی . بوسید را حامی سر و زد  من به چشمکی

  با آرمان و کردمی نگاه  مرا خشم با  جانا . رفتند  رقص برای  پوریا با

 . دادمی فشار درد  از را اشپیشانی  هم  حامی. بود مشغول اشگوشی 

 عزیزم؟ حامی، -

 کمبود وقتی داشت، درد سر وقتی. کرد نگاهم درد پر قرمز های چشم با

 را سرم.  گرفتمی  آتش قلبم نبود؛ خوب حالش وقتی داشت، خواب

 .بردم نزدیکش

 بال؟ برم آرمان با  دقیقه  پنج من میشه -

 خبره؟ چه -

 ! لطفاً  بهت،   میگم برگشتم  -

 .کشیسیگار نمی   نیلین، جاییاین  دقیقه پنج سر -

 !چشم -
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  دلم. بود ما  به رو جانا  نگاه. بوسیدم  را هایشچشم و شدم خم

.  نبود من زدن غر برای   مناسبی زمان ولی بنشیند؛ جانا کنار  خواستنمی

 . برویم اتاقش به تا خواستم و  رفتم  آرمان کنار

  و مانده سفرم تا دیگر  روز یک کهاین از . گفتم حامی و خودم بد حال از

 از برایش. است  خراب  زیادی  دوری  هفته یک برای  حامی و من ی رابطه

 آخر در و هستم؛ کارهایش از شدن دیوانه حال در  که گفتم جانایی

 از پر چشمان. برویم حامی  و من کند قبول ناراحتی  بدون تا خواستم

  دوست حامی با نباید دونستممی ) گفتن با و کرد بغلم دید، که را اشکم

 جفتتون که حال  ولی) گفتن  با بعد و شکست مرا دل اول( شدی می 

  بعد. زد بند  را شکسته دل ،(خوشحالم هم من دارید دوست رو هم قدراِن

 . کرد قبول هم غر کمی از

 . نبودم کنارش آرمان تولد شمع کردن فوت موقع  من هم سال آن

*** 

. کردم نمک و گرم آب از پر را وان من و کشید دراز تخت روی  حامی

. زدم اشپیشانی  به ای بوسه  و نشستم سرش بالی  شد، که تمام

 سمتش را قرص و لیوان و کرد باز را اششده  قرمز سیاهِ های چشم
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  آب  با و گذاشت  دهانش در را قرص کشید، بال  را خودش کمی. گرفتم

 .گذاشتم پاتختی روی  که را  لیوان. کشید سر

 .بخواب  بیا بعدش بکش دراز وان  توی  ذره یک برم،  قربونت پاشو -

 .کنارش افتادم من و کشید را دستم .بود مهربان نگاهش

 ! بیا   من  با هم شما -

 یک برای  ندیدنش فکر با ولی بودم؛ عصبانی  هم هنوز خواستم،نمی

 و شد  حلقه شکمم دور  هایشدست . فرستادم  عقب را  عصبانیتم هفته،

  نفس و شدمی آرام هم او. کردم حس را آرامش باألخره من

 . بود منظم هایشکشیدن

 حامی؟ -

 !جان -

 داری؟  دوستم -

 !رو شما  پرستممی  -

 و بود بسته را هایشچشم. چرخیدم آغوشش در و پیچید دلم ته  حسی

 .کردمی  نوازشم نرم
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 داری؟  دوستم قدرچه تو -

  کنهمی درد سرت وقتی بمیرم، خواممی ناراحتی ازم وقتی که قدراِن -

 .. وقتی بمیرم، خواممی 

 . شد جبران روز دو آن تمام  و موهایم را بوسید شود؛ تمام حرفم نگذاشت 

*** 

  این که  اتاقی. بود افتاده اتاق در هاپرده بین از آفتاب و بود روشن هوا

.  چرخیدم سمتشبه . بود  شده شیرین رویای  و دنیا  یک برایم روزها

  به قدرچه دانستممی  کهاین با  که بود خواستنی و قشنگ صورتش قدراِن

  روی  ای بوسه  و  کنم   کنترل را خودم نتوانستم دارد، احتیاج خواب

 به مرا و کمرم نزدیک  جایی آورد، بالتر را دستش. زدم چشمانش

 .کرد تر نزدیک خودش

 ! من عشق بخواب -

 . برم آرامشت قربون -

روی   دیگری   ی بوسه . کردمی   امدیوانه آرامش و  دارخش صدای 

 . اش زدمپیشانی 
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 نه؟ عروسکم،  بخوابیم گذاری نمی  -

 ! نه -

 برایش شدمی   که شد پهنی  لبخند صورتش تمام و کرد باز را هایشچشم

 . داد جان

 ! من برم  رنگت خوش شیطون های چشم قربون -

  دستش. گذاشتم داشت ای روزه یک ریش ته که صورتش روی  را دستم

 بوسه  انگشتانش سر  تک -تک به و کرد بلندش گذاشت؛ دستم  روی  را

 .زد

 میاد؟  خوابت -

 جوجه؟ میاد خوابم پرسیمی  بعد و کردی  بیدارم -

 .خندیدم

 حرف هفته یک این و افتاده که اتفاقاتی مورد در جدی  باید نیلین -

 . بزنیم

 .ببزنیم حرف -
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 . نیلین گذرمنمی  راحت قدراِن شه، تکرار رستاک موضوع دیگه ی دفعه -

 شه؟  تکرار اگه قسمتش  کدوم -

  اون با  و جااون شما و دارم حساسیت کسی یا چیزی  به  من  بدونی اگر -

 .بیرون اومدی می پوریا خونه از رستاک دیدن با باید شما. بمونی  شخص

 . جاستاون که بودم گفته بهت دادی می جواب اگر -

 عزیزم؟ واضحه رفتی؛می جا  اون از  باید شما کرد،نمی فرقی  هم باز -

 . گفتم  آرامی( چشم) 

  دوست و رستوران و بار. گردی برمی  و  دانشگاه میری  هفته یک این تو -

 جایی پیشت؛ خونه میان  لیزبت و اریک میگی  خواستی. نیلین تعطیل

 !شما نمیری 

 یک. نبینم  رو هامدوست  بقیه  و برم من  که شهنمی  برم؛  قربونت حامی، -

 .گردمبرنمی  دیر  که  قول -قول. فقط گذارممی  قرار باهاشون روز

 .اوپا و اوما  و مامان  با  فقط نیلین؛  جا هیچ یعنی جا هیچ نه، -

-  ... 
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 ! چیزی  نشنیدم -

  هست این خوامنمی که چیزی  کمترین خدا به چشم؛ -چشم -چشم -

 و بدی  رو  جوابم زدم زنگ بار هر بده قول. هفته یه این بشه دعوامون که

 . نکنی پریشب مثل دیگه

  دست امگوشی  هم پریشب ! باشه  که  جا هر برم،  قربونت میدم جواب -

 . گرفتم ازش صبح بود، مونده جا جانا

 و خشم  سرم، فرق تا پایم های انگشت نوک از. رفت جانم  من و جانا گفت

 . گرفت را دستم  که شدم بلند. شد  عصبانیت 

 شد؟چی -

-  ... 

 یکهو؟  شدچی میگم نیلین -

 . بپوشم لباس خواممی  برم،  بگذار -

 .گفتم  آخی درد از که داد فشار را دستم  مچ و کشید بال  را خودش

 ! نکن تالش الکی پس خوری،نمی تکون جااین از نخوام  من تا -
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 . برم بذار -

 !عروسک بدم  توضیح برات بگذار -

 آخر در کجا؟ من زور  و کجا او زور ولی  شوم؛  بلند کردم تالش دوباره

 با و بود آرام او ولی. کردم نگاهش  عصبانیت با و برداشتم تالش از دست

 .بردمی  لذت من حسادت از گویا  پهنش لبخند

  من بال، برم کرد اصرار دوستش، ی خونه رسوندم رو جانا من پریشب -

  به بزنه زنگ که  دستش دادم رو امگوشی . برگشتم  و رفتم ساعتنیم  هم

 !کردم فراموش بعدش  و مامانش

 کردی؟ می کارچی  بود برعکس جامون اگه بگو بهم   فقط -

 بود؟ برعکس چی جای  -

 ی خونه رفتم می داره، احساس من به واضحی صورت به که   مهبد با  من -

  قائل ارزش برات قدراِن  من  و موندمی جا دستش امگوشی و دوستش

 ...ودستش رو  بود من  کنار اشهمه مهبد هم فرداش. بدم  خبر که نبودم

 ! نیلین شو خفه -

 ! نمیشم خفه -
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 ترمحکم  بار این. بکشم بیرون  دستش از را دستم کردم تالش دوباره

.  داشت نگه دیگری  با را امچانه  و دستش یک با را دستم دو و کشیدتم

 . بودیم  شده عصبانی  جفتمان

  بزنی،  هاحرف این از کنی  اضافه غلط نیلین دیگه باریک فقط بار،یک -

 . کنن گریه حالت به آسمون های مرغ  که میارم سرت بالیی

 بکنی؟  داری  دوست کاری  هر چی؟ شما -

 نه؟  یا گفتم چی شنیدی  -

 که بود زیاد دستانم  و چانه روی  دستش دو فشار و گفت  بلند قدرآن

 . نداشتم آمدن کوتاه قصد ولی شد؛ اشک از پر هایمچشم

 نرفتم پوریا ی خونه  از  چرا که کردی  دادبی و داد من با چی؟ شما -

  پیشنهاد بهم ندارم، پسردوست کرد فکر چون که  رستاکی خاطربه

  صبح تا  من  مهمونی؟ رفتی پاشدی  دیگه یکی با خودت. بود داده دوستی

 و  زدی  زنگ بهم بار یک فقط صبح زدم، زنگ بهت  قدر اِن دادم جون

  حامی؛  کن  ولم. شد خشک گوشی به چشمم صبح، تا من.  هیچی بعدش

 ! کنممی  خواهش
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 خشم برق که هایشچشم با او و زدممی  فریاد ریخت،می هایماشک

 تنهایی در گریه کمی و سیگار دلم. بود امخیره  کشید،می  شعله درونش

 .خواستمی 

 و برداشت را اشگوشی  کرد، رها  را امچانه  و گذشت ای ثانیه  چند

 . گذاشت اسپیکر روی  و گرفت ای شماره

 !عزیزم سالم -

  دست از تماس هیچی من  چرا موند، شما  دست من  گوشی که پریشب -

 صبح؟   نداشتم ای رفته

 . من دونمنمی  -

 زنگ تو؟ نگفتی من  به چی برای  زده،می  زنگ صبح تا من  به  نیلین -

 نه؟ یا زده زنگ من به  کسی که پرسیدم ازت نزدم

-  ... 

 ! که دونیمی. واست شهمی  بد  بیاد در صدام جانا،  بده جواب -

 .افتاد گریه  به که جانایی و

 ! متنفرم دختره این از من -
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 . رو دهنت حرف بفهم -

 ! حامی دارم دوست  من فهمم،می  خدا به فهمم،می  -

  جمع تخت گوشه  را خودم من و کرد  باز هایمدست  دور از را دستش

 .کردم پاک را هایماشک دست  پشت با و کردم

  ای اضافه غلط همچین هم قبالً داری، دوست  رو من که کردی  غلط تو -

 حتی هاموقع  اون. ندارم  حسی هیچ  بهت  من  که گفتم بهت و کردی 

 همچین دیگه باریک میگم،  بهت آخره بار هم اآلن نبود؛  هم نیلین

 آمد و  رفت خاله و مامان گذارمنمی  حتی دیگه بکنی، ای اضافه های غلط

 . کنن

. بودم غمگین  نهایتبی  ولی کردم؛نمی گریه دیگر. کرد قطع را تماس

 کرد، دراز را دستش. زد زل صورتم به و کرد پرت تخت روی  را گوشی

 .کرد حلقه کمرم دور را دستش و کشید خودش  سمت  به را من

  خواهیمعذرت ازت جوریچه ببینم برم، قربونت بگیر آروم  لحظه یک -

 . کنم
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  از دست و بود آتش روی  آب مانند ام،شده  تکه هزار قلب برای  حرفش

 . برداشتم کردن تقال

  گشتم امگوشی   دنبال  چی هر  گرفتم، دوش  یک خونه، رسیدم  پریشب -

 ولی گرفتم؛ رو اششماره مامان از زدم  زنگ. جانا به دادم افتاد یادم نبود،

 و  کرد پیدا رو هاشدوست از یکی یشماره  پاشا آخرش. بود خاموش

 زنگی اگه شد قرار. بهم  نزده زنگ کسی گفت  زدم، حرف باهاش وقتی

 خودم هم باز و نزدی  زنگ باریک حتی دیدم هم صبح  بده؛ خبر داشتم

 ! دستت؟ از بودم عصبانی  قدرچه دونیمی .  برنداشتی که زدم زنگ بهت

 زد کنار را صورتم روی  موهای 

 بار برای  تو؛ از قبل  حتی نداشتم، حسی هیچ وقتهیچ جانا به  من -

 ! بینم نمی  رو کسی هیچ تو، وجود با که اآلن که هزارم

 مهمونی؟  رفتی باهاش چرا -

  از برادرش که  بود دوستش ی خونه . برم  قربونت نبود  مهمونی -

 بال  رفتم. بودمش  ندیده بود  وقت چند و هست من قدیمی های دوست

  گفتم که بود خرد اعصابم  قدراِن . برگشتم بودم، اون پیش ساعت نیم هم

 .خونه اومدم و شدم بدتر فقط ولی شه؛  بهتر حالم شاید



 

 

 WWW.98IA3.IR 462 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  خوابیدم، نه  هم من ولی من؛ عروسک شدی  اذیت قدراِن که  ببخشید -

 .بود خوب حالم نه

-  ... 

 !کن   نگاه رو من -

 . کردم نگاهش  و بردم  بال  را سرم. 

 ! ها زنی نمی  نامربوط هایحرف این از دیگه  هم عصبانیتت  توی  نیلین -

 ... که نداری   انتظار -

 : شد جدی  هم باز و شود تمام حرفم نگذاشت 

 .دارم انتظار گفتم بهت که رو چیزی  دقیقاً من -

 !زورگویی -

  جواب فدون. درگیرم  اشهمه و روز سه تبریز، برم باید من هفته این -

 . پوشیمی درست هم لباس نمیری؛ جا هیچ من از شنیدن

 !. لباس؟ -

 . تنت بوی  قربون آره -
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*** 

 !خرمنمی  سوغاتی خودت پول با  واست من -

  فرستاد گوشم پشت را  صورتم روی  سرگردانِ موهای  تار و آمد نزدیکم

 . شد صورتم قاب هایشدست.

  پول از هم کافی یک حتی. بخر خودت پول  با رو من سوغاتی  فقط -

 من؟  عروسک  واضحه خری،نمی خودت

  پیش سال  شش کردم خرج رو دیگه کسی  پول که باری  آخرین من -

 ... دوباره اآلن و بودم متنفر حسش از. بود

 نزدیم؟ حرف بار هزار موضوع این بهراجع  ما چی؟ دوباره -

 ! میگی؟ زور -

  هزار و  چیز یه نمیاد خوشم چشم؛ بگی باید  فقط شما و  میگم زور آره -

 . کنم تکرار بار

 چیه؟ آرزوم  دونیمی  -

 برم؟ قربونت چی -
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 . چشم بگی من  به شما باریک -

  گردی می  چی دنبال  جوجه، کردی  عوض رو من های قانون همه که تو -

 برم؟  قربونت دیگه

 ! من داشتم قدرت قدراِن کاش -

 . خندید بلند  -بلند

 .من  دلِ  جانِ داری  قدرت تصورت از بیشتر خیلی -

*** 

  را روز بیشتر. برگشتم و رفتم رختاوت تا روز هر شنبه، پنج  تا دوشنبه از

  شد قرار. گرفتم را اشتاییدیه آخر تا دادم  انجام را استادم های اصالحیه

 و شد مشخص روزش. باشم آماده دفاع برای  بعد نیم  و ماه یک

 و رفتم ای کافه   نه حامی، دستور به مدت آن در. شد ایمیل هانامهدعوت

 تا و آمدندمی  اوما یخانه  به هاشب   اکثر لیزبت و اریک. رستورانی  نه

  حرف و نشستیممی درختشان و  گل از پر حیاط در  شب های نیمه

  امزندگی  در که بود کاری  ترینسخت  بداخالقم  حامیِ از دوری . زدیممی 

 طول  در کوتاه مکالمات که بود شلوغ سرش قدراِن حامی . بودم کرده
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 یک هاشب . بود او به  آمدهایم و رفت از دادن خبر برای  فقط روزمان

  روز هر او و شدم؛می  تردلتنگ  دلتنگ، منِ و زدیممی  حرف هم با  ساعتی

 چشم بیشتر روز هر  فقط من.  شدمی قبل از گیرتربهانه و تربداخالق

  شنبهپنج. بودیم آورده دوام شنبهپنج  تا حال این با . گفتم می  چشم پشت

 را گوشی  استادم،  با  صحبت  به مشغول منِ و زد زنگ باریک که بود

 تا که  آورد در سرم بالیی  گرفتم، تماس که بعد  ساعتنیم . ندادم جواب

  قانون هم شرایطی هر تحت گوشی دادن جواب. بود بد  حالم شب

 مهمان سری  یک شب،  شنبهپنج . من  جانبِ از فقط  ولی شد؛ جدیدمان

.  بمانند  ایران صبح دوشنبه تا بود قرار و  بودند  آمده حامی برای  لهستانی 

  با خرید برای  که بدهم  خبر تا گرفتم تماس. بود شرکت صبح از جمعه

 بودم پوشیده که شلوارکی خاطربه . رویممی  بیرون به اوپا و اوما و مامان

  شده خسته من برای  مکررات تکرار  از که گفت و کرد قطع  را گوشی

 تا روز  آن. نداد را جوابم و گرفتم تماس بار چند هم آن از بعد . است

  توانستممی  تا دلتنگی و دلشوره از پر منِ . کشید طول خریدمان  عصری 

 های نفس   که حسابی ی مانده  ته با او برای  را همه. بودم کرده خرید

 جواب هنوز او. شد جوینمان هم اریک شام، برای .  کشیدمی را آخرش

  چیزی  شده زده های حرف نه از و شام از نه  من و  بود نداده را من
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 را چمدانم. نداد جواب را گوشی  هم باز و بازگشتیم  خانه به.  فهمیدم

  ساعت. نبود خبری  او از هنوز و بود شب یازده حدود ساعت کردم، جمع

!  شلوارک؟ یک خاطربه  یا  بود؟ خواب شاید و بود نیم و یک ایران وقت به

 آرمان نه. شد  اضافه دیگرم مزخرف احساسات به هم  نگرانی کم -کم 

 اوپایی و اوما پیش شدن دیوانه حالِ در منِ و بابک؛ نه و دادمی جواب

 درد از برایم اوما. باشم پیششان بود قرار که بود آخری  شب  که رفتم

 اش دلتنگی  از. گفت بود،  شده  بهتر فیزیوتراپی به رفتن با که پاهایش

 همه تصورات از بیشتر خیلی من جای   گفت.  من خالی جای  و بابا برای 

  ایران به  وقتی چند دارند قصد دفاعم از  بعد گفت . است  خالی پیششان

 . بیایند 

. ماند می  پیشم ای هفته و آیدمی  ماه  هر بروم، انگلیس به  وقتی گفت

 کمک  من به همیشه او و کنم حساب  او روی  توانممی   همیشه گفت

 صدایش فقط نامنظمم قلب  خواستم،می   را حامی فقط  من و کرد؛ خواهد

  خوابم تا دادم جان صبح تا! کند؟  کمکم توانستمی  اوما خواست،می را

 بیدار که  صبح . کردم عوض را جایم بار هزار و کشیدم سیگار نخ هزار. برد

  ساعت پروازمان و بود  صبح   نُه ساعت.  بود بریده را امانم سردرد شدم،

 که را گوشی. داشتیم  وقت فرودگاه تا ساعتی چند. ظهر از بعد چهار
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 کردم  دعا و بستم را هایمچشم گرفت، را گلویم تلخی بغض برداشتم،

 را اسمش شد، باز که  چشمانم. باشد شده او از خبری  و  باشد سالم فقط

  اتفاقی که کردم شکر  وجودم تمام با را خدا. بود او از تکست یک. دیدم

 . گرفت اوج ضعیفم  قلب ضربان. است نیفتاده

  یک این . باشیم داشته  دور راه از ی رابطه  تونیممی  ما کردممی   فکر من -

 شما  نه ولی نه؛ یا  بسازیم تونیممی   ببینیم  تا بود خوبی تمرین هفته

.  بیام  کنار وضعیت این با تونممی  من نه میشی، متوجه رو من های حرف

 سرپیچی و کاری پنهون و دروغ از من.  جداست هم از دنیاهامون ما

  ولی دارم؛ دوستت که دونیمی .  بینم نمی ای آینده  هیچ و متنفرم

 . بمونیم هم با  تونیمنمی

  قلبم  بار هر و خواندم را تکستش بار بیست. بود فرستاده پیش  ساعت دو

 !کردمنمی حس حسیبی  جز به حسی. زد قبل از ترجان کم

 : نوشتم  برایش و دادم تکان را جانمبی  های انگشت زحمت، با

 شلوارک؟  یک خاطر به  فقط -

  منِ و  گذشت  دقیقه چند. شدمی  ترسخت برایم کشیدن نفس کم -کم 

.  کردم حس دستانم  در را گوشی لرزش نشسته تخت روی  حسِبی 
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 تا کردم بسته و باز را دهانم  بار چند. بود امگوشی روی   خودش ی شماره

 : آمد در کمی فقط کمی، صدایم

 ! بله -

 واست چیزی  اگر برم  باید بعدش و  دارم وقت  دقیقه ده فقط اآلن -

 . زنیم می   حرف هم با فردا خواستی، توضیح بیشتر اگر و بپرس  نامفهومه

 این یبقیه .  بدونم خوامنمی ای دیگه چیز پرسیدم، سؤال یک فقط من-

 . کن استفاده استراحتت برای  هم رو زمان

  همین به.  نداشتم او  از انتظاری  هیچ  من و نبود  من برای  دیگر حامی

 در بودن معلق حس و ریختمنمی  هم  اشک حتی. بود شده تمام راحتی

 . داشتم را فضا

 . کنیممی خسته رو  هم ما بود؛ نمونه یک فقط شلوارک جان، نیلین -

 ! جان نیلین

  من، بالی  و قد خوش و منطقبی  زورگوی مرد نبودم؛  خسته که من

 . شد خسته زود قدرچه

 . بودم شده  فلج گویا  فقط نداشتم؛ ای گریه و بغض
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 ! خداحافظ مرسی، -

 نیلین؟ خوبه حالت -

 ! خداحافظ خوبم، -

.  خواستی اگر زنیممی  حرف و بینیممی رو هم فردا جان، نیلین -

 . هم  از باشیم دلخور خوامنمی

 !جان نیلین  گفت باز

 . ندارم لزم توضیحی من بینیم،نمی رو هم فردا -

  آخرش که دیداری  فایدگیبی  به شاید  هم او. کرد مکث  لحظه چند

 .برد پی است جدایی

 !باش خودت  مواظب. باشه  -

 مامان. کشیدم دراز و  کردم جمع شکمم در را زانوهایم من و کرد قطع

 باریک فقط. نخوردم تکان  تخت روی  از من  ولی آمد؛ اوپا آمد، اوما آمد،

. نزدم حرف و زد زنگ بابا. بستم را هایمچشم و آیمنمی ایران که گفتم 

  روی  از  هم باز من و آمد اریک و زدند زنگ. نزدم حرف و زد زنگ سپیده

  او  خاطر به فقط  من حال که دانستندمی  همه گویا. نشدم  بلند تخت



 

 

 WWW.98IA3.IR 470 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 و افتاده  اتفاقی چه پرسید نمی  هیکس. شود دیوانه چنین این تواندمی 

  من العملعکس  نداشتن و نزدن حرف نگران همه. آوردنمی را اسمش

  مامان. ریخت اشک و داشت نگه را دستم و نشست تخت کنار اوما. بودند

بغلم  اریک. کرد نوازش را موهایم اوپا. بیایم  خودم به بلکه زد فریاد سرم

 و کرد  بیرون را همه اریک. بزنم حرف توانستمنمی واقعاً من و کرد

 اوی  از و زدمی   داد من آرامِ همیشه اریکِ. گرفت را آرمان شماره

 از که گفت بود نداده مرا زنگ جواب حتی که برادرش از ترمعرفتبی 

 حرف که  است ساعت چهار که کرده چه نیلین با که بپرسد برادرش

  را تماس که خواست اریک از. است جلسه حامی که گفت آرمان. زندنمی

 و داشت نگه من صورت جلوی  را گوشی اریک. ببیند مرا تا کند تصویری 

 را جوابم دیروز از هم آرمان. نکردم باز را امبسته های چشم  حتی من

 و تاریکی در فقط من و کرد صدایم. بود شکسته هم او  از دلم. بود نداده

  هیچ من و رفت بیرون اتاق از  اریک. شدم ترغرق درونم مطلق سکوت

 خواب در خواستمی دلم. نداشتم  خوردن تکان و زدن حرف به  میلی

  لرزید، که گوشی.  شدمنمی بیدار دیگر و رفتممی فرو خبری بی 

.  شد برابر دو دلم غم دیدم که را اششماره. کردم باز را هایمچشم

  برای   دلیلی من و بستم گوشی کردن  سایلنت حتی بدون را هایمچشم
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  تختم گوشه و شد اتاق وارد  اریک بعد دقیقه  چند. نداشتم دادن جواب

 حرف خط پشت حامیِ با خواست و برد موهایم لی  را  دستش. نشست

  و گذاشت اسپیکر روی   را گوشی. نکردم باز را هایمچشم  حتی من و بزنم

 . شنوممی  من که  گفت او به

 نیلین؟ -

-  ... 

 ! عزیزم؟ نیلین، -

-  ... 

 .بیرون  میرم و پیشش گذارممی رو گوشی من  شنوه،می رو صدات -

 . افتاد پایین راستم چشم از اشک قطره یک و رفت  بیرون اریک

 دیگه ساعت  سه پروازتون  بیاین، شو آماده پاشو برم  قربونت نیلین -

 . زنیممی  حرف هم با پیشت میام فردا من.  میشه دیر است؛

  با که ایران بروم. تمام و بودیم شده  جدا ما! بود؟  مانده حرفی چه

 شوم؟  زجرکش خاطراتمان

 ! باهام بزن حرف برم، قربونت  پاشو شو،  بلند   کنممی  خواهش عزیزدلم -
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-  ... 

. نشست تماس قطع ی دکمه روی  و خورد تکان ساعت چند از بعد  دستم

 به او و احساسم فکر.  بستم را هایمچشم و کردم سایلنت را هاگوشی 

 . شد سنگین هایمچشم  کم -کم و کردم

*** 

 سرم بود، شده خشک تنم. بود ظهر  از بعد شش  ساعت شدم که بیدار

 اتاق از  و شدم بلند تخت روی  از. سوختمی درد از اممعده  و کردمی درد

  با.  آمدند سمتم من دیدن با  و بودند نشسته سکوت در همه. رفتم بیرون

  جاری  هایشچشم از هایشاشک که مامانم  و گفتم ببخشیدی  زحمت

 . گرفت  آغوشم در تنگ بود،

 همیشه باش خوب  نیلین؛ دیدم هامچشم جلوی  رو مرگ  امروز من -

 .دخترکم

 . بودم  شده خودخواه و رحمبی  من قدرچه و

 حالم بعدش  میدم  قول میام؛  و میرم روی پیاده یک فقط  من  مامان -

 . باشه خوب
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 از ولی نشود؛ خوب وقت هیچ شاید حال این که دانستممی  هم خودم

.  بودم شده دروغگو.  بودم کرده نگرانشان قدرآن که بودم  متنفر خودم

 هر و ماندمی  ساکت گفت. کردتم ماشینش  سوار زور با و  آمد من با اریک

 دلم گفتم. نداشتم  را مقابلش در مقاومت توان. برتممی بخواهم که جا

  نزدیک کوچک  دهکده را، آرامشش و خواهدمی  را  اسخانس زانس

  ماشین در او و شدم پیاده  من. قدیمی های بادی  آسیاب از پر آمستردام،

 نوازش را موهایم  تابستان خنک نیمه باد  گذاشتم و  رفتم راه. نشست

  در اشک که ای خسته  منِ پیش اریک که  بود  شب نُه حدود ساعت .  کند

روی  را سرم. نشست کنارم و کرد بغلم.  آمد بود، خشکید چشمانم

 اوی  دلم قدرچه. کرد حلقه امشانه  دور را دستش و اش گذاشتمشانه 

  حرکت از جانبی  دلتنگِ قلبِ این چرا. خواست را تنش عطر و معرفتبی 

 ایستاد؟ نمی  باز

 ! بزن حرف حامی  با -

 ! نمونده  حرفی -

 .میگه  چی ببین زدن؛ زنگ آرمان یا خودش یا باریک  دقیقه پنج هر -
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  خواستمی را صدایش دلم. خورد زنگ دستش در گوشی لحظه همان و

 قدرچه هر که غروری بی  دلِ بود،  شده تمام  چیز همه که هم قدرچه هر

  هم  دقیقه دو گذشته، ساعت  سی در. خواستتشمی  هم  باز شکستشمی 

  صاف را صدایم و کردم وصل را تماس خودم. بودم نشنیده را صدایش

 :کردم

 ! بله -

 رو من  جواب کنیمی غلط نشدی، هواپیما سوار کردی   غلط تو نیلین -

 . کنیمی  نگران قدراِن رو من  کنیمی  غلط نمیدی،

 را من همیشه که صدایی. زدمی فریاد اشجدی  و خش از پر صدای  با

 برای  دلم باراین  اما . گرفتمی  عصبانیت ی مایه ته  وقتی ترساندمی 

 . شد ترینتنگ نیست، من برای  دیگر که صدایی

 ! نباش هم نگرانم من، به نزن زنگ دیگه -

 . فقط نیلین  شو خفه -

 .شدم خفه و کردم  گوش حرفش به  نباشیم  هم با بود قرار که هم اآلن

 دونستیم؟نمی  بمونیم، هم با  تونیمنمی  که  دونستیممی  اولش از ما-
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-  ... 

 نیلین؟ -

 ! دونستممی  -

  متنفرم؛ خودم  تکرار و کاری پنهان  از من دونستیمی  هم تو -

 دونستی؟نمی

-  ... 

 نیلین؟ -

 ! دونستممی  -

 کردی؟  خودت نگران رو همه که هست ای بازی مسخره چه این پس -

  زیادی  او یا فهمیدمنمی  را منطقشبی  منطقِ من، که  فهمیدمنمی

 ! دانست؟می  کارپنهان  مرا رستاک خاطربه   هم هنوز. بود شده منطقبی 

 .خداحافظ نیست؛ من نگران کسی دیگه -

 ... خداحافظ بگی  من قبل دیگه باریک نیلین -

 :زدم داد توانم تمام با. کردم  قطع را حرفش من باراین
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 بدی  انجام  که مونده  بدتر چیزی  این؟ از بدتر هان؟ کنی؟می  کارچی -

 یعنی خوای؟ نمی رو من بگی   من به جوری این کهاین از بدتر موردم؟ در

  نه دیگه نیست؟  کافی رو، هاعاشقتم  اون تموم کردی  تموم تکست یک با

 نه بزن،  زنگ من به نه.  ببینم رو خودت نه بشنوم رو صدات خواممی 

 ! دیگه کسی

  بودم، زده  که هاییجیغ  و فریادها تمام از حالم. کردم خاموش را گوشی

  درون از عجیبی طرز  به  فقط. بودم نکرده گریه هنوز ولی بود؛  شده  بهتر

 . لرزیدممی 

 شام خوردیم ولی. کرد  بهتر را حالم گرم آب دوش رسیدیم، که خانه به

. بود  شده بهتر حالشان اوما و اوپا و مامان. کردمی درد  هم هنوز اممعده 

 ی خانواده. بودم کرده  نگرانش که  خواستم معذرت و زدم حرف هم بابا با

 نباید من و بود وابسته من خوشحالی به  شانخوشحالی  که داشتم خوبی

  وقتی شودمی ترسخت چیز همه فردا از دانستممی . کردممی  ناامیدشان

 فریاد بلندتر هایمسلول تک -تک صدایش و هادست  ها،چشم برای 

 .زد خواهند

*** 



 

 

 WWW.98IA3.IR 477 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 استرس، قلب،  تپش. کشید  طول سال یک من برای  گذشت که ای هفته 

 بیشتر  ساعتی سه دو هاشب . بودند  شده هایمهمدم ناامیدی   و دلتنگی

روزها و . بودم داده دست از کامل خوردن، غذا به را میلم و خوابیدمنمی

  .گذشتها با تظاهر به خوب بودن و بوسیدن عکسش و سیگار می شب 

  منتظر همه گویا  ناگفته، قرار یک طبق.  نبود ایران به برگشتن از حرفی

 هیچ با تماسی هیچ و بود خاموش امگوشی .  بودند من   تصمیم و من

 چه  هر. نداشت خاصی اصرار گویا هم  هیچکسی. نداشتم ایران در کسی

  دوام نداشتم خودم برای  را هاشب  اگر. کردم رد برویم، سفر کردند اصرار

 فکر و تنهایی در دیوانگی  و سیگار از بود پر که هاییشب. آوردمنمی

  کوچ  اوما خانه به و بود گرفته مرخصی هفته یک اریک. او خیال به کردن

  اریک دانستممی من و بود امخانواده و من  به حواسش. بود کرده

 جبران برایش چنین این نتوانم وقتهیچ شاید من و است عزیزترین

  قلبم  ضربان که سریعی دویدن. دویدیممی  لیزبت و اریک با روزها. کنم

 مطلق سکوت در من  و نبود ذهنم در او که بود  زمانی تنها برد،می بال  را

  روز هر که هادویدن این و بود  شده جان بی  نخوردن، غذا  از بدنم. بودم

  دوشنبه. بودم کرده لج هم خودم با. بود کرده ترمجانبی شد،می  بیشتر

  بیشتر از بعد را گوشی  شدم،  تنها و برگشت اوترخت به  اریک وقتی  شب
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 قدرآن  من و بود زیاد  قدرآن هاپیام  تعداد. کردم روشن هفته یک از

 چشمم. نیانداختم  هم  نگاهی  نیم حتی  کدام هیچ به که بودم حوصلهبی 

  ذهنم در شدن، کمرنگ جای  به که اویی نامِ . بود او نام  دنبال فقط

  تکستش آخرین و نیلین بود  نوشته بار چند. بود شده همیشه از ترپررنگ

 تکست این از بعد گویا و نگرانتم بود نوشته  که بود پیش روز سه برای 

 دیگر که   معرفتیبی اوی  از بود نشده خبری  هیچ که نبود ای نگرانی  دیگر

  است کسی با اآلن که گذشت ذهنم از کوتاه ی لحظه یک. نبود من برای 

  که زمانی از هم هنوز. گرفت  آتش تنم تمام  و کندنمی فکر من به دیگر و

  تا و شدم بلند . بودم نکرده گریه لحظه آن تا بودم خوانده را تکستش

 تمام.   کشیدم  سیگار  زدم، قدم خانه در  سرگردان روح  مثل  صبح هفت

  سرگیجه شدت از. لرزیدم ترس از دیگر کسی با بودن و  او تصور از مدت

 . برد خوابم باألخره و کشیدم دراز ضعف و

*** 

 رو؟  صدام شنوی می   مامان؛ نیلین  عزیزم، نیلین جان، نیلین -

  گریان های چشم با را اوپا و اوما مامان، و کردم باز را هایمچشم آرام آرام

 . بود تار چی همه. دیدم سرم بالی  را پوش سفید مرد دو و
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  پایین زودی  به هم  تبش نیست، چیزی  و خوبه هم شما دختر حال -

 !مرتبه  چی همه باشیم مطمئن تا کنیممی   صبر دیگه ساعت نیم ما  میاد،

 . بودم منگ

. بود کوره مثل تنت نشدی، بیدار ساعته یک کردیم صدات چی هر -

 ! اومد اورژانس زدیم زنگ

  هلندی، دکترهای . بنشینم تا کردند کمکم و آوردند میوهآب برایم

  به توجه با درد دلیل  دنبال به و گذرانندمی زیادی  وقت بیمار با همیشه

  تبم که  شدند متوجه من با  صحبت کمی از بعد.  گردندمی افتاده اتفاقات

 برایش که چیزی . امگذرانده که است غمی و استرس خستگی، از ناشی

 به  و  کنم صحبت مشاوری  با  که دادند پیشنهاد. نداشتم دکتر به نیازی 

 خیال  کردن راحت از بعد وقتی . باشم  داشته سالم تغذیه  جدی  طور

 نشست  تختم کنار. آمد برایم سوپ کاسه یک با اوما رفتند، هااین مامان

 .داد دستم به را سینی  و

 !عزیزم بزن  زنگ بهش -

  بخشآرامش نگاهش. زدمی حرف موردش در اوما که بود باری  اولین این

 .لرزیدندمی چشمانم مردمک و بودند سرد من دستان ولی بود؛ مطمئن و
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 !رو من خوادنمی  -

 فوران هایماشک شده خشک ی چشمه و شکست هزارم بار برای  دلم و

  مقاومت برای  دلم که  بودند شده جاری  چشمانم از سریع قدراِن. کرد

 . سوخت شانای هفته یک

 رو هاشحرف و بزن زنگ من؟ عروسک نخواد رو تو که هست کسی -

  خیلی عاقلی، تو. چیه دردش ببین. نکن تصور جمالتش ظاهر به. بخون

 رو زدن پس این دلیل مطمئنم. فهمیمی  سال  سه و  بیست از بیشتر

 . میشی آروم و کنی پیدا

 فکر اگر که کردممی   فکر نباید. کردم تمام را سوپ من . رفت  و گفت

  هفته یک این قلبم که  عذابی برای  دلش مغزم. زدمنمی زنگ کردم،می 

  خیانتکارم قلب ولی بود؛ محکوم معرفتبی اوی  و سوختمی  بود  کشیده

 فکر بدون.  کشیدمی فریاد مغزم سر و خواستمی  چیز همه رغمعلی را او

  دانستممی  فقط. بود رفته در دستم از روزها حساب. گرفتم را اششماره

  قطع که خواستم خورد، که بوق  اولین. است شب نُه ساعت  ایران اآلن

 تمام. باشد  کسی با ترسیدم. شد  زنده وجودم  در دیشب  ترس تمام. کنم

 و بستم  را هایمچشم. فشرد را تماس قطع دکمه انگشتم و زد یخ تنم
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  آرزو، همان وسط . باشد نخورده  بوقی و  باشم کرده اشتباه  من کردم آرزو

. بود کرده تار را دیدم بودند، افتاده راه که هاییاشک. لرزید گوشی

  بار و شد   قطع گذشت؛   دلم از عمیقی غم. بود افتاده صفحه روی  اسمش

 و امزده زنگ چرا که باشد  عصبانی و بردارم ترسیدممی .  خورد زنگ دوم

  دستم زد، زنگ که سوم بار. باشم   شده است  کنارش که کسی  و او مزاحم

  دانستمنمی.  قلبم نه و  داد گوش مغزم  به  نه. کرد لمس را سبز ی دکمه

 . گیرندمی  تصمیم هم هادست

-  ... 

 ! نیلین؟ -

 ! جانم -

  هیچی اختیار. نچرخید  جانم غیر به زبانم ولی بگویم؛  جانم خواستمنمی

 . نداشتم خودم از را

 خوبی؟ -

 خوبی؟ تو نیستم؛ -

 . نیستم خوب هم من -
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 در نبودنش خوب با قلبم از که  شیرینی گرمای به داد توقف فرمان مغزم

 جدایی این که بود، زده زنگ که نبود خوب   اگر تو برای . شد جاری  بدنم 

 .زدنمی رقم را

 نیستی؟ خوب چرا -

 کنی؟ می فکری  چه خودت -

 ! بگو خودت کنم؛ فکر که ترسممی  من -

 ترسی؟می  چی از -

  دست بدقلقی  از هم  مغزم حتی که داد آرامشی بمش،  و آرام صدای  تن

 . برداشت

 . نباشه  دلتنگی خاطربه  نبودنت خوب  کهاین از -

 .هست اشیکی  دلتنگی -

 چند  گذاشتم .  کشیدم سرم روی  را نازکم پتوی  و کشیدم دراز تخت روی 

 . کنند عطش رفع حرفش تکرار با امتشنه های گوش ای ثانیه 

 رو؟  صدام شنوی می   نیلین، -
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 ! شنوممی  -

 رو؟ سؤالت جواب گرفتی -

 چیه؟  اشبقیه  -

 . شکستگیدل -

 ! چرا؟ -

 که اویی بود؛ دودل بزند  خواستمی  که حرفی از. کرد  مکث کمی

 .خواهد می  چه دانستمی  همیشه

 بوده؟  کی  داشتی رابطه باهاش که  کسی اولین -

  پردازش به شروع مغزم  ثانیه چند عرض در. ایستاد قلبم ای ثانیه 

 پیدا مرا رابطه اولین و دلشکستگی با را ما دعوای  ربط تا کرد اطالعات

 . بود  ناموفق که  چند هر.  کند

 ! مارک با -

 نبودی؟  کسی با  مارک از قبل -

 .بود  شما از قبل من ی رابطه آخرین و اولین مارک -
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 نبودی؟  کسی با  قبلش -

 : داد ادامه و زد پوزخندی 

 ! رابطه بدون -

 پسر دوست تا دو بهت  که بودم گفته بودم، دوست یکی  با  ماه سه! چرا -

 . داشتم

 بود نکرده خطور ذهنم  به حتی طور.چه!  من بر وای . پریدم تخت  روی  از

 در و اهمیتبی  برایم قدرآن. بزنم حرف او با  باید موضوع این بهراجع که

 .زدنمی  دیگر قلبم. نشدم متوجه هم سؤالش با حتی که  بود دور گذشته

 بودی؟  کی با.  نیلین -

 : بگویم را اسمش توانستم تا کندم جان

 ! رضاعلی -

 درسته؟  من، ی خاله پسر -

 :بود التماس از پر من صدای  و سفتی و طعنه از پر صدایش
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 و آرمان با  دیدمش سوئیس توی  اول بار که بودم  ساله هفده من حامی -

 بود جااون ماه چند و مسابقات واسه هلند  اومد که هم بعدش  سال. پوریا

 . بودیم دوست  هم با  ماه سه ما

 بدونم؟ باید اآلن من -

  نیومد یادم دیدنش  با حتی من که نداره وجود من برای  رضاعلی قدراِن -

  ما  بین.  بزنم حرف باهات بهشراجع باید من  و بوده  ما بین ای دوستی  که

 .نیوفتاد  اتفاقی هیچ

 نداشتی؟  احساس بهش شما -

 تجربه او با را پسر و دختر بین کشش حس  که بود کسی اولین رضاعلی

 .دادمی بچگی بوی  فقط که  داشتیم خوبی های شب  و روزها. بودم کرده

 !چرا -

 ! نبوده  بینتون هیچی  نگو پس -

.  داشته  وجود  روز یک نمیاد یادم حتی  که بود کوچکی احساس  قدراِن -

  با رضاعلی. خوریمنمی هم درد به جوره  هیچ که فهمیدیم هم زود خیلی

 و دیدیم رو هم بار چند هم اون از بعد و شد دوست ایران توی  دختری 
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  هامدوست از یکی با دیت یک حتی من.  معمولی های دوست بودیم  شده

 رسید  ذهنم به که چیزی  تنها دیدمش که تولدت توی . فرستادمش 

 ذهنم به هم باریک حتی قسم خدا به  کرد؛ دوستم به  که بود خیانتی 

  سال  شش چرا. بگم  بهت  که داریم ای گذشته  رضاعلی  و من که  نرسید

 ! باشه؟ مهم برات باید من پیش

  به لعنت. زدمی  نامنظم  اما  بلند؛  عجیبی طرز به نزدن، روزها  از بعد قلبم

 رابطه این  جای  یک همیشه و گنجیدمنمی حامی چهارچوب در که  منی

 .بودم کرده خراب را

 .کرد سکوت

 گفت؟  بهت کی -

 مهمه؟ -

 .بگو داری   دوست اگر نه، -

 حالتش خوش موهای  بین را دستش مطمئنم و کشید  نفسی کالفه

 . کشید

 ! برام فرستاد و بود دیده رو هاتونعکس  جانا -
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 ها؟عکس  کدوم -

 .بروکسل توی  مهمونی یک آرمان،  فیسبوک توی های عکس  -

 که ای روزه چند و بزرگ مهمانی  تنها. بود  مهمانی  کدام  دقیقاً دانستممی 

 سه  در مهمانی آن که آمدنمی یادم حتی. بودم رفته بروکسل در من

 . بود افتاده  اتفاق رضاعلی و من   دوستی ماهه

  نیلین؛ نبود آسون برام. دادن توضیح برام آرمان و رضاعلی به زدم زنگ -

  وقتی. بشه دعوامون اتکاری پنهان سر دوری  تا خواستم نمی ولی

 فشار دیدم، من  حساسیت همه این با پوشیدنت لباس سر رو اتخیالیبی 

 ! نیومد  پایین  دیگه امرفته  بال 

 بودم مطمئن اآلن که دادممی اویی به را دنیا های حق تمامی  که خدا به

 خودم از بیشتر او  برای   دلم. است نشده اذیت روز چند این در کم

 . سوخت

 یادم ازش گذشته از  هیچی  من که دوسته یک واسم رضاعلی  خدا به -

  بگم  بهت باید و بوده پسرم دوست که  نیومد  ذهنم به هم  باریک نمیاد،

 . گفتممی  که خورممی  قسم وگرنه
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 و کردم  حس پوستم روی  را نفسش گرمای  من و کشید بلندی   نفس

 . بود کنارم خواستمی  دلم. زدمی فریادش وجودم. گرفت آتش تنم تمام

 رو؟  من  بخشینمی  -

-  ... 

 قسم خدا به  هم قصدم. بود امبچگی  توی  اشتباه یک خدا به -

 ! نبود کاری پنهان 

-  ... 

 ! نمیگم دروغ -

-  ... 

 وجودم تمام که بخوام قدراِن رو چیزی   یا کسی  من بود نشده  وقتهیچ -

 دونمنمی . بود امزندگی روزهای  بدترین هفته یک این. خوادمی رو تو

  نه موزیک، نه  نقاشی، نه  میکنه، آرومم سیگار نه بشم؛ آروم  جوری چه

 .نکردم تجربه هیچکسی با رو هاحس  این من. دوری  نه ورزش،

-  ... 

 رو؟ من ببخشی خوای نمی  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 489 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  گفتمی  اگر بودم؛ افتاده التماسش به  و بوده من  از اشتباه بودم  فهمیده

 . شدممی   تمام هم من نه،

 باشیم؟  هم با خوای می  -

 . بدهم نبودن او بی روز  یک برای  را امزندگی از سال  بیست بودم حاضر

 ! آره -

  من روی  که تأثیری . نخواستم تو اندازه  رو هیچکسی وقتهیچ هم من -

 جوری این اگر که. تصورته از بیشتر خیلی گذاری می  روانم و اعصاب و

 قرار اگر ولی نبودم؛  دلتنگت و نگران قدراِن اتفاقات، این بعد اآلن نبود

 رو شرایط سری یک و  شه عوض چیزها سری یک باید کنیم، شروع باشه

 . کنی  قبول

 .کردممی  فدایش خواستمی  اگر که نبود امزندگی  از بالتر من و

 ! کنممی  -

 کنی؟می  رو چی -

 !کنم می  قبول رو بخوای  چی هر -
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  پس پا کردی، قبول اگر. کن فکر بهشونراجع . نیلین  اول کن گوش -

 .بود  نخواهد کشیدنی 

 . بگو بهم دیدمت کنم؛می  قبول کنم، گوش خوامنمی  -

  وقت هر و کنی  قبول که  نیست  پوشیدنت  لباس مثل  این نیلین -

 . بکنی رو خودت کار نخواستی

 . کنممی  قبول بخوای  چی هر خدا؛ به  حامی  فهمیدم -

 بذاری؟  چادر بخوام اگر حتی -

 چی؟ -

 . بودم شده  هول زد؛ پوزخندی 

 خوای؟ می رو این واقعاً -

 . چی میگی سادگی این به رو همین نیلین،  ببین -

 !نه؟  گفتم  مگه.  فقط  پرسیدم سؤال -
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 شروع  شیم،می  خسته من هم و خودت هم بندم،می  رو پات و دست -

  قبول فکر با و راجعبهش کنی فکر خواممی  هم؛ کردن اذیت به  کنیممی 

 . کنی

 میای؟ کوتاه  شما نکنم،  قبول  و کنم فکر اگر -

 ! نه -

  کنم قبول و کنم فکر اگر حتی من کنم؟ فکر که داره ای فایده  چه پس -

 . نتونم  بعداً شاید هم

 اذیت و شده  تنگ دلت چون صرفاً نه کنی،   قبول باز ذهن با خواممی  -

 !شدی 

 !ندارم لزم فکر. سوزونمنمی  بودن تو با برای  رو شانسی هیچ من حامی -

  با از حرف دیگر. بگیرد پس را حرفش خواستممی  فقط من و بود کالفه

 را من حس و خواهدمی مرا بگوید مانیم، می  هم  با بگوید  نزند؛ نبودن هم

 مرا که حسی تنها  بس؛ و دانندمی  معشوق از مانده جدا های عاشق فقط

 . برساند  آسمان اوج به و بکشد بیرون توانستمی خاک زیر از

 میای؟  فردا بگیرم بلیط  -
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 .آره -

  انتظار بیشتر من از که گفت و کرد تاسف احساس برایم اریک شب، آن

  اشتباه تصمیمم که!  ندارم کم چیزی   من که . است داشته خودکنترلی

  در پیش سال  شش ماه، سه که رضاییعلی خاطربه  او که! است

 بعد ی دفعه حامی  که! کند تمام را اش رابطه خواسته بوده، اتزندگی 

 نخواهد ساپورت مرا اریک بعد دفعه که! آوردمی  در سرم  تری بزرگ بالی 

 های سلول   که دانستممی   من.  کند  درکم که نکردم اصرار حتی. کرد

. ندارد نیاز او جز هیچی به امشکسته  قلب  که ام،خسته  بدن  که معتادم،

  من باشد،   هم اشتباه  ترینبزرگ  برگشتن او پیش اگر که دانستممی 

 بدون  من.  است دوانده ریشه من جان در  او دانستممی . دهممی  انجامش

 زیادی  من خوشحالی از که مامان شب آن. نداشتم معنی دیگر او

  با. کرد نخواهم فراموش عمرم آخر تا دانممی  که زد حرفی بود، خوشحال

  عواقبش که است این  مهم است، انتخاب یک گرفتن تصمیم عقل یا دل

 هیچ نبودی، خوشحال و شدی  بلند فردا اگر که طوری . کنی قبول را

 .نخوری  را دیروز و امروز حسرت وقت

*** 
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  زمین به تا خوردمی چرخ هزار بیاندازی  هوا در که را سیب گویندمی 

 و غم  هیچ  که منی. چرخیدمی  و چرخیدمی  هوا در هم  من  سیب.  برسد

 عاشق نقطه مسافرت یک نداشتم،  سالگی سه  و بیست سن  تا مسئولیتی

 برایش و بودم کرده قبول که  شد مجهولی قول دوم مسافرت و شد  شدنم

  توانمنمی و دارم ایمان حامی به  که دانستممی . کردممی شماری  لحظه

 برای  دنیا  بخشآرامش  ی نقطه   تنها آغوشش دانستممی. بمانم او بدون

 جانِ او. دارم احتیاج او به  کشیدن نفس برای   که دانستممی . است  من

  که اتاقش در پشت. خواستممی  را بودنش قیمتی، هر به  بود؛ من

 اشمنشی  از. شنیدم می  که بود صدایی  تنها قلبم،  بلند صدای  ایستادم،

 شودمی  عصبانی گفت. بود  کرده قبول دودلی با  و ندهد  خبر که خواستم

 های اخم بود، نشسته میزش پشت. شودنمی که او به دادم قول من و

.  نوشتمی  چیزی  کاغذ روی  و بودند کرده جا صورتش روی  اشهمیشگی 

 عذاب، هفته یک از بعد برایم بود، واقعی حضورش و نبود رویا کهاین باور

 .نیاورد بال  هم را سرش حتی من مغرور مرد. نبود آسان

 دارید؟  لزم چیزی  -

 . دارم لزم رو حامی -
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 اخمش. رفتم جلو. کرد  نگاهم محو  ثانیه چند و بال  آورد را سرش باألخره

 ی مردانه  بلوز. آمد سمتم   به و شد بلند من قامت خوش مرد  شد، باز

 بود باز پیراهنش بالی   دکمه. بود پوشیده  زده تا های آستین با ای مشکی

. بود پوشیده را بودم  خریده من که کمربندی  اشمشکی شلوار روی  و

 و رفتم را آخر قدم.  کرد مستم و رسید خودش از زودتر ادکلنش بوی 

.  ماند جا همان همیشه برای  شدمی  کاش . کرد باز برایم را هایشدست

 در  تنهایی سنگ روی  آبی ققطره  من دل داشت، شکل تنگ دلِ اگر

 کرده استفاده  اشتنهایی از آفتاب. بود کیش  ساحل ی درجه چهل دمای 

  پایین و بال  هم  دست در دست دریا  آب های قطره که  زمانی و بود

 جا آغوشش در بیشتر را خودم  چه هر. بودتش بلعیده  رفتند،می 

 . شدممی تردلتنگ کردم،می 

 من؟ دل جانِ -

-  ... 

 من؟ قشنگ عروسکِ -

- ... 
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.  آوردم بال  را سرم کوبید، سینه به ترآرام قلبم که دقیقه چند از بعد. 

  پیچیده مغزم در سیگارش و ادکلن بوی . ام قرار گرفتچانه  زیر دستش

 .کردمنمی عوض چیز هیچ با را لحظه این من و بود

 . بود  شده تنگ خیلی واست دلم -

 ذره یک  موهات عطر واسه  بوییدنت، واسه هاتچشم واسه هم من دل -

 ! من عشق بود  شده

-  ... 

 :کردم زمزمه آرام و  شد حلقه گردنش پشت هایمدست  شدم، ترنزدیک

 !دارم دوستت -

 .کرد نزدیک هم به را مانتویم طرف دو او و شد زده در

 ! بله -

 آرمان.  بردم پناه حامی  به  نگاهش، خشم برق از شد اتاق وارد که آرمان

 حامی  آغوش در ارادی غیر صورت  به  من و شد نزدیک  عصبانیت با

 . شدم پنهان

 . کنممی   نصفت برسه،  بهت دستم نیلین -
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 .باش آروم آرمان،  کن  بس -

  گفتم خوره، نمی دردت  به  حامی گفتم بهش  بار هزار نکن، دخالت شما -

 !نکن خراب رو موندوستی

 .داد من به و گرفت حامی از را خشمگینش  نگاه 

 چون نمیدی؛ رو من جواب زنممی   زنگ بهت دارم است  هفته یک -

 !پسرت؟ دوست خاطربه  نیست خوب حالت

 .خورمنمی دردش به من  که  گفتی بهش کردی  غلط -

 خراب  داری  رو موندوستی ! بود من دوست نکردم، یا کردم غلط -

 . کنهمی  بدتر داره هم خرش خود کنی؛می 

 ! نکن باز رو من دهن بیرون برو آرمان -

 ! کنم روشن اآلن همین باهاش رو تکلیفم باید  من -

 .آرمان بیرون برو گفتم -

  که بودم ناراحت قدراِن آرمان از داشتم،  حامی برای  که بدی  حال از جدا

 توپ ولی بزنم؛ او با حرفی است، نکرده خواهیمعذرت تا خواستمنمی

 .زد پس را امناراحتی  تمام است، راه در دیدممی  که دعوایی و پُرَش
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 ! عزیزم بزنیم حرف بگذار -

 . نیلین  نشنوم صدا -

  بلند در به رو آرمان برای  را هایشدست من، از نگاهش  گرفتن بدون

 .کرد

 ! بیرون هم شما -

 بدتر از  جلوگیری  برای   هم باز. آمدنمی در خونش زدی،می کارد را آرمان

 .افتادم  او التماس به ماجرا شدن

 . کنممی  خواهش  حامی -

 .دادمی  آرمان رفتن از نشان  و شد کوبیده که دری  و

 چی؟  یعنی نشنوم صدا میگم  وقتی -

 بدون اشکم ی قطره .  نداشتم  زدن حرف جرأت که بود عصبانی قدراِن

 . افتاد زمین روی  امگونه  لمس

 ! باریک فقط و فقط  میگم، باریک رو حرف نیلین، اشاولی این -
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  پناه خودش به خودش از. کردم بغلش  کرد، سقوط که دوم ی قطره 

 ضربان که گذشت ای لحظه  چند و شد  حلقه دورم هایشدست. بردممی 

 . شد ترآرام جفتمان قلب

 . شدممی  عصبانی قدراِن  نباید -

-  ... 

 . رو شما ببینم  -

 سرم در آرمان. بوسید را هایمچشم جفت روی  و گرفتم بال  را سرم

 .چرخیدمی 

 بزنم؟ حرف باهاش برم -

 . نه -

 که خواستمی  دلم وجود  تمام با  من  و کندمی تکرار باریک  فقط گفت

 که امعصبانی  آرمانِ برای  دلم. قائلم ارزش برایش  که دهم  نشانش

 از قدرچه داندنمی حتی  که است  جانب به حق قدراِن بودم  مطمئن

 از اشک کنترل اما  ماندم؛ ساکت ولی سوخت، دلگیرم، اشمعرفتی بی 

 . بود خارج توانم
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 برم؟  قربونت کنیمی گریه چرا -

 ! ببخشید  -

 نیلین؟ چی  یعنی ببخشید -

 .اآلن میشم خوب -

 کنی؟ می گریه داری  که هست آرمان خاطربه اآلن  بدونم خواممی  -

 .آره -

 .زد چنگ موهایش در کالفه و کرد باز دورم از را هایشدست

 کنم؟  کارچی تا دو شما  دست از من -

 این کردم را امسعی  تمام و کردم پاک آستینم پشت با را هایماشک

 . شود کم  لعنتی های اشک

 خونه؟ بریم  کنم؛نمی گریه دیگه عزیزم، شدم خوب-

 .بوسید را موهایم. شد نزدیک و کرد نگاهم 

 !دونیمی خودت دقیقه ۱۶ بشه. نیلین  جاییاین دیگه ربع یک -

 !چشم چشم، چشم، -
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 ایستاده پنجره کنار.  رفتم آرمان اتاق سمت و بوسیدم را اششانه روی 

 . برنگشت  سمتم  با حتی سرش. کشیدمی   سیگار و بود

 .برام  هستی حامی دختر دوست فقط بعد به این از. نیلین  بیرون برو-

 .برام شدی  حامی برادر فقط  که  است هفته یک اآلن تو -

  به  و کرد خاموش میز روی  سیگارِی جا در را سیگار. برگشت   سمتم به

 جمع سینه  روی  را هایشدست ایستاد،  من از کمی فاصله با.  آمد سمتم

 . کرد نگاهم اشخورده گره ابروهای  با و کرد

 نیوفتی؟  پس گیری می پیش دست -

  روزی   اون چرا پرسیده؟ رضاعلی  به راجع ازت حامی نگفتی من به چرا -

  که اریک   چرا  ندادی؟ جواب بهت زدم  زنگ داد،نمی رو  جوابم حامی که

 امگوشی رو؟ من خراب حال دونستینمی تو  دادی؟ رو جوابش زد زنگ

 زنگ نباید اریک به زدی؟ می  زنگ نباید  مامانم  به درست، بود خاموش

  پیش دست من! آرمان  زدی  گندی  چه دونیمی   خودت زدی؟می 

 !گیرم؟می 

 . کوبیدم اشسینه  به  بار چند را  اماشاره  انگشت
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 !تویی بگیره پیش دست کسی اگر -

 .که  بودم داده قول نگم،  بهت خواست ازم حامی -

 !شدی  حامی برادر که تویی بینیمی  -

 میز کنار. کوبیدم   هم به را در و رفتم در سمت عصبانی منِ بار، این

 سرش و گفتمی  چشم هم دخترک. دادمی  دستور و بود ایستاده منشی

 بال  را  ابروهایش. رفت ساعت  سمت نگاهش دید، که مرا. دادمی تکان را

 . بود گذشته دقیقه سه  فقط برد،

 عزیزم؟  بریم -

 .بریم بردارم رو سوئیچم -

 ! مونممی  منتظر جااین  من -

  شهر به و ایستادم سالن  توی  قدی  ی پنجره کنار. رفت و بوسید را موهایم

  دست از را خوبم حس تمام و بودم ندیده را آرمان امروز کاش. زدم زل

 .نشست کمرم پشت دستش. بودم نداده

 عروسکم؟ بریم -

 .دادم تکان را سرم
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 شد؟  تعطیل کار و دیدید  رو دخترتون دوست دکتر؟ آقای  ایشاالل کجا -

 . کردم بابک  به  کوتاهی سالم

 ! خانم خیر به   شما رسیدن -

 من  و بود نداده را  جوابم کذایی شب آن هم او. بودم ناراحت هم او از

 . نه یا بود گرفته تماس بعدش دانستمنمی

  دارم  من  کنید؛ شرکت من جای  به آرمان با رو امروزم  جلسات تموم -

 . میرم

  من، برادر  است شنبه پنج امروز ما؛ برای  دردسره نبودنت و بودن نیلین -

 باشیم؟ باید جفتمون که داری  جلسه تا چند

  هم شما. ریدنمی جایی زودتر باشین،  شرکت باید چهار تا  بابک، -

 . چهار ساعت  تا مونیدمی 

 را  حامی من و زد غر  بابک.  گفت چشمی و داد تکان را سرش منشی

 . نداشتم بیشتر ماندن طاقت کشیدم؛

 !دل جانِ -

 ! دیگه بریم -
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 .چشم -

*** 

 . شد  پخش  بدنم تمام در لذتش و بوسید را دستم کف

 ! نمیری  من بدون دیگه جا هیچ -

 از بهتر. گذاشت  دنده روی  و دستش در گرفت را شده بوسیده  دست

 رفتم؟می کجا جااین

 !خوریمنمی  هم درد به ما   نمیگی بهم وقتهیچ هم شما -

. بود فرمان روی  دیگرش دست و بود داده تکیه شیشه به را آرنجش

 تمام هایشلب ولی دیدم؛نمی اشآفتابی عینک پشت را هایشچشم

 . بوسید را سرانگشتانم

 . بکنم غلطی همچین دیگه  کنم غلط  من -

 . زد دیگری  ی بوسه  را دستم بود؛ مطمئن و محکم اش،جدی  و بم صدای 

 ریم؟ می  کجا -

 ! دماوند -
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 نمیریم؟  خودت ی خونه چرا -

 بشه مزاحممون کسی خوام نمی ! دونهنمی کسی. رو اینجا خریدم تازه -

 . امشب

 ... و است  شنبهپنج  عزیزم حامی، -

 !بری؟ شب  بگذارم که نداری  انتظار.  نیلین نداریم جمعه و شنبهپنج  -

 . پیشت میام  و میرم ساعت چند فقط -

 !شما نمیری  جایی -

  من و شودمی ترخودخواه و زورگوتر. کندمی محدودترم  که بودم  مطمئن

  من به  نبودنش  که مرگی حس با کدامهیچ ولی بگویم؛ چشم باید  فقط

 . نبود مقایسه قابل داد،می 

 بگم؟  مامانم به بزنم  زنگ -

  را گوشی. برد پایین و بال  را سرش. زد دستم روی  دیگری  ی بوسه 

. آیمنمی  شب  و دماوند رویممی   که گفتم. زدم زنگ مامان  به و برداشتم

  فقط که  بود سخت برایشان  قدراِن من غذاییبی  و ناراحتی هفته یک

  باشم مواظب خواست  من از فقط. بپوشانند عمل ی جامه را هایمخواسته
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 امبابایی و مامانی  از که خواستم او از هم من. بخورم سالم غذای  و

 چیز همه شدمی  کاش.  بود کرده را هوایشان بد  دلم. کند خواهی معذرت

 . داشت هم با را

*** 

  در. کرد متوقف پارکینگ در جلوی  را ماشین و زد  را ریموت دور از

 ی جاده شدیم که پیاده. بود کوچکی  ویالی  کرجشان، ویالی  با مقایسه

  انتهای .  شدمی  ختم زیبایی استخر روی  پلی  به  که بود درختی پر کوچک

 چهار نهارخوری میز و تاب و باربکیو یک با  که بود کوچکی محوطه پل،

  با بزرگی پذیرایی شدیم که ساختمان وارد. بود شده پر ای نفره 

  هم  وسایل. بود رنگ  سبز و گیاه از پر جا همه. بود  انتها در ای آشپزخانه

  به پذیرایی وسط مارپیچی ی پله. هاعروسک ی خانه مثل رنگی،  -رنگی

 از که بزرگی تراس و داشت خواب اتاق  سه که  رسیدمی   دومی طبقه

 .کرد باز را اتاقی در. بود  دسترسی قابل هاخواب اتاق تمام

 این. تو و من برای   فقط  بودم؛ خریده رفتنت از قبل هفته دو رو جا این -

  خودت فقط برای   خواستیم جایی وقت هر که کردم اشآماده  وقت چند

 .جااین بیایم کجاست، ندونه کسی  که من و
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  خودش و من های عکس از  در روی روبه دیوار تمام. بود آبی سرتاسر اتاق،

  را جااین و بود زده هم به من  با  که اویی از ایستاد ای لحظه قلبم . بود پر

 او  از من  کار دانستمی  گویا که اویی. کردمی  آماده  ما برای  زمانهم

 های چشم . گرفتم بال  را سرم و  سمتش برگشتم.  نیست گذشتن

 به را دستانم و ایستادم پاهایم های پنجه  روی . بودند دنیایم اشذغالی

 .لغزید موهایش  بین هایمدست . رد. رساندم گردنش پشت زحمت

 ! من  برم خوشگلیت قربون -

 گاهی  آدمی! بود شیرین  من مالک او و باشم او برای   من کهاین حس

 . شودمی  بیگانه خود با  که کندمی  تغییر چنان

 ! من برم  هاتاکشنری  قربون -

*** 

  من کمد بود قرار که کمدی  از را بود خریده برایم خودش که  لباسی

 مواجم موهاای  و ایستاد پشتم . صورتی کوتاه  پیراهن یک .پوشیدم باشد

 کنارش در بودن از من کرد هدایتشان هایمشانه جلوی  به آرام. زد شانه را

 .  گذاشتنمی کم هم حامی  و شدمنمی  سیر
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 ! لطیفت پوست  قربون -

 !آرامشت  قربون -

 !پات تا سر قربون -

 تصورم در بودم، دیده  را خشک و سرد  حامی که اولی روز وقتهیچ 

 قربان با تواندمی آورشخلسه و بم ی مردانه صدای  آن با   که گنجید نمی

 .بیاندازد لرزه به را بدن  ستون چهار هایش،رفتن  صدقه

  اجابت را هایمخواسته  تمام و چرخید دورم شب های نیمه  تا شب آن

  دهانم در را سیگار .گرفتم جای  کنارش هم من و نشست تاب روی . کرد

 . گرفتم عمیقی کام  و گذاشتم

 . کن زندگی من با -

 ! مقدمه بی  قدراِن. شد گشاد تعجب از چشمانم

 چی؟ -

 ! کن زندگی من با -
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  با زندگی  به وقتهیچ. داشتم را یکی این جز به  درخواستی هر انتظار

 و ترعمیق امزندگی  در  هایشریشه که ای حامی . بودم نکرده  فکر حامی

 . شدمی ترعمیق

 . نداشتم رو این شنیدن انتظار -

 خب؟ -

 بدم؟ جواب  اآلن باید -

 !بود خبری  خوام،نمی جواب -

 . بود دستوری  -

 نداشتی؟ هم رو این انتظار -

  توانمنمی  که بود روشن برایم روز مثل. کردم نگاهش  و آوردم  بال  را سرم

 . بودم هم هاشزورگویی عاشق که  منی. بگذرم او از

 خواستی؟می  ازم که بود چیزی  این -

 ! آره -
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 واضحی طرز به ولی بود؛ شیرین او برای  و او با شدن بیدار  روز هر فکر

  بود گفته خودش که طور همان. نبودیم آماده برایش ما کدامهیچ

 را هم  نیم و ماه دو فقط که مایی. کردیممی اذیت بیشتر را همدیگر

 . شناختیم می 

 .کن تعریف را( بیشتر) گفت می دور از صدایی

  فقط.  کنم می  قبول  هم رو این. کنم می قبول بخوای  چی هر گفتم من -

  با نداشتم؛ رو این انتظار. بیام کنار باهاش و کنم درکش بده وقت  بهم

 ! بهش راجع بزنم حرف باید هم  بابا و مامان

 . گرفت سیگارش از کامی و داد تکان را سرش

 !بیای  خواممی روزه دو یکی همین -

 راه باید کندمی   تعیین که  قیمتی هر با من و آیدنمی  کوتاه که بود  گفته

  سیگار طعم برای  دلم درآوردم؛  دستانش از را سیگار. بود خودخواه. بیایم

 . بود ذره یک شنلش بلو  با  شده مخلوط

 !چشم -
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  مونیمی  سالیک. میدی  انصراف دکترا برای  و زنیمی  ایمیل فردا -

 . کنیم کارچی  بگیریم تصمیم بعداً و جااین

 در سیگار دود و نشستم  صاف ناخودآگاه درخواستش، شوک از بار این

 تا زد پشتم کمی و گرفت   سمتم به را میز روی  آب لیوان. پرید گلویم

 کرده فکر  آینده ماه دو به بارها دوری  هفته یک این در  من. شدم آرام

 ولی شوم؛می انتخاب به مجبور روزی  که بودم مطمئن دلم ته. بودم

 پیدا راه هم  با بود قرار. باشد جااین روز آن که کردمنمی فکر وقتهیچ

  حامی که آید،می  من با حامی که دادممی امیدواری  خودم به  من و کنیم

 هاییبرنامه . بود ریخته برنامه سالیک  برای  او حال  ولی کند؛می  درست

 . دادممی  تغییر شدنشان محقق برای  را هایمبرنامه   باید  من فقط  که

 بگیریم؟  تصمیم هم با  بود قرار که هست اآلن مثل  هم بعداً تصمیم -

  اآلن خوریم،نمی  هم درد به  که جفتمون واسه گیری می  تصمیم  روز یک

 . بدم انصراف  من گرفتی تصمیم  که هم

  برو سال چهار که بود خوب نبودنت قدراِن  بگم که داشتی؟ چی انتظار -

 که جایی همون هم  شما کنیم،می ازدواج هم بعد بخون، رو درست

 زنیم؟ می  حرف باریک ای هفته بمون، هستی
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 !خوادمی  دلم چی من  که پرسیدی می ازم خواستممی واقعاً ولی نه، -

 خواد؟ می  دلت چی -

 .طورهمین  هم هایشچشم بود؛ جدی  صدایش

 چیزی  چه دلم که بودم کرده فکر این به کاش. زدممی  حرف فکر بدون

 .هدخوامی را حامی جز به

 ! نیلین  شمام با -

 .خواممی رو تو -

 هم پیش باید جوری چه ما که نکردی  فکر این به هم باریک حتی -

 میشه؟ جوری چه مونآینده  و باشیم

 : شد ترآرام صدایش

 . کنیم می  فکر هم  با کردممی   فکر نه، -

  بیام شما  با  باید من یا  باشیم،  هم با بخوایم اگر نداریم بیشتر راه دو ما -

 این ریخته سرم که هاییمسئولیت  تمام با اآلن من.  بمونی باید شما یا و

  کنن می کار دستم زیر  آدم عالمه یک نیستم، خودم فقط. ندارم رو امکان

 . کنم  ولشون خدا امون به تونمنمی  که
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 هاتتواناییت به قدراِن ولی  گرفتی؛ پذیرش و کشیدی  زحمت دونممی  -

 جایی بمونیم  هم با  گرفتیم تصمیم  سال  یک از بعد اگر که دارم اطمینان

  من. بریم هم با و بگیری  پذیرش کنی،  اقدام دوباره تونیمی ایران، از غیر

 جایی  به برسونم  رو چی همه کنممی رو امسعی تمام سال یک توی  هم

 !نیوفته  اتفاقی شد،  تصمیممون نموندن ایران اگر که

 نمیگی؟ جوری این اول از چرا -

  منِ  کنی باور باید چون من؛ کوچولوی  بدم توضیح ندارم عادت چون -

 توی  مهمه واسم بیشتر و خودم اندازه به  هم شما خوشحالی خودخواه،

 قبوله؟ حال . تصمیماتم

 بودم آرام. کشیدمش بو وجودم تمام با و گذاشتم هایششانه روی  را سرم

 درس فقط. باشد خوب زیادی  توانستمی  بودن حامی با سال یک و

 کردندمی  قبول  شاید. کردممی  حالش به  فکری  باید که بود  بد  نخواندنم

 پوزیشن مصاحبه یک با  دیگر سال یا  دارند نگه را پوزیشن وقت چند

  را دانشگاه آن در تحصیل قید باید همیشه برای  هم شاید. بدهند دیگری 

  درس  از ترسنگین  خیلی -خیلی حامی نبودن ی کفه  بود، چه هر. زدممی 
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 آن به  لیسانسم فوق دوران از که بود ای انگلیسی  دانشگاه آن در نخواندن

 . بودم  مندعالقه

 !بخوای  تو چی هر چشم، -

 .بوسید را موهایم او و

*** 

  سرازیر وجودم به دنیا متفاوت های حس تمام زدم، که را  ارسال ی دکمه

  داشتن حس. ناشناخته ای آینده  از استرسی با همراه عجیب آرامشی. شد

 کردن خوشحال شیرینِ حس. آرزوهایم از یکی  دادن دست از و حامی

 ! بقیه  کردن  ناامید مزخرف حس و حامی

 قلبم.  کند مشخص را درست قلبم  کردم تالش و بستم را هایمچشم

 خواهد روشن چیز همه  و گرفتم تصمیم درست گفت می بود، خوشحال

 . بافم منفی  همیشه نگرانِ مغز  برخالف. بود

.  بکشم  نقاشی را بهشت خواستمی  دلم. کردم خاموش را مغزم هم باراین

 روی  خوابیده سفیدِ   اشرافیِ ی گربه  یک با بود سبزی   باغ برایم  بهشت

 عبور خورشیدِ نورِ با زیبا  قصری  در بهاری  ظهر یک در صورتی  کوسن
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 منتظر. کردم شروع  را همین و صورتش؛ روی  افتاده و پنجره از کرده

 کرد باز را اتاق در که  مامان.  برگردند خاله  ی خانه از تا بودم  بابا و مامان

 .بودم غرق هارنگ در

 . جان مامان شده قشنگ قدرچه -

 ! منه   بهشتِ -

 .خندید

 داره؟ تپل ی گربه یک بهشتت -

 !دخترم کشیدی  قشنگ چه -

 ! بابا سالم -

 . بوسیدمش و شدم بلند

 !اتنقاشی  این داره آرامشی حس چه عزیزم؛ سالم -

 .کردم نگاهشان قدردانم های چشم با

 بزنم؟  حرف باهاتون میشه -
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  داشتم تصمیم. رویشانروبه پاف روی  من و نشستند تختم روی  جفتشان

 . بزنم حامی مثل مستقیم  طورهمان پیچی،لفافه  هیچ بدون را حرفم

 ! کنم   زندگی باهاش سالیک برای  خواسته ازم حامی -

 را یکی این جزبه چیزی  هر انتظار مطمئنم و بودند ساکت.  کردند نگاهم 

  وجودم. رسید  دستانم   تا کم -کم  و شد  شروع دلم زیر از استرس. داشتند

 که چیزی  آخرین. زد یخ کنم تفسیر توانستمنمی که نگاهشان از

 .بود خودم از عزیز دو آن ناامیدی  خواستممی 

  شدیم،  هم عاشق و دیدم رو مامانت و ایران اومدم  وقتی دونیمی  -

 و مامانی ولی کنیم؛ زندگی  هم با و هلند بریم  که شد این تصمیممون

 بودم عاشق قدراِن من. شه دور ازشون دخترشون ندادن اجازه اتبابایی 

 جااین رو امزندگی  و بمونم  گرفتم  تصمیم و هامبرنامه   تمام زیر زدم که

  قابل جامعه برای  ولی  کنیم؛  زندگی هم با وقتی  چند خواستممی . بسازم

 خیلی.  خواستگاری  بریم  تا بیان  که خواستم اوپا و اوما از من  و نبود  قبول

 !کردیم ازدواج هم زود

 انگشتان نوک از تنم، از رفته گرمای   من و کرد نگاه عاشقانه  مامان به

 . کرد بازگشت به  شروع دستم
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 خوشحالی  خوادمی  دلم. بود امزندگی   تصمیم بهترین مامانت  با بودن -

 جاهای  به رسیدن واسه داری  وقت  خیلی تو. کنی  تجربه هم تو رو ما

 عمر کل در باریک عاشقی  مثل هاتجربه بعضی. اتزندگی توی  بزرگ

 ! باشه  زیبا ما مثل  هم تو عشق امیدوارم. افتمی  اتفاق

 خدا  فقط من و! بود؟ ترخوشبخت این از شدمی  و بوسید مرا و شد بلند

  سال یک من  منتظر دنیا بود قرار. بود خوشحال  هم مامان. کردم شکر را

 . بایستد

*** 

  به.  برم بیرون ترانه و سپیده با شام برای  که دادم  تکست حامی به

 را اسمش و بردم صورتم  نزدیک را  گوشی. زد زنگ که رسید ای ثانیه 

 . بوسیدم 

 حامی؟ -

 .جوجه میدی  جواب رو گوشی  وقتی نگرفتی یاد سالم وقتهیچ -

 ! سالم -
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  با  اسمم شنیدن عاشق من که نشه اشتباه  البته. برم قربونت سالم -

 .شمام دلبر صدای 

 .بود تریندرست  من  تصمیم  نشست؛ من صورت روی  بزرگ  لبخند یک

 نیلین؟ -

 ! جانم -

 . بیرون برین ندارم  دوست من -

 بیرون؟  نرم هامدوست  با وقتهیچ من یعنی -

 . من  خونه بیاین بری؛ خوامنمی.  نه فعالً -

-  ... 

 ناراحتی؟ -

 ! آره -

 منی؟  لوس -

 ! نیستم  لوس -

 .خودمی لوس -
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-  ... 

 جروبحث از کهاین برای   برسم، ثبات یک  به من تا لطفاً من، ی جوجه -

  با  بگم  بهت. شما بکن  رو من مراعات ذره یک لطفاً کنیم جلوگیری  الکی

 میزتون سر بالی  بیاد کسی نداری  دوست میگی که برو هم کمالی آقای 

  وقت هر تا. من ی خونه برین ناراحتی بدون کن قبول  لطفاً پس. وایسه

 ! باشین  راحت نمیام خونه  من بخوای، هم

  توضیح بیشتر روزها این من برای   ولی بدهد؛  توضیح نداشت دوست

 .بودم کرده انتخاب را او شرطی و توضیح  هیچ بدون که  منی داد،می 

  بهارنارنج، های درخت لی  از که  بود نسیمی  مثل  داشتنش دوست

 چند این که ای نکشیده  رنج منِ برای  سوغات را عطرش و بود  گذشته

 .آورد بود، پایین و بال  از پر امزندگی  اخیر وقت

 .شما از جواب نشنیدم -

 . زدم لبخند بود؛  زورگو هم باز بودن، مهربان برای   سعیش تمام با و

 ! من داشتنی دوست  زورگوی  چشم -

 . زورگو میگه  من دختر دوست عمرم، عزیزم، عشقم،  جای  به -
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 .کردمی  شوخی هم بیشتر روزها این

 مگه؟ نیستی -

 ! شما  مقابل نه  -

  و میدی  دستور فقط. میگی زور قدراِن  نیستی، زورگو که  من  مقابل در -

 !زورگویی مقابلشون در دونیمی  که ای بقیه  چارهبی . کنممی   اطاعت من

 . خندید بلند

 .داره جا من های چشم  روی  بخوای  چی هر تو -

 ! پیشت میام و بیرون  میرم هابچه  با  من پس -

 . نیلین -

 .خندیدم  بلند من باراین و

 ! برم خندیدنت قربون -

 . پس گیرممی ازت میام رو کلید -
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 ی خونه میرم هم  من. خونه. برسونتت  هم  بعد  بیاره، برات کمالی  میدم -

  که برم هم  من بود خواسته دارن، مهمون سر یک هااین مامان

 .ببرن تشریف هاتمهمون که وقت هر تا میرم اآلن ولی خواستم؛نمی

  مردد. داشتم خبری   نه بودم؛ دیده را آرمان نه روز آن از. کردم مکث

 . شد طاق طاقتش،  طاقتم، کم  دل باز ولی  بپرسم؛ که بودم

 کردی؟   آشتی آرمان با -

 ! هم  از هستیم عصبانی  هنوز ولی کار خاطربه  زنیممی  حرف -

 میدم رو سوغاتیش.  …نزدم حرف باهاش مدت همه  این باره اولین -

 باشه؟ بهش   بده برات  بیاره مجید

 ! کمالی آقای  برم،  قربونت کن تکرار کمالی، آقای  -

 . نکن اذیتم -

  گفتمی روزی  که اویی. بود شده  نازکشم که اویی برای   آمد کش صدایم

 . خردنمی  ناز

 شما؟ بودی  کی لوس -
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  به و شدمی  گوشت اشمردانه بمِ صدای  آن با هایشصدقه  قربان عجیب

  او. کنند حس را لذتش هایمسلول تمام تا ماندم   ساکت.  چسبیدمی  تنم

 . پرستیدممی را آورش خلسه های نفس  صدای   بود؛ ساکت هم

 نیلین؟ -

 . جانم -

 زدی؟  حرف  هااین مامان با -

 .آره -

 !خب؟ -

 خب؟ چی -

 تنها نه زمان، و زمین از زنیممی  حرف هم با داریم است  دقیقه ده -

 خب؟  میگی هم  اآلن زدی  حرف  باهاشون  نگفتی

 شده؟ چی خب -

 . نیلین بزن حرف -
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 نبود جایز شوخی دادن کش که جدی  قدراِن . بود شده جدی  صدایش

 . داشتم کردنش اذیت به  عجیبی تمایل که چند هر

 !فرمودین امر شما که شد همون برم؟  قربونت بشه بود قرار چی -

 گفتی؟ می  من به  رو این نباید -

 . بگم ببینمت خواستممی  -

 فرستی؟می ایمیل دانشگاه  به  کی -

 . فرستادم -

 ! نیلین -

 .دادم فاصله  را گوشی  که کشید سرم فریادی 

 !عزیزم ببینمت خواستممی  -

 !بیرون بری  خوای می  هاتدوست با دادی  تکست بهم  -

 . پیشت  بیام   خواستممی  بعدش -

 . اآلن دنبالت میام  کنی؛ می  اذیت خیلی نیلین،  کنیمی اذیت -

 چرا؟  -
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 !خوادتمی  دلم -

  عجیب. کردیم هم خرج احساس هم کنار در صبح تا و آمد دنبالم

 . داشتم دوستش

*** 

 اشلحظه  هر. بودم کرده تجربه که بود روزهایی بهترین جزو روزها آن

  گذاشتمی   وقت بیشتر برایم.  شدمی  ثبت داشتنیدوست و شیرین برایم

  چهارچوبش در که  زمانی تا. بود حالم بودن خوب به زیادی حواسش و

 هم کوچک دلخوری  یک حتی که بود روز ده. بود بهترین چیز همه بودم

 هر  تحت. نبود یا بود جلسه. نبود یا بود شلوغ روزها این. نداشتیم هم از

 فرا پا ترینکوچک که داشت  هم قرمزهایی خط. دادمی  را جوابم شرایطی

 لباس من برای  قرمزهایش خط. گذاشتنمی جواببی را  هاآن از گذاشتن

  تالشم تمام. داشت حساسیت هاآن به خودش قول به که هاییآدم و بود

 را هایمدوست و شود معیارهایش  مطابق  پوشیدنم لباس  که بودم کرده را

 جلوگیری  تنشی  هر ایجاد از. دیدممی اشخانه در محدود  بسیار هم

  رابطه ولی بود؛ شده بهتر حتی و قبل  مثل حامی با آرمان. کردممی 

  تریندلتنگ برایش کهاین با  هم من. بود داده ادامه من با را سردش
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  چند. کنم رفتار خودش سردی   به که کردم می  را تالشم تمام ولی بودم؛

  من. نداد قرار مخاطب مرا هم باریک  حتی و آمد خانه  به  حامی با باری 

  گاهگه چرا،  دروغ. کردممی   گرفتنش نادیده و دادن تکست به تظاهر هم

 باریک. آیدمی  که است همین برای  و است  دلتنگم هم او  کردممی  حس

  مبارکش روی  به که آن بدون او و ریختم نمک شکر، جای به اشقهوه در

 امیرعلی و ترانه. کرد تشکر حامی از آخر در و کشید  سر ته تا بیاورد،

  گفته.  بود  زده هم به را خواستگاری  مراسم ترانه ولی بودند  کرده آشتی

 امیرعلی و سالمت به را ما و خیر به را شما  یا دوستی ماه  شش یا که بود

 را هایشخواسته  و هاحرف ترانه من،  برعکس.  بود کرده قبول  را ماه شش

 بود آمده روزی  چند. زدمی  سر من  به  بیشتر سپیده. نشاندمی  کُرسی  به

 بیرون بقیه  با هم  بعد و ماند می عصری  تا. بودیم دیده فیلم هم با و

.  نه یا  بروم  که پرسیدمنمی  حتی  هم حامی با دعوا از فراری  منِ.  رفتندمی 

 را او طاها  و مهبد. ماندم می  خانه در و دارم کار که گفتممی  سپیده  به

  تقلید کارهایش تمامی از کردندمی  سعی و بودند داده قرار خود مدلرُل

 بود آمده  در خاله صدای  فردایش و بودند  آمده ما پیش باری   چند. کنند 

  هم حامی. کند   بم حامی  مانند  را صدایش تا بود کرده تالش مهبد بس از

 بهشان کردن کمک برای  فرصتی  هیچ از و دیدمی  آرمان مثل را هاآن
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  من از اشناراحتی اولین تا رفتمی  پیش خوب چیز همه. کردنمی دریغ

 بیمارستان به  حامی روز آن. بود شدنمان خانه هم هفته دو از بعد که

  گفت و گرفت تماس مامان. بمانم  خانه  که بود قرار من و  رفتمی پدرش

  ندیده  شنبهپنج  از  که هم دلتنگ  منِ . برویم  مامانی خانه نهار برای 

 .کردم  قبول بودمشان

 !عزیزم سالم -

 نیلین؟ -

 ! جونم -

 من؟ خوشگل گرفتی یاد سالم -

  به شروع هم خودش  و خندیدم بلند  -بلند من که گفت بامزه قدرآن و

 .کرد خندیدن

 شدی؟ بیدار خواب از زود قدراِن چرا من؛ برم خندیدنت قربون -

 .خندیدممی  هم هنوز

 ! خندیدنت قربون من، جانِ -

-  ... 
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 شدی؟  بیدار زود قدراِن چرا نمیگی  -

 . مامانی  ی خونه برم خواممی  مامان با -

 مامانی؟  ی خونه  خبره چه -

 ! تنگشونه  دلم -

 نیست؟  من تنگ دلت -

 .عزیزم هست -

.  خواستمی خودش  برای  مرا توجه و  دلتنگی ترینکوچک. بود حسود

 او قبل روز دو وقتی باشم آرمان دلتنگ ندارم  حق که گفت من به یکبار

 . امدیده را

 میری  اآلن اگر. برم خوامنمی  شرکت دیگه و شهمی  تموم کارم ظهر تا-

 !نگذار ای برنامه  امروز وگرنه دنبالت بیام که برو

 .میرم اآلن -

 ! دنبالت میاد کمالی آقای  -
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  رانندگی هم باریک حتی  که بود  هفته دو. بود شده  رانندگی تنگ دلم

 و  بود شده هایمدوست از یکی مجید. نبودم بیرون تنها و بودم نکرده

 . دیدمشمی امصمیمی های دوست  از بیشتر

 . حامی -

 !رسهمی  زود شرکته،  بهش بزن زنگ من، ی جوجه حامیبی  حامی -

 .زورگویی -

 . هستم -

 !دارم دوستت -

 ! من عشق طورهمین  هم من -

  صبحانه  بابایی و مامانی. خریدم تازه نان. دادمی  نوازشم هم  صدایش با

.  بودند کرده درست را  معروفشان نیمروهای  من برای  ولی بودند؛ خورده

 همیشه و بود جومونگ عاشق بابایی. خوردیم و نشستیم  حیاط در همگی

  تماشا  یوتیوب از را جومونگ قسمت یک شدیم،می  تنها هم با وقت هر

 و دادیم تکیه حیاط در تخت پشتی تبه دو هر صبحانه،  از بعد. کردیممی 

  فقط که شدمی  احساساتی قدرآن. دیدیم هم با را هایشقسمت از یکی
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  رفت بابایی شد، تیزتر و تند که آفتاب. بگردم سرش دور داشتم دوست

  آمد هم خاله. کردم استخر در کردن شنا  به شروع من و  ساختمان داخل

 خوردن هندوانه به شروع و نشستند بانسایه زیر مامانی و مامان با و

 . کردند

 سفید   پوست حیف بخور،  هندونه یکم  بیا.  جانم مامان  برم قربونت -

 !اش؟سوزونی می  آفتاب تو هی نیست خودت

 ! مامانی  باشم برنزه دارم دوست -

 .برم هاتچشم قربون داره ضرر -

  دراز آفتاب زیر تخت روی  پهن، لبخند یک با  هایش،نگرانی تمام رغمعلی

 چشمانم آن، خوردن بدون  من و گذاشت  کنارم هندوانه  بشقابی.  کشیدم

 . شد بسته خواب از دقایقی از بعد

*** 

 یک اآلن. ها شدی  عقب از ترتیره  درجه دو  جلو از چرا نزنی غر بعداً -

 .خوابیدی  و اومدم من نیمه و ساعت
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  من و بود دوازده ساعت. دیدم رویمروبه را مهبد و کردم باز را هایمچشم

 . بود برده  خوابم که شدمی  ساعتی یک

 ! نکردی  بیدارم زودتر  چرا وای، -

 .جوجه این به  من شدم هم بدهکار -

 دیدار اولین های گل که فروشیگل همان  مهبد دوست شدم، که  بلند

 و کرد سالم. بود ایستاده رویمروبه بود، داده سفارش او به را هاخانواده

 دور تا داشت نگه  رویمروبه را ای حوله مهبد. انداخت پایین را سرش

 . پیچیدم خودم

 دونیمی  تو. باش  پوشیدنت  لباس مواظب  یکم. ایرانه جااین  نیلین -

 جوریاین حیاط وسط  بعد  میرن، و  میان همه هااین مامانی  ی خونه

 !خوابیدی؟

 . لبد بود لزم -

 !خیلی پررویی -

 و او به  نگاهینیم  بدون. نداشتم  را حامی جز به  هیچکس  زورگویی طاقت

 . پوشیدم لباس و گرفتم دوش شدم؛ ساختمان وارد دوستش
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  از رو بونسایه  هم مامانی. برد خوابت بودی  نشسته خاله؟ شدی  بیدار -

 اومدیم شدیم مجبور مونهمه. سرت بال   گذاشت و برداشت  ما سر بال 

 . داخل

 ! نگرفتم رنگ چرا میگم خاله، بابا ای  -

 . هستی قشنگی  این به برم، قربونت بهتر -

  دادم ترجیح  نیامد، یادم اسمش کردم کاری  هر که  مهبد دوست وجود با

  و اندآمده دوستش و مهبد  کا گفتم  و زدم زنگ حامی به. بروم زودتر که

 او و بمانم  مامانی  ی خانه  که گفت تعجب کمال در. روممی  خانه به  من

 برایم خواستم و نشستم  بابایی کنار. آیدمی  دنبالم به دیگر ساعت یک

 . بخوانم  من خواست و آورد کتابخانه از را کتاب.  بخواند شاهنامه 

 ! سالم -

 خوادمی  نیلین بشینین بیاین مهبد .  بابا اومدی  خوش پسرم، سالم -

 . بخونه شاهنامه برامون

 و نصفه سواد با  نیلین  خوندن شاهنامه   از ولی که؛ بریم خواستیممی  ما -

 . گذشت  نمیشه اشنیمه
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  نیامده یادم را اسمش که  دوستش و بابایی ی خنده  و من اعتراض صدای 

 . شد بلند  بود،

 ربعی؟ یک بمونیم میعاد -

 . نیستیم مزاحم اگه بمونیم، -

  زیباترین از یکی برایم سیاوش، داستان. کردم خواندن به شروع

  بابایی   شد که تمام. خواندم بلند  را همان. بود شاهنامه های قسمت

 . بوسید را امگونه 

 . باشی  داشته خوندن شاهنامه سواد کردمنمی فکر نیلین خدا به -

 ! پایینه  درکت سطح  که بس از -

  نگاه  با که  نگاهم. کوبیدم  مهبد سر در شاهنامه همان با و شدم بلند

.  انداخت پایین را  سرش بعد و کرد مکث ای ثانیه  خورد، گره میعاد

  نداشته من به ای عالقه کردم دعا. زدمی را من به توجه برق هایشچشم

 های حساسیت لیست به  هم هایشدوست و مهبد صورت این در که  باشد

 . شدند می  اضافه حامی

 ! میشه دیر مهبد؟ بریم -
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 . برین  بعد بمونین ناهار جان، بابا کجا -

 .برن خوانمی و دارن کار  سیرن،  بابایی -

 .کرد بغلم  و شد بلند  مهبد 

 .بمونیم داری  دوست قدراِن دونممی  که حال  نمیریم  جا هیچ -

 ! میگم خودتون خاطر به  کن باور -

 هایمانکودکی   مثل. دویدم حیاط سمتبه  کرد، باز که را هایشدست

 قدراِن . باش مواظب گفت  مامانی قدراِن. کردیم  هم دنبال قدراِن

 و رسید حامی تا خندید خاله قدراِن. کرد نگاهم میعاد قدراِن. خندیدیم

  ناهار و دربند رفتیم. بروند خواستندمی   زود که هاییآن  از قبل. رفتم من

.  زدیم حرف و کشیدیم قلیون رفتیم،  راه شب های نزدیک تا. خوردیم

 جزبه.  مهبد  توسط حیاط در کردنم بیدار جز گفتم؛ برایش را چیز همه

 خانه به. اشخیره های نگاه  و دارد من  به میعاد کردممی فکر که حسی

.  گذاشتم پاهایش روی  را سرم  من و نشست تلویزیون جلوی  رسیدیم که

 . بود خیس  هنوز موهایم. کردمی نوازش آرام و رفت موهایم  بین دستش

 من؟ خوشگلِ سریال  یا ببینیم  فیلم -
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 !عزیزم  خوای می خودت  چی هر بره،می  خوابم  داره من -

 مامانی؟ ی خونه  گرفتی دوش چرا -

 . استخرشون تو کردم  شنا -

 . شد متوقف هایشدست  حرکت

 . ببینم  بشین پاشو -

 العادهفوق  ولی نبود؛ عصبانی .  نشستم و کردم  بلند پایش روی  از را سرم

 .خورده گره هم در ابروهای  با بود جدی 

 آفتاب داری  حق دماوند یا هستم خودم وقتی کرج فقط بهت نگفتم  -

 بگیری؟

 .فقط  کردم  شنا -

 نگفتم؟  -

 ! چرا؟ -

 کردی؟   رو خودت کار هم باز چرا پس -

 .کردم شنا نبود، کسی -
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 ! من شما به  بودم گفته کنه،نمی  فرقی آفتاب یا شنا -

 !خواممی  معذرت -

 . نیلین کنیمی خراب رو چیز همه کنم اعتماد بهت  میام تا -

 ببخشید . استخر تو  پریدم صبحانه از بعد عادت طبق نبود، کسی -

 !عزیزم

 سمت  به  هم با نگاهمان و آمد من  گوشی از تکستی صدای  لحظه همان

  هم با چیزها همه است، خانه شدن آوار زمان وقتی. شد  کشیده گوشی

 . شوندمی خراب سرت

  قول بگیر، آفتاب پشت از بخواب بیا نیست؛ مامانی  ی خونه کسی فردا -

 . شی رنگیک که کنم بیدارت موقع به  میدم

 بازوهایم روی  دستانش  فشار گرفتند،   خون رنگ ای ثانیه به هایشچشم

 . رفت بالتر صدایش و شد بیشتر

 بهش؟ بزنم  زنگ یا میدی  توضیح -

  تکانم عصبی. بود شده خشک دهانم. گرفتند درد زیاد فشار از بازوهایم

 . داد
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 . نیلین  بزنی حرف  خواممی ازت که آخره بار -

 !خواممی  معذرت -

 چی؟  یعنی لعنتی تکست این بده  توضیح خوای؟می  معذرت رو چی -

 صورت  به. کرد پاره را دلم بند اش،نشسته  خون به آنی  به های چشم

  بخشآرامش بلند های نفس  صدای . کشید  دست اششده  قرمز

 .انداخت کار از را قلبم باراین اش،همیشگی 

 خدا به. برد خوابم و کشیدم دراز شنا از بعد  اینا مامانی خونه امروز -

 .بودن خاله و مامان و مامانی فقط

 خب؟ -

 .کرد بیدارم مهبد -

 .کردم جمع مبل در را خودم. کرد نگاهم اشعصبانی  های چشم  با خیره

 . برد خوابت آفتاب زیر لباس، بدون هم شما -

 . کشید دنبالش  به بلندتری  فریاد و گرفت بلندی   نفس

 !آره؟ -
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 . ببخشید  -

 ! بفرستمت جایی تنها و کنم اعتماد بهت تونمنمی  وقتهیچ -

 . ببخشید سرم، زد غر کلی  هم مهبد خود. حامی  بیاد کسی  نبود قرار -

  قبول رو چیزی  وقتی بگیری  یاد تا بخشمنمی  بار این. نیلین بخشمنمی  -

 . داره عواقب نمونی  اگر که  بمونی؛ باید پاش کنیمی 

 سمت و ایستاد راه ی میانه . رفت تراس سمت  به و برداشت را سیگارش

.  برداشت  من سمت را بلندش های قدم و کرد  مکث کمی. برگشت من

 امبینی  در ادکلنش بوی  که نزدیک قدراِن . شد خم کمی شد که نزدیک

 . بپیچد 

 بود؟  جااون هم مهبد دوست -

 کجا؟ -

  دوست بود، خواب  حیاط وسط لباس بدون من دختر دوست وقتی -

 بود؟  جااون هم مهبد 

 .دونمنمی  -
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 بدون  آخر در و داد تکان بار چند گرفت،  صورتم جلوی  را انگشتش

 پا تراس سمت  به خشمش از سرخ صورت همان با و کشید عقب حرفی

 هانرده به. رفتم تراس سمت لرزانم پاهای  با.  زدم گند  هم باز. کرد تند

 و ناراحت من از وقت هر نبود، خوب حالم. گرفتمی  کام و بود داده تکیه

 دورش را هایمدست  و رفتم سمتش شدمی  بدتر  من حال بود  عصبانی

 . بلعیدم را  تنش عطر  .نداد نشان العملیعکس. کردم حلقه

 !خواممی  معذرت -

-  ... 

 حامی؟ -

-  ... 

 را هایشدست  جفت و سیگارش کردن خاموش جز العملیعکس  هیچ

 .بود جدی  همیشه از بیشتر. نداد نشان کردن، هانرده  قفل

 رو؟  من  بخشینمی  -

 ! نه -
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 در کسی فقط. دانستمنمی را خودم تکلیف من و بود همیشه از ترقاطع 

 . شستمی محکمتر را هارخت دلم

 کنم؟ کارچی -

  که بزنم  حرفی یا کنم کاری  نگذار.  نیلین نشنوم رو صدات فقط  امشب -

 ! نشه درست چیزی  هیچ

 را رفتمی را بال   قلبم تپش لحظه به لحظه که منی و رفت. رفت  و گفت

 به و برداشت را کنترل و نشست مبل روی  که دیدمش. گذاشت تنها

 . شد خیره  تلویزیون صفحه

  ساعت سه یا گذشت ساعت دو. کشیدم دراز مبل روی  تراس در جاهمان

 سراغم ولی خشک، و سرد چند هر  باآلخره ولی دانم؛نمی  را بیشتر یا

 .آمد

 !بخواب تخت توی  بیا پاشو -

 و شدم بلند. رفت خواب اتاق سمت به من از جوابی شدن منتظر بدون

. بیاید سراغم که بودم کرده دعا را ساعت چند آن ی همه. زدم مسواک

 بود هفته دو که ای محلی  کم و قهر. نداشتم را اشمحلی  کم  و قهر طاقت
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  ای توجه کم و بود داده عشق لحظه به  لحظه فقط هفته دو. بودم ندیده

  به  و بود کشیده دراز تخت ی گوشه . بود ترسنگین  خیلی برایم اآلنش

 بدون. خواندمی  دقت  با و بود  دستش در  کتابی. بود داده تکیه آن پشتی

.  بودم زدن بال -بال حال در برایش که  منی به ای توجه ترینکوچک

. نداشتمش ولی بود؛ امنزدیکی در سیگارش با که عطرش تلخ بوی  حس

  آغوشش دلم بود، بد حالم . کشیدم دراز تخت دیگر ی گوشه و ملحفه زیر

.  داشت من از را دریغش قصد کی تا دانمنمی   که آغوشی. خواستمی را

  را کتاب. کردنمی  نوازشم هایشدست و  بودیم تخت روی  که بود باراولین

 ولی کشید؛ دراز سقف به رو من  مثل. کرد خاموش را چراغ. بست

 تا او به معتاد تنِ این. آوردنمی  طاقت  صبح تا دلم. بست را هایشچشم

 . بود شده رها هلند درد از تازگی به. آوردنمی  طاقت صبح

 حامی؟ -

-  ... 

 عزیزم؟  -

 . نیلین  نشنوم صدایی -

 .بود سرد نهایتبی  و آرام که اویی برعکس داشت، التماس و بغض صدایم
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 ! کن  بغلم -

 همان در اشخواستنی  سیاهِ چشمانِ  عصبانیتِ  برق. آورد  بال  را سرش

 . نبود خبری  پیشش ی لحظه  چند آرامش از و بود پیدا تاریکی

  و من  برای  ذره یک فقط ذره، یک آره؟ هست؟ شوخیِ برات چیز همه -

  که همین من که البته.  نیستی  قائل ارزش هاتقول برای   هیچ، هامحرف

  پلن که کسی. کردممی خداروشکر باید  نداشتیم مشکلی است هفته دو

 از هفته یک چون فقط  و فقط کنه،  رها فکری  هیچ بدون  رو دکتراش

 به  پا پشت شه اذیت ذره یک هم اآلن مطمئناً  شده، اذیت  یکی  دوری 

 ! زنهمی چی همه

 در بغض.  بست را هایشچشم و بالشت روی  برگرداند  را سرش و گفت

.  نداشت  اشک به شدن تبدیل جز  راهی که  شد بزرگ قدرآن گلویم

  و زیر او، فقط او، خاطر به را امزندگی  تمام که  منی به بود؛  شده رحمبی 

  بیرون اتاق از و شدم بلند تخت روی  از  آرام. زدمی کنایه بودم، کرده رو

.  آمدنمی  بند هایماشک. زدم آتش تراس در و برداشتم سیگاری .  رفتم

  به هایمنفس  که اویی به عشقم برای  بودم،  مانده خودم دل برای 

 کردممی  را تالشم تمام و بودم  شده عوض  او برای . بود بند هایشنفس 
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  سر منتی. بود کرده تغییری  نه و  ریسک  برایم نه که اویی. باشد راضی که

  هم کردن  یکسان خاک با مرا ولی بود؛ خودم انتخاب چیز همه نبود، او

  من منطقی  مردِ. زدنمی ناراحتی سر از حرف حامی. نبود من حق

  ذهنش از جایی. است بوده کرده فکر زیادی هااین تمام بهراجع  مطمئناً

 را سیگار  سومین. بود کرده قفلشان مبادا روز برای  و گذاشته انبار در هم

 و نوشیدم آبی لیوان  رفتم، آشپزخانه به  شد شروع سردردم  کشیدم، که

 حلقه و او با تخت در بودن طاقت. کشیدم دراز تلویزیون  جلوی  مبل روی 

 نبود مهم و بود شده بیشتر سردردم.  نداشتم را دورم  دستانش نشدن

.  است خودش فقط دردم دوای  که دانستممی  بود، شکسته را دلم قدرچه

  آبی آشپزخانه،  سمت  به  رفت. شد گوش تنم تمام آمد،  که پایش صدای 

 . برداشت قدم  من سمت به و نوشید 

 .بخواب تخت روی  بیا نگفتم  -

 ! تونمنمی  -

 . خودت پاشو لطفاً؛ نیار در  رو من صدای  -

. دادم فشار را دردناکم پیشانی  و نشستم.  کند زجرکشم خواستمی  دلش

 سمت.  آمد کمی فاصله با  من پشت هم  او و افتادم راه اتاق سمت  هم بعد
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 او به  پشت باراین. کشید دراز خودش سمت هم او و کشیدم دراز خودم

 و بود  صبح یک ساعت. ریختنمی  هنوز هایماشک کهحالیدر خوابیدم

 خرد غرور. شودنمی  سحر هازودی  این به او بدون شب این دانستممی 

 رو بسته های چشم  با. چرخیدم  سمتش به و زدم چسب  خودم را امشده 

 را آرامشش دلم. کشیدمی  نفس منظم و آرام و بود خوابیده  سقف به

 . شدنمی آرام سرم درد خوردم؛می  قرص باید. خواست

 کجا؟ -

 . بخورم قرص -

 چرا؟  -

 !کنهمی درد سرم -

 .برات بیارم بخواب -

 موهایش در وارشانه  و کالفه . نشست تخت ی لبه  و شد بلند تخت  روی  از

 به و کشیدم بال  را خودم. رفت  من به  نگاهی   نیم بدون  و کشید دست

 چراغ و کردم پاک را هایماشک دست پشت با. دادم تکیه  تخت پشتی
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 لیوان  هم بعد خوردم، را  قرص تا ایستاد سرم بالی . کردم روشن را کنارم

 . نوشید ته  تا را اشمانده  ته  و گرفت را آب

 ! بگیر سریع سرد آب دوش  یک پاشو -

 .تونمنمی  -

. کشید دراز و زد دور  را تخت. کردم خاموش را چراغ و کشیدم دراز

 راه هم بسته های چشم با که  شدم اشکی خیالبی  و بستم را هایمچشم

 او و خواستمی را هایشدست  تنگم دلِ. کردمی پیدا را خودش

 مرا تکست یک با که  وقتی از بدتر. بود اخیر ماه سه حامیِ ترینرحمبی 

 دانمنمی و دیدم را ساعت که  بود صبح پنج  ساعت بار آخرین. نخواست

 . کابوس از سرشار و کوتاه  خوابی برد؛ خوابم بعدش قدرچه

 ! نیلین  نیلین، -

  من  سمت تخت لبه پوشیده،  لباس که دیدم را او و شد باز هایمچشم

 . ترکید  بغضم دیدنش با دهد؛می  تکانم و نشسته

 . کشید خودش سمت مرا و شد  پیچیده دورم دستانش 

 .دیدی می  بد خواب عزیزم، نکن گریه -
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  بدنم،  با  دستانش تماس کم -کم . داد فشارم محکمتر او و لرزیدممی 

 .کرد  بهتر را حالم تنش عطر و بخشش جان های نفس  تنش، گرمای 

  ترک جز ای چاره. کرد باز را هایشدست  هم او آمد بند که امگریه

 . بود خورده گره  هنوز ابروهایش. نداشتم آغوشش

 ! برگردم  شب تا نمیری  جایی -

  هفت ساعت. شد  پر ادکلنش بوی  از اتاق و رفت توالت میز سمت  هم بعد

 . بود صبح ی دقیقه  سی و

 حامی؟ -

 . کرد نگاهم  فقط

 کنی؟نمی  آشتی -

 ! نه -

 گردی؟ می   بر کی -

 و ترشیک زیادی  امروز. کردمی مرتب را کرواتش و بود ایستاده

 .بود همیشه از ترخواستنی 
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 سرییک واسه امیرعلی پیش  برم باید هم بعد دارم، جلسه پنج تا -

 . هتل کارهای 

 برج؟   باشگاه برم تونممی  -

 ! فقط ازت نمونم خبربی  آره، -

  را وجودم عمق تا که هانگاه  همان از کرد؛ نگاهم  و برداشت  را کتش

 .لرزاندمی 

.  زنی می زنگ خودم به داشتی کاری . میری  بیرون نه  میاد،  کسی نه -

 شما؟ برای  واضحه

 ! آره -

 بیرون اتاق از و برداشت را کتش ای اضافه حرف بدون و گفت ای خوبه

 دیوار و در به  ناآرامم قلب..بود نبودنش از  ترکُشنده  هایشتوجهیبی . رفت

 آغوشش در و ببینمش رفتنش از قبل که زدمی  فریاد. کوبید می  امسینه 

 صندلی به آویزان که را کتش .  رفتم بیرون اتاق از و شدم   بلند.  بکشم

  گشتم؛ دنبالش . است نرفته  هنوز که شد  راحت خیالم دیدم، آشپزخانه

  که دیدمش. بودم بیدار حامی ی خانه در روز ساعت این که بود بار اولین
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 مرا.  نوشیدمی آرام را اشقهوه  و کشیدمی  سیگار بود؛ ایستاده تراس در

 کرد خاموش بود  رسیده انتها به که را  سیگارش شوممی نزدیک دید که

  از اشکننده  ذوب ی خیره  نگاه  گرفتن  بدون. کشید سر  قهوه ای جرعه و

 را هایمدست  و شدم نزدیکش.  گذاشت میز روی  را قهوه لیوان چشمانم،

 .کردم حلقه گردنش دور سختی  به

 . کن بغلم کنممی  خواهش -

-  ... 

 ! خدا به فهمیدم کردم، اشتباه -

-  ... 

 . کن  بغلم -

 احساسبی  و سرد قدرآن. شد حلقه کمرم دور حرفی بدون هایشدست

  و کشیدم گردنش به را سردم انگشتان سر. کرد یخ وجودم تمام که

  اشقهوه  لیوان. افتاد بدنش  کنار هم او های دست . کردم  باز را هایمدست

 شوییظرف   ماشین در را لیوان. رفتم آشپزخانه به تراس از و برداشتم را

 .لرزیدمی   سرما از تنم تمام بازگشتم؛ اتاق به  و گذاشتم
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 ! شه  گرم بدنت آوردم، گرم شیر  برات پاشو -

 بازویم روی  دستش و کشید سرم روی  از را پتو. کرد خاموش را اسپلیت

  شیر  و کرد امنشسته  نیمه   کشید، را بازویم مالیمتی هیچ بدون. نشست

 .داد دستم به را داغ

 . ندارم دوست داغ شیر من -

 ! برم باید شده؛ دیرم بخور،. نیلین صدا  نشنوم -

 و گرفت دستم از خشم با که بگذارم پاتختی روی  را لیوان کردم سعی

 .برد هایملب نزدیک

 . کن  باز -

 دهانم در را دادمی زهرمار ی مزه  که شیرعسلی و کرد باز را هایملب

 کالفه سردم، هنوز  دید وقتی و گرفت دستش در را دستم . کرد خالی

 .کرد  چک را ساعتش 

 ! بیا و بگیر سریع گرم آب دوش  یک پاشو -

  گرم؛ دیگر بار و سرد باریک. دیدمی آب دوش مرا دوای  دیشب از

  داشتم دوست . است آغوشش و هادست من دوای  کهاین به توجهبی 
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 کهاین  نه کند؛ گرم کمی  را قلبم که ایتوجه کند، توجه و پیشم بماند

 . بدهد   من به بودن  بار سر حس

 .خوبه حالم برو، کنممی  خواهش -

 ! بگیر دوش یک برو پاشو. لرزی می داری  -

 . برو شما میرم؛ خدا به  میرم، -

  سمت به مرا و شوم بلند تا کشید را دستم کالفه او و کردم بغض  من

 که کرد اشاره است، گرم  شد مطمئن  وقتی و کرد باز را آب کشاند، حمام

.  سوختممی  بود، گرم. کنم  تنظیم را آب دمای  توانستمنمی. شوم داخل

 بهتر را حالم تنها نه و شد تمام ای دقیقه ۵ دوش. لرزیدممی  بود، سرد

 پتو زیر و پیچیدم دورم  را حوله. سوزاند را تنم  پوست تمام بلکه نکرد

 . لرزیدممی  هم  هنوز. خزیدم

 . نشست لختم ی شانه روی  دستش

 !دکتر بریم پاشو -

 . خوبم -

 . دکتر بریم پاشو گفتم طوره،چه  حالت نپرسیدم-
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 ! برس کارت به برو  حامی، خوبم-

 تجربه ولی بگیرم؛ آرام  تا کند بغلم عشق با  که بگویم تا  آمد  لبم پشت تا

  در و کرد پیدا را دستانم دستش. بود توانم از خارج قبل  بار افتضاح  حس

  لحن. نشست گلویم بعد و امپیشانی   روی  دیگرش دست. گرفت  دست

 .کردمی وادار کاری  هر  به مرا  باصالبتش

 . شو  بلند -

  نگاهش، سردی . پوشیدم لباس سردش و سنگین نگاه زیر و شدم بلند

.  پیچیدم دورم را پتو تخت، ی لبه  بر نشسته و کرد بیشتر را تنم سرمای 

 . کشید موهایش لی  کالفه را اشکشیده  های انگشت 

 شم؟ خوب   خوای می  -

 . کرد نگاهم 

 ! کشید حرف شما دهن از باید زور با -

 .عشق  با تراس، مثل  نه کن؛ بغلم -

 ! نیلین  نیار در رو من کفر -



 

 

 WWW.98IA3.IR 550 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 را خودم باز که فرستادم خودم به لعنتی و کردم رها را پتو و شدم بلند

 خروجی در سمت و کردم بغل را خودم  دستانم  با. کردم قبل از ترکوچک

  روی  و پیچید دورم را دستانش محکم  و کشید را دستم که افتادم راه

 .داد  حرکت کمرم

 ! نیلین دستت از امعصبانی  خیلی -

  نقاط  کل  به گوشم از که خوشی گرمای . آرام و نرم کرد؛  زمزمه گوشم در

  که  شد شدنم  آرام ی متوجه . کرد کم را لرزم کرد، پیدا جریان بدنم 

 . کشیدم نفسش  عمیق توانستم تا.  کرد بغلم محکمتر

 !شهمی دیرت -

  این برای  بودن نگران جای  به شما. رو اولم ی جلسه کردم کنسل -

 .باش باشی، باید که چیزهایی نگران چیزها،

 .کردم  اشتباه فهمیدم خدا به چشم، -

 . بودم  شده گرم داد؛ فشارم خودش به محکم

 . خونه برگردم تا نیلین نمیری  جایی -

 !میرم  فقط باشگاه -
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 .نمیری  هم اون نه، -

 هر. رفت هستم خوب شد راحت که  خیالش  و خواباند تخت روی  مرا

 سوغات که خواب قرص یک. رفتمی  تحلیل قبل از بیشتر قوایم لحظه

 هایمپلک کم -کم  و خوردم  بود، امدفعه این بودنِ هلند سخت روزهای 

 . شد  سنگین

*** 

 ! بزنه زنگ میگم حتماً شد  بیدار -

-  ... 

 !راحت  خیالت چشم، -

 صدا را آرمان آمدنمی در که صدایی با. است آرمان صدای  بودم  مطمئن

 پتوی  و شدم بلند.  نرسید هم خودم گوش به حتی  که صدایی. زدم

 لرزان پاهای  با.  رفتم بیرون اتاق از تابستان  گرمای  در دورم ی پیچیده 

 .بود خودش. رفتمی  گیج  که  سری  و انرژی بی 

 بشن؟  نگرانت  همه میاد خوشت. باألخره پاشدی -
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.  کردم نگاهش سوزندمی  گرما از  کردممی  حس  که هاییچشم با

 و گونه به کالفه آن از بعد و امپیشانی  روی  را دستش و آمد  ترمنزدیک

 . گذاشت  گردنم

 ! دکتر بریم پاشو. سوزی می  تب توی  داری  -

. دادم تکیه را سرم و کردم جمع را پاهایم نشستم، رفتم، مبل سمتبه

 . بیاید بیرون دردناکم گلوی  از صدا تا کردم جمع را قوتم تمام

 شده؟ چی -

 نشستی؟ چرا. نیلین دکتر بریم پاشو نشده؟ چی -

 . سردمه ندارم، تب -

 !احمق کردی  لرز و تب -

 تا کند کمکم کرد  سعی . شد  پیچیده کمرم دور دستش و کرد بلندم

 . افتادم حامی و بازم تاپ یاد در  دم. برویم بیرون

 . کنم  عوض  رو لباسم باید -

 !حالِت؟  این با داره کار تو  لباس به  کی -
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 . حامی -

 را مانتو کرد، باز را پتو. برداشت را مانتویی و داد تکان را سرش  عصبی

 . پیچید دورم را پتو هم  باز و کرد تنم

 .بزنم  زنگ بهش بده رو امگوشی  -

 !دکتر میری  داری  بده  حالت نیلین، خورتتنمی  -

 .کنم می  خواهش-

 . گرفت  را حامی ی شماره اشگوشی با  عصبی او و گفتم  بغض با

 !دارهبرنمی  -

 . بگیر رو اشمنشی  -

 . نیلین  اذیته نبودنت  و بودن -

 . بودم شنیده  پیش هفته چند هم بابک از را این

  دادم؛ تکیه  اشسینه  به  را سرم. زد را آسانسور  ی دکمه و بست را خانه در

 .بود تنگش  تصورم حد  از بیشتر دلم

 . حامی به کنید وصل لطفاً آرمانم، سالم، -
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-  ... 

 ! لطفاً  کنید  وصل زدم،  زنگ که مهمه -

-  ... 

 درمانگاه  سمتبه. بود نداده جواب  حامی هنوز و شدیم ماشین سوار

 .رفت خانه نزدیک

 ! موندممی  خط پشت دیگه ساعت  نیم  گذاشتیمی  -

-  ... 

 ! دکتر برمشمی دارم و بالست  خیلی تبش.  شد بیدار آره، -

-  ... 

 ! بیا  شد تموم کارِت نمیاد، در  صداش نداره، زدن حرف جون -

 به را سرم. کرد پرت داشبورد روی  حوصلهبی و کرد قطع  را گوشی

 . بودم کرده بغل را پاهایم و بودم داده تکیه شیشه

.  نمیدی  جواب ظهر از که  گرفت رو سراغت و حامی به زد زنگ مامانت -

  هم نگهبانی ندادی، جواب رو گوشی خونه زد زنگ قدرچه  هر هم حامی
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 حتماً  باید که داشت مهم  خیلی ی جلسه یک. بیرون نرفتی گفت  بهش

 . فرستاد رو من همین برای  موند،می 

 !جاییاین زور با بدونم  که  نبود توضیح به نیازی  -

 فشار فرمان دور محکم را هایشدست که دیدم ولی نکردم؛  هم نگاهش

 . داد

 نه؟  نمیاد، در صدات حامی جلوی  فقط -

 ! همینه نخوای  معذرت ازم وقتی تا -

  حالت ماشین حرکات از. رفتمی  گیج  بیشتر سرم و سوختمی  گلویم

 . نشست گلویم  بیخ هم تهوع

 سرت  از رو این فکر. نیلین  خوامنمی معذرت ازت عمرم آخر تا من -

 ! کن بیرون

 !وایمیستی  پاش کردی، فروشی آدم کنم؛نمی  بیرون -

  در ی دستگیره  به را دستم. شدم پیاده برایش صبر بدون و ایستاد ماشین

  با  و بود نشسته ماشین  در راحت.  نشوم زمین پخش تا داشتم  نگه

.  رفتم  سنگینش نگاه  زیر درمانگاه سمت به آرام. کردمی   نگاهم پوزخندی 
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 زنگ بابا و مامان به که  نداشتم گوشی  حتی سوخت،  خودم برای  دلم

 و آمد  سمتمبه  خانمی. بیایند مریضشان تنهای  دختر کمک  به که  بزنم

 و پنیسیلین دو برایم جا در که دکتری .  بروم دکتر اتاق به  که کرد کمکم

 از تا کرد صدا را پرستاری  تنهایم، فهمید وقتی و  کرد تجویز سرم

 زنگ سپیده  به و گرفتم  را اشگوشی . بیاورد را داروها برایم داروخانه

. آیدمی  گفت و کشید هینی  هستم درمانگاه در تنها فهمید وقتی. زدم

 بعد و درد پر وحشتناک های آمپول  اول. بکشم دراز کرد کمکم پرستار

 در من  و آمد سپیده. نبودم تنها قدراِن امزندگی  در وقتهیچ. زد را سِرُم

  سیگار  ماشین کنار درمانگاه بیرون آرمان که  گفت. ریختم اشک آغوشش

. شودنمی  صاف او با هاسادگی  این به دیگر دلم دانستممی . کشدمی 

  دانستمی  که را آرمانی که کردم فکر ای حامی  به و بستم را هایمچشم

 بود  دیده را حالم صبح که  منی از که فرستاد داریم خرابی ی رابطه چه

  بغضی وجودم تمام و ندارد دوستم دیگر که  گذشت ذهنم از. بگیرد خبر

 .کرد بدتر را دردناکم گلوی  که  شد بزرگ

 نمیدی؟  جواب چرا رو اتگوشی   سپیده -

 . گذاشتم جا خونه -
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 ! بده  رو  پسرشدوست  جواب بهش،  بده رو گوشی این -

  رفتار سنگدل قدراِن و دیدمی  را حالم که  مریضی منِ  با گویا هم او دل

 گوشم دم و گرفت را  گوشی سپیده. نداشت شدن صاف قصد کرد،می 

 .نبودم دلخور کم هم حامی  از. گذاشت

 . سالم -

 !عزیزم میام دارم.  متأسفم واقعاً امروز بابت نیلین -

  مامانم خونه برم خواممی  شب میشه، تموم داره سرمم. بیای  خوادنمی  -

 .هااین

 دادم؟  رفتن  جایی ی اجازه شما  به من و پرسیدی  من از -

 . نه -

 ! نریز هم  به شه آروم ذره یک میاد تا رو من اعصاب پس -

 ها؟این  مامان خونه برم  شب میشه -

 ! شهنمی  نه -

 . کنممی  خواهش -
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 خوب حالت وقتی نبودم پیشت که خواستم معذرت نه، سوم بار برای  -

 ! لطفاً  کن بس هم شما. نبود

  بند زبانم زد،می  را حرفش که جدی . کرد سقوط  چشمم از اشکی

.  بستم را هایمچشم و  گذاشتم تخت کنار و کردم قطع را  گوشی. آمدمی 

  آغوش فقط و فقط من و زدندمی حرف اتاق بیرون آرمان و سپیده

 . خواستممی  را مامانم

*** 

  از اثری  کردم باز که را هایمچشم. رسید خودش از قبل بویش

  گره بود، داده بال  آرنج تا را هایشآستین. نبود صبحش اتوکشیدگی

  موهایش. بود  باز پیراهنش بالی  ی دکمه و بود کرده شل را کرواتش

 آن با جوره همه مرتب،  یا شلخته. بود خسته هایشچشم  و نامرتب قدری 

 در  حتی من، چشم  در فقط نه بود؛  جذاب اشمردانه  زیادی  و بلند  قد

  در حرفبی . بگیرد را نگاهش ازش توانستنمی که پرستاری  چشم

.  کشید گردنم  تا سینه بالی  از را دستش و شد خیره دارمتب های چشم

 را هایشدست  گرمی عصبانیش، های چشم جای  به تا بستم را هایمچشم

 . کنم  حس
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 بیای؟  راه تونیمی  -

 بدون. رفت  و شد ماشینش سوار و بوسیدم را سپیده . دادم تکان را سرم

 و بست را کمربندم و شد  خم. شدم حامی ماشین سوار  آرمان به نگاهی 

 و  کرد نگاهم نشست،  که فرمان پشت. گذاشت  چشمانم روی  ای بوسه 

 . شد مهربان  کمی روز دو از بعد لحنش

 اخمویی؟  قدراِن چرا -

 .خوادمی   رو مامانم دلم -

 دونیمی  کنی؛  زندگی  من با قراره شما.  کوچولو  خانم کن عادت من به -

 دیگه؟ چی یعنی کردن زندگی  هم با

 عادت تونمنمی  کنه؛می  اذیتم نبودنت از بیشتر خیلی اتتوجهیبی  -

 ! کنی تمومش که  کنم کارچی بگو  بهم.  بهش   کنم

  نیست، شوخی برات  من قرمزهای  خط و هاحساسیت  بدونم  کهاین  با -

 دونیمی   نیستم وقتی  بدونم قائلی، ارزش من روان و اعصاب برای   بدونم

 ! کنی رفتار جوری  چه باید

 .بهت   میدم قول -
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 ! ها نمیام  کوتاه جوری این دیگه بار میگم هم من و میدی  قول  بار هر -

.  بود کرده تاببی  هم را او بود،  نرسانده  من  لب به جان فقط   دلتنگی

 . داد پایین را شیشه حامی. خورد  پنجره به ای تقه

 ! هستن همه خونه بیاین شام ندادی،  جواب رو اتگوشی   گفت مامان -

 کنه؟ استراحت باید و  نیست  خوب نیلین حال نگفتی  -

  برنامه اگه بزن زنگ مامان به خودت. بینمنمی بدی  حال که  من -

 !دارین  ای دیگه

  حس تمام. کند نمی بد را حالم کنایه اندازه به چیز  هیچ دانستمی 

 . رفت بال  جوش نقطه تا فشارم و کشید پر ای ثانیه  به آرامشم

  اآلن یا کردممی   اشتباه موردت در من و بودی  جوری همین  همیشه -

 شدی؟ شکلی این

 : گفت  حامی  به رو و برداشت پنجره از را سرش من  به نگاه و حرف بدون

 . نگذار خبربی  رو مامان -

 را هایمدست . کشیدم عمیق  نفس چند  و بستم را هایمچشم. شد دور و

 . برگشت وجودم به  رفته آرامش گرفت، بزرگش دستان در که
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  زد زنگ مامانت که امروز. زنهمی دیوار و  در به اتدلتنگی  از داره آرمان -

  با آرمان . بیام که بیرون اومدم جلسه از من داری،نمی بر رو گوشی  که

 !بیاد بگذارم  که اومد دنبالم التماس

 زنگ سپیده به دکتر  گوشی  با من . نیومد  درمانگاه توی  حتی من با -

 پیشنهاد خودش میگی بعد  و نیستم  مهم واسش واقعاً من  بیاد؛ تا زدم

 ! بمونه جلسه اون توی  خواستهنمی  باش مطمئن. بیاد که داد

 کرد؟ کارچی -

 نزدیک که  آرمانی و شد پیاده شدن من جواب منتظر بدون  و گفت

 . شدم ولی شوم؛ پیاده ماشین  از خواستمنمی . کرد صدا را بود ماشین

 نری؟ درمانگاه توی  باهاش حتی که سپردم امانت  دستت رو نیلین  من -

 کرد  خم  من سمت به را سرش رویشروبه  عصبانی حامیِ جای  به آرمان

 :زد داد و

 !کردی  اضافه نداشتم خبر که  خوبت صفات به هم رو چغلی -

 : داد ادامه ترآرام صدای  با  حامی به رو هم بعد
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  تنها رو امانتت  خواستمنمی  نبود، خوب واقعاً حالم داداش، ببخشید -

 جااین اآلن شاید زد،می حرف دیگه کلمه یک و رفتممی   اگر ولی بگذارم؛

 !بود واینستاده سالم

  کتکش خواستمی  فقط دلم که اویی سمت و کردم رها  باز را ماشین در

 اشسینه   به مشت  چند نماند، ای فاصله که نزدیک قدراِن . رفتم بزنم

 . کوبیدم 

 دروغگو آدم  یک از  بهترم، رحمبی  و خائن آدم  یک از  هستم چی هر -

  لیست توی  گذاشتمت سال همه این من و بودی   بد قدراِن. بهترم

 بقیه  مثل  هم تو تا نداشتم   دوستت قدراِن کاش! هامدوست  بهترین

 .کردممی بیرون امزندگی   از نامرد های آدم

  هایشچشم در راحت تا رفتم ترعقب کمی کوبیدم، که را آخر مشت

  بیانش از عصبانیتم، از بعد دانستممی که آخری  حرف و شوم خیره

 پر های چشم و قرمز صورت با  جیب به  دست. بگویم را شوممی  پشیمان

 .کردمی نگاهم خشم از

 در خیلی آرمان؛ نیست   مهم واسم  داشتنت دوست  دیگه اآلن ولی -

 !کردم اشتباه موردت
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 .کرد حلقه  دورم را هایشدست  حامی که بروم  ماشین سمت به چرخیدم

 ! برم بگذار کنممی  خواهش -

  مثل  که برم  عصبانیتت قربون وایستا،. قشنگم  خانم لحظه چند وایسا -

 ! شد آرمان سهم  البته هم اون شیرینه؛ اتدیگه چیز همه

 از بعد. کرد خوب حس از پر را بدنم  و( قشنگم خانم)  زد لب گوشم در

 چیز همه. گرفت امخنده  هم حسادتش از رفت؛می  امصدقه قربان روز دو

 در مرا کردم؛او فراموش را پیش ای ثانیه . خواستمی خودش برای  را

 . چرخاند آغوشش

  من جای  به  که خواستی من از جوری چه امروز که  بگو نیلین  به آرمان -

. بودی   نیومده  من خونه بیشتر بار دو  یکی که بگو. بزنی سر  بهش بری 

. اومدی می  خونه نیلین دیدن برای  وقت چند این و سال همه این توی 

  راه من  اعصاب رو دادنمی جواب و بود هلند که روز چند  اون قدرچه  بگو

 بعد رو فیسبوکت بگو پشیمونی؛  گفتی بار   چند بگو. کردی  تهدید و رفتی

 ! نداره رو اومدن ما ی خونه حق دیگه  جانا بگو. بستی ماجرا اون از
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 دروغگوی  آدم یک  من گفتن،  ایشون که نیست هااین از کدومهیچ -

  این که بود بعید العادتفوق هوش اون  با شما از واقعاً. رحممبی  خائنِ

 . نشناسی  رو من  سال همه

.  سوختمی  گلویم و رفتمی  گیج هنوز سرم . آمدم بیرون حامی آغوش از

 دیگر. سوختمی  ام معده  شود؛ بهتر حالم کمی تا بستم را هایمچشم

 از خواستمی  دلم و داشتم شدیدی   تهوع  حالت فقط نبودم؛  عصبانی

 . بشینم جایی  فقط ضعف

 ! هستی اشهمه آره، -

 و دادمی  فشار را دردناکم معده که دستی با کردم، حامی به رو بعد و

 . رفت  سمتش برادر دو هر نگاه 

 بخوریم؟ غذا بریم  رستورانه؛ طرف اون گشنمه، -

 . من عشق بریم -

  بیرون غذای  قدراِن نگذار کنهمی درد اشمعده  وقته چند این حامی، -

 . بخوره
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 سفر از دیگری  یادگاری  که اممعده  درد  از ترانه به قبل روز چند من و

  به لق  دهن ی ترانه گویا و دانستنمی  حامی. بودم  گفته بود هلندم آخر

 اشنگرانی  حس هم باز کرد، صدا( این ) مرا کهاین با. بود  گفته آرمان

 . کرد خوشحالم من، برای 

 نیلین؟  کنهمی درد اتمعده  -

 . میگه الکی آرمان؟ دونهمی  کجا از عزیزم، نه -

 از من برادر سر رو خودت  داری  که عقلیبی توی  یا میگم؟  الکی من -

 بری؟می   بین

 ادامه قصد  که  بود بد قدرآن حالم. بود برگشته اولش جای  سر  بحث باز

 دردم از پر های چشم با  فقط. باشم  نداشته را مزخرف بحث این  دادن

  نیز او های چشم که دیدم  و شد خیره هایمچشم در هم او.کردم نگاهش

  نزدیکم آرمان، به جواب بدون حامی. است غصه از پر عصبانیت  جای به

 . گرفت دستش یک با را هایمدست جفت و شد

 کنه؟می درد هم اتمعده  بده، جواب  درست نیلین -

 . گذاشتم هم روی را هایمپلک
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 . شیم ماشین سوار بریم -

 ! گشنمه -

 . بفرسته غذا مامان زنممی  زنگ -

 .بخورم  چیزی  یک باید اآلن من -

 میام، گیرممی  سوپ واسش داره معروف کترینگ یک جااین بگذار -

 . بشینین ماشین تو ببرش. میارم  گیرممی  غذا مامان از میرم هم خودم

 روی  حامی. شد بهتر  اممعده درد و تهوع حالت خوردم، که را سوپ

 و رفتمی  راه هم آرمان. کردمی  نگاهم  و بود نشسته راننده  صندلی

 . کشیدمی   سیگار

 آرمان؟ -

 ! جانم -

 . خونه بگذار و  بگیر رو غذا برو بابا،  پیش بیمارستان ریممی  ما -

 ! میام  باهاتون هم من -

 . بیای  خوادنمی  -
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 خوب حالم و نه بیمارستان  گفتم چه  هر و شد سوار حامی به توجهبی 

  متخصص دکتر یک پیش مرا. نکردند ای توجه برادر دو از کدامهیچ است

  آمدند، که پدرش و آرمان. بدهد اطالع پدرش به رفت آرمان و بردند

  با و  ایستاد پدرشان دیدن با . بود معاینه و پرسیدن سؤال حال در دکتر

 عصبی درد که گفت آخر در. شد مشغول کارش ی ادامه به اشاجازه

  هم  سیگار و الکل نشوم؛  عصبی و باشم داشته غذایی پرهیز باید و است

 یهفته  سه. بروم ویزیت برای  دیگر ی هفته  سه تعطیل، مدتی برای 

  خودم روی  به اصالً من و بودممی  هلند دفاعم برای  باید که دیگری 

 را فشارم  و تب دور یک  خودش و کشید آغوشم به گرم پدرش. نیاوردم

 دیگری  و پنجره به یکی اتاق  در پسرش دو کهدرحالی گرفت؛  اتاقش در

  شد، تمام که کارش. کردندمی   نگاه مرا و بودند داده تکیه میز به

 و استراحت به نیاز  که کرد تأکید حامی  به رو و گفت خداروشکری 

 : گفت من به رو هم بعد . دارم مراقبت

 ! باشه بهت حواسمون  خودمون ذره یک. جان بابا  ما ی خونه بیاین  شب -

 کار  سر هم فردا هست؛ نیلین  به حواسم خودم. بابا  یخونه ریممی  -

 . پیشش مونم می  نمیرم،
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 مریض هم باریک که  بود  سال چند. بودی   مواظبش که  اآلن تا مثل -

 !کردی  کارشچی ببین  ماهه چهار سه  بود، نشده

  گیج  سرم  هنوز کهاین با.  رفتمی ضعف جفتشان های حمایت برای  دلم

 ابروهای  و تعجب با.  ماسید حامی دهان در جواب و شدم  بلند رفت،می 

 .  رفت نگاهم رفته بال 

 کنه؟ می کارمچی کنم،  بغلش  نظرت به -

  او و  کردم زمزمه گوشش در. بود رفته بین از آرمان از امدلخوری  تمام

 :کرد نجوا و بوسید را چشمم. خندید بلند

 ! عروسکم طرفه من با بکنه  اضافه غلط -

 .کردم حلقه  کمرش دور را  هایمدست  و رفتم آرمان سمت

 !دارم دوستت قدرچه که دونیمی . نباش بد قدراِن -

 . شد حلقه کمرم  دور  هایشدست

 ! کن خواهیمعذرت -

 هم خواهی معذرت  گفتی، خواسته دلت چی هر. نیلین  نشو پررو -

 خوای؟ می 
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 !خواممی  آره،  -

 . گذاشتن لت -ل  به لی -لی  همه بس از شدی  لوس -

  آخرش و طلبکاری  الکی است هفته  چند که تو کرده؟ لوس رو من کی -

 اذیتم  قدراِن روزه دو که برادرت یا شدم  قدم پیش آشتی برای  باز خودم

 افتادم؟ حال  این به که کرده

 سوپ برات رفتم من  دوماً نیستم، طلبکار الکی من اوًل. یواش -یواش -

 برادر شد اآلن سوماً. نشدی   قدم پیش شما اومدم؛ جااین تا و خریدم

 من؟

  ای بوسه و کشید خودش سمت مرا حامی پدر. شد لمس پشت از امشانه 

 دخترم؟ هستن شما اآلن حال مسئول تا دو این - .زد موهایم روی 

 گرم و گیرا نگاهش.  ساختمی  اسیر را آدم کالمش مهربانی  و صالبت

 .بود

 !درمون هم و دردن هم تا دو این -
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. زد موهایم روی  دیگری  ی بوسه  و نشست  صورتش روی  پهنی لبخند

 جیبِ  به دست استایل آن با حامی.  بود دلنشین اشپدرانه حمایت

 . آمد جلو اش،کرده خواستنی  عجیب

 .شدی  اذیت قدراِن  برم، قربونت  خواممی  معذرت -

 ***.شست را هایمتلخی تمام صدایش لحن

  خواستمی  دلم. بود  گرفته دلم عجیب بودم،  تنها خانه  که بعد روز چند

 و دانشجویی شلوغ  زندگی به عادت  سالگی  هجده از که  منی کنم  کار

.  برگشت  خانه به ظهر  شنید، را دلگیرم صدای  وقتی روز آن. داشتم کاری 

 کار  دهد اجازه خواستم بود، بند هایشنفس  به هایمنفس  که اویی از

 اشمردانه های دست  در را کوچکم هایدست و رویمروبه  نشست. کنم

 . داشت نگه

 کنج ی هزینه و زمان محدودیت خاطربه  که داشتی آرزویی حال  تا -

 باشی؟ داده جا ذهنت

 کودکان تحصیل برای  که ای موسسه در  هلند در روز نصف ای هفته  من و

. کردممی  کار کرد،می تالش خاورمیانه و آفریقا در کشور تعدادی  فقیر

 . کنم  باز ایران  در ای شعبه  بتوانم که داشتم آرزو
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 .آره -

 آرزویی تا دو واسه پلن همراه به  بیار در رو آرزوهات از لیست یک برام -

 رو وقتش هم اآلن. بشه  تبدیل واقعیت به خوای می  همه از بیشتر که

 ! کنه پیدا تحقق کنیممی تالش هم با. رو پولش هم داری،

 ! برم کردنت ذوق قربون -

 . کنیم ریویو هم با دفاعم از بعد  کنم،می  آماده  رو لیستم -

 ! من کوچولوی  خانم کنی امر شما وقت هر -

  حمایتش. داد پرواز آسمان های بلندی  به  زمین اعماق از مرا حال روز آن

 عمل بدون حرف کندنمی  که کاری   تنها حامی دانستممی  و بود گرم

 ی نسخه صبح،  ۵ تا شب آن. بود  شیرین امزندگی   در بودنش. است

 .آوردم در را لیستم ی اولیه

*** 

  پایانی کارهای .  شدمی بیشتر اضطرابم شد،می نزدیک  دفاعم به چه هر

. بودم دور راه از هاهماهنگی درگیر بسیار و دادممی  انجام را امنامه پایان

  معرفی ایران  تجسمی هنرهای  استادهای  ترینبزرگ از یکی به مرا حامی
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 بود  مهربانی پیرمردِ. کند کمکم دارم،  راهنمایی به نیاز اگر تا بود کرده

 دیده تهران دانشگاه در بار  چند. گذاشتمی  وقت برایم سخاوتمندانه که

 شام  برای  حامی یخانواده همراه به  را حامی و من  باریک و بودمش

 آرمان و گرفتنمی  حامی از چشم که  داشت زیبایی دختر. کردند دعوت

 یک اما  حامی. نتوانست  کند، جلب را  اشتوجه که کرد تالش چه هر

 استاد منو بین   شده انجام های بحث تمام به و نشد جدا من  کنار از لحظه

  گفت و  شد خیره هایمچشم در شب آخر شب آن. بود سپرده جان گوشِ

 تصور این از ترخوشبخت  را خودش وقتهیچ و کندمی   افتخار من به که

 توانستمی  که جور هر.  کردند آب من دل در که  بود قند.  است کردهنمی

 هم به را زمان و زمین تا کنم طلب  چیزی  بود کافی و کردمی  کمکم

 بود قرار حامی هلند، سفر  به مانده هفته یک. کند  فراهم برایم تا بدوزد

  هااین مامان  خانه به من و برود شیراز  به روز چند کارهایش برای  که

 همگی سفرش، از قبل  روز. باشد راحت  من جانب از خیالش تا کنم کوچ

  به را  روز چند این که داد پیشنهاد بابا که بودیم هااین  مامانی خانه شام

 و  مامانی خاله،. من اضطراب کاهش جهت در مسافرتی. برویم شمال

 و نداشت؛ کردن قبول جز ای چاره حامی و کردند  قبول خوشحال  بابایی

 از که اویی از را این. دیگر  دعوای  یک یعنی ما دوری  این دانستممی  من
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 زورگوی  مردِ دانستممی   من و فهمیدم بود،  شده حوصلهبی  لحظه همان

  هفت پروازش حامی.  ندارد کسی با را  آمدنی راه کمترین طاقت مغرورم

 تا  بیایند   من  دنبال  ده ساعت حدود هااین مامان شد قرار و بود  صبح

 بابایی.  کردم رفتن عزم و شدم  بلند شد،  بیشتر که اشکالفگی . برویم

  زندگیِ و خانه خانمِ هاستسال  که کسی مثل  هم من و کرد گالیه

 .آوردم را  سفر قبل کردنِ تمیز و خانه ی بهانه است، خودش

 خودش تا بودم ساکت هم  من. بود ساکت هنوز افتاد راه که ماشین

  ذهن به کمی تا  دارد لزم زمان  دانستممی .  کند  صحبت به شروع

 . بدهد سامان  و سر اشآشفته 

 ! نیلین ندارم دوست رو غافلگیری  -

 .عزیزم نداشتم خبر هم من -

  این رفتارم که بودم خبربی   من فقط و داشتی خبر دونستممی  اگر -

 ! نبود

 . نداشت   هم کردنش پنهان در سعی و بود  عصبانی

 ای؟ عصبانی  بابا دست از -
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 نیلین؟  مگه امبچه -

 عزیزم؟  ای عصبانی  چی از -

.  باشی دور ازم خوادنمی دلم دو،. نمیاد خوشم غافلگیری  از گفتم یک، -

 .ویالتون  برسه راه  از کسی دقیقه هر و شمال بری  خوادنمی  دلم سه،

 ! رفتمنمی  که موندی می تهران اگه -

 هر  به یکبار فقط . بیفته راه دیگه اعصاب جنگ یک باز نگذار  نیلین، -

 خودت نپوشی لباس درست باریک رو، اتگوشی  ندی  جواب دلیلی

 واضحه؟. دونیمی 

 ناراحت ازم نگذارم میدم قول  بهت؛ دادم قول. واضحه برم، قربونت آره -

 !عزیزم شی

 ! کنممی حساب قولت روی  -

 . گذاشت خودش پای  روی  و  بوسید را دستم

*** 

 من؟ عشق بیام تا نکردی   صبر هم  دقیقه ده. من جانِ -
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 خودم روی  زده خیمه خیس، موهای   با را او و شدند باز آرام هایمچشم

  خودم سمت به را سرش و شد حلقه گردنش دور  هایمدست. دیدم

 . کشیدم

 و مرطوب کرد، حرکت به شروع ماهرانه گردنم و صورتم روی  هایشلب

 بیشتر  دستانم فشار و پیچید امشامه  در ادکلنش و شامپو بوی .  بود نرم

 . شد

 شما؟ هستی  کی   مال -

 ! شما  مال -

 ! من  خواستنی و نرم -

 صدای  با داد،می  حرکت گرانهنوازش تنم روی  را هایشدست کهدرحالی

 مثل. کشیدم  نفس  را هایشنفس . کرد زمزمه  گوشم کنار گیرایش و بم

 با دوری  بار هر  مثل و شودمی دلتنگ که بود روشن برایم روز

 خانه در تنها خواستمی  دلم . کندمی ترمدلتنگ  اتفاقی ترینکوچک

 . نداشتم را خشمش و قهر تحمل توانایی. برگردد تا ماندممی 

 ! روزها چند این کنینمی  نگرانم  برم، قربونت -
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 . عاشقتم  منی، وجود تمام خدا به.  نکن اذیتم هم  شما چشم، -

 .را  شده مطیع بیشتر روز هر منِ . بوسید را امپیشانی 

*** 

. بود  گذشته ویال این در تابستان فصل در من کودکی خاطرات تمام

  و مهبد  با شب خودِ تا صبح  از. دریا به رو بزرگی چندان نه ساحلی ویالی 

  حس برگشتن  جااین  به  سال ده از بعد. کردیممی   شنا  و بازی  طاها

 را  دیوارها بابا. شنیدممی را هایمانخنده  صدای  هم هنوز . بود  عجیبی

 های قسمت ی بقیه . بود  گذاشته  والیبال  تور ساحل در و بود کرده رنگ

 بودند همان وسایل ی همه . بودند نکرده زمان گذر در تغییری  هیچ ویال

.  بود یکی طاها و مهبد و من اتاق همیشه ها،موقع آن. پیری  گرد کمی با

 یک. بود  دعوا تخت انتخاب سر همیشه  که ای تخته  سه شیروانیِ زیر اتاق

  من برای . کرد رنگ یک را تخت هر و آورد رنگ قوطی سه دایی روز

 سر  وقت هیچ آن از بعد .  آبی طاها برای  و قرمز مهبد برای   شد، صورتی

  اتاق آن در هم  باز  که خواستند طاها  و مهبد. نشد دعوایمان تخت

 بازی  و خندیدیممی  وقت دیر تا که هاشب آن تکرار من برای . بخوابیم

  جوابش دانممی  که ای حامی  از باید دانستممی  ولی بود؛ آرزو کردیم،می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 577 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  بزرگ نه یک جوابم در  و دادم تکست شد، هم  همین. بپرسم  است منفی

 اضافه تخت یک که بود  بابایی و مامانی  اتاق بعدی  ی گزینه . نوشت 

.  کردند  بغلم خوشحالی از و پرسیدم مهربان عزیزهای  آن از. داشت

  بابا و کردیم بازی  والیبال  ست چند. رفتیم ساحل  کنار شدیم، که جاجابه

 از غیر بودند سرخوش و خندان همه. کردند درست کباب شوهرخاله و

  روزی  به مرا فردا از حامی که بیاورم بار به ای فاجعه ترسیدممی  که منی

 حدود شب.  نداشتم معده درد از ترس. بیاندازد کردن غلط بار هزار

  صبح  نیم و ده از. باریدمی   خستگی صدایش از. زد زنگ که  بود  ده ساعت

 صدایش  صبح از. بودند رفته  شام برای  بعد و داشتند جلسه شب هفت تا

 که زدیم حرف ساعتی نیم. زدمی  پر -پر برایش دلم و بودم  نشنیده را

  به رو خوابی کم و خستگی از که  گفت هم او. کرد صدایم مامان

 خیر به شب  و بوسیدم او جای  را تلفن  گوشی من و  است هوشیبی 

. کردیم بازی   شطرنج مهبد  و طاها با صبح های نزدیک تا شب  آن. گفتم 

 کردم  حس من و گفتند افتاده های اتفاق و براشان و  دور دخترهای  از

. اآلن تا بودم شانزندگی  جریان در بیشتر کردم،می  زندگی هلند وقتی

  شنبهپنج  هر روزها، این و زدیممی  حرف بار دو ای هفته   حداقل روزها آن

 .را همه هم آن ساعت دو یکی شاید. مامانی ی خانه
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*** 

 دیدم را غریبه پسری   و میعاد رفتم،  پایین و شدم  بیدار خواب  از که ظهر

.  برگشتم  بال  به دیدمشان که دوم ی پله همان از. بود ایستاده کنارش که

 کردن  جلوگیری  دعوا از  امسعی  تمام. کردممی  خفه دیدممی  اگر را مهبد 

  گرفتم را مهبد  ی شماره. گذاشتندمی  دوستانش و مهبد   اگر. بود  حامی با

 : شنیدم   را بلندش داد صدای  عوض در و کرد ریجکت که

 ! نمیارم بال  برات چیزی  من جان،  تنبل پایین  بیا -

 غرق مرا  و داد را جوابش  بلندی  همان به  که بابایی صدای  آن بند  پشت و

 . ساخت  خنده

 ! نزن داد بلند قدراِن خوابیده، مامانی -

 هر بود داده نشان تجربه. گرفتم  را حامی ی شماره  رفتن، پایین جای  به

 . بود افتاده اتفاق بینمان هابدترین  کردم، مخفی را چیزی  بار

 ! جانم -

 !عزیزم خیر به  صبح -

 !عزیزدلم خیر به  هم شما ظهر -
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 . خواست را هایشدست دلم. نشست لبم  کنج ای خنده 

 شلوغه؟ سرت -

 برگردم  شب مجبورم.  سرمون روی  شده آوار چی همه برم، قربونت آره -

 خودم جای  به رو بابک  و بدم انجام جااون از رو کارها سری یک تهران،

 !شیراز بفرستم

 کنم؟  کارچی من گردی؟برمی  امشب -

 برگردی؟  فردا نیست قرار مگه شما -

 .اومدیم جااین تا بمونیم  هم دیگه شب  یک گفت می دیشب خاله -

 نیلین؟ بود  چی ما قرار -

 .انداختمی تالپ -تالپ به را من قلب و شدمی  حوصلهبی  سریع

 بیای، فردا پس  بود قرار  که هم شما عزیزم، بمونن دارن دوست همه -

 .نکردم مخالفت   هم من

 . است هایششقیقه   دادن فشار حال در  اآلن دانستممی و کردم سکوت
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 نباش ناراحت بیارنم،  کنممی  راضی رو طاها یا مهبد بیام، بخوای  اگه -

 ! لطفاً

  زنیم می حرف بعداً بیوفتی؛ راه جاده تو بچه تا دو با بگذارم مونده  فقط -

 . نیلین

  عرضش به را اشکناری  پسر و میعاد حضور نداد  مهلت حتی  و کرد قطع

 .گرفتم را اششماره  دوباره. برسانم

 ! جانم -

 ! نکن  اذیتم کنممی  خواهش برگردیم،  کنممی  شونراضی -

  اوکی بیای  فرداپس  شلوغه،   سرم شب تا فردا من. برگردی  خوادنمی  -

 خبر من  و میشه گرفته تصمیمی وقتی ریزهمی  هم به  اعصابم. هست

 .ندارم

 پس؟ کنیمی  قطع رو گوشی چرا -

 .کشید  بلندی  نفس و کرد مکث

 !کردم  قطع و خداحافظ گفتم -

 نیست؟  مهم من جواب بودم؛ نگفته  که  من -



 

 

 WWW.98IA3.IR 581 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 من؟ عشق گیری می  بهونه چرا -

  من  عصبانی و خودخواه مرد. کردممی   که بود کاری  کمترین گیری  بهانه 

 . است کرده قطع  را گوشی که کردنمی  قبول حتی

 .عزیزم برس کارت به گیرم،نمی  بهانه -

 ! باش خودت مواظب -

  قرار امیررضا  اشکناری  پسر و میعاد. ماند  باقی نگفته ماجرا  اصل هم باز

 دوخت زمین  به چشم  من دیدن با میعاد.  باشند ما مهمان ناهار برای  بود

 که  کردم فکر ای حامی  به  فقط من و شد  من صورت به خیره امیررضا و

.  گرفتنمی دخترشدوست از چشم که کرد می اویی حواله مُشتی بود اگر

  بابا تعجب باعث حتی  که بودم پوشیده  ورزشی تاپ و شلوار گرما، آن در

 از ماهیگیری  تور زور با  باید را نیلینش  بار هر که بابایی.  بود شده  هم

 لباس آرام و باوقار خانم دختر یک مثل باراین و کردمی جمع دریا کف

 .بود خیره دریا  به و بود نشسته سایه در پوشیده،

 والیبال؟  بریم -
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  والیبال ساحل در آفتابی  ظهر یک در لباس همه این با  حال به  تا من

  غلبه توانستمنمی  هم کردن بازی  ی وسوسه  به ولی بودم؛  نکرده بازی 

 . کنم

 ! بریم -

 . بودند ایستاده شِرت بدون هایشانشلوارک با طاها و مهبد 

 کنیم؟ بازی  طوری  چه نفری   پنج -

 . کنممی  نگاهتون  کنم،نمی  بازی   من -

  مهبد   و طاها  به نسبت زیادی . کردم نگاه میعاد مهربان و جدی  چهره به

.  ما روبروی  امیررضا و مهبد و شدیم تیم یک طاها و من . بود آقا

 که عرقی و هایملباس هوا، گرمای  از قدرآن  من و گذشت ساعتینیم 

. کرد پر مرا جای  میعاد و نکردم بازی  دیگر که شدم شاکی  بودم کرده

  خط از غیر چیزی  هر از بودم حاضر که من خودخواه و مغرور حامیِ

 دوش. بود دردناک  زیادی  گاهگه  که هاییگذشتن  بگذرم، او قرمزهای 

 سرم بالی  را موهایم. پوشیدم زانویم روی  تا زرد پیراهنی  و گرفتم

  با رابطه در را عالیقم از قدرچه  من که کردم فکر این به و بستم ای گوجه

 که کند نمی  قبول حتی که اویی. داد خواهم و امداده دست از حامی



 

 

 WWW.98IA3.IR 583 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  حس. گرفت دلم. دارد نام کردن قطع شدن، من جواب منتظرِ بدون

  رفتنش  ولی بود؛ کالفه ماندن  قفس در از که داشتم را قفسی در ی پرنده 

  که نشستم بابایی پیش! تدریجی و دردناک مرگی! بود مرگ  مساوی  هم

  دست به  تازه پرتقالِ آب منِ و کردندمی بازی  پسرها. خواندمی  شاهنامه 

 رنگ هم . کردممی بازی   مایو با خواستمی  دلم. کردممی نگاه را بازیشان

 و  بود گرفته جدی  را بازی  مهبد. کردنمی اذیتم گرما هم و گرفتممی 

 بلد خوب  را آوردن در حرص طاها. زدمی قهقهه  بلند طاها و بود  عصبانی

  دو ما خونسردش، و آرام شخصیت  آن با بچگی های بازی  در حتی. بود

 خودش نفع به را ورق و انداختمی جنون مرز  به گاهگه  را نفر

  با  میعاد و بود من  میخ کردم، نگاه  امیررضا به بار هر. گرداندبرمی 

  پایین را سرم. کردمی   نگاهی باریک وقت چند هر محجوبش، های نگاه 

  قول خودم به و بودم عصبانی  حامی از.  شدم  مشغول گوشی با و انداختم

  هم خیلی انتظارم. نگیرم تماسی من نگیرد، تماس خودش وقتی تا دادم

 تمام و خواهدمی معذرت  عصبانیتش بابت  که داد تکست. نکشید طول

 روزها این. شد متفرق  خنکی نسیم وزش با و شد پودر من دلخوری 

  مهم مایو با کردنِ بازی  والیبال  برایم دیگر. خواستمی معذرت هم بیشتر

  با بلند درخت سایه زیر که داشتم را بالیسبک ی پرنده  حس. نبود
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  کنترل در هایمحس شدن  پایین و بال   تمام. است آرامیده  پهن های برگ 

  چپ -چپ بابایی. کردند پرتقال آب طلب و آمدند پسرها. بودند او

 .کرد  نگاهشان

 ! داشتم بچه تا دو بودم شما سنهم  من -

 . ببوسمش محکم را بابایی توانستم فقط من و خندید  بلند طاها

 داره؟ ربطی چه آخه برم شما  قربون بابایی،  -

  دست دنبال چشمم کهاین نه بودم، پذیرمسئولیت  که  اینه ربطش -

 ! بگیره  واسم پرتقال آب که باشه  بزرگممامان 

  خودش برای  کمال و تمام را  او توجه دلش و بود  مامانی عاشق

  لبخند طاها به رو بود،  عصبانی طاها از  کمی  هنوز که مهبد. خواستمی 

 .زد

 . رو هیچی متأسفانه تو و بردم ارث به  بابایی از رو ذکاوتم من -

 : گفت و برداشت  نه و گذاشت  نه هم بابایی

 . هستید کرباس یک ته و سر  جفتتون -
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  رفتند میعاد و امیررضا با طاها  و مهبد شب آن. زدیم خنده زیر ما همه و

 جایم از من  بمانیم، میعاد ویالی  را شب  که کردند اصرار من به چه هر و

 آخرین. گرددمی  بر تهران به  گفت و زد زنگ حامی شب. نخوردم تکان

 در که بود زیاد قدرآن برایش امدلتنگی . روز آن در تهران به شیراز پرواز

  تا من و نیامدند هابچه عصری  تا روز  آن فردای . گنجیدنمی خودم باور

  با  حامی قبلش، شب  که البته صد. کردم شنا و گرفتم آفتاب توانستم

  اشتباه یک من و بود کرده  اعالم را خودش موافقت شروط و شرط هزار

  داشت سعی  امیررضا آمدند، که ظهر  از بعد از. کنم نمی تکرار بار دو را

.  کردم دوری  ای بهانه  به  بار هر من  و باشد داشته  من با ای مکالمه

  از بودن دور رکورد که مرا و بگوید را بگوید  نباید که چیزی  ترسیدممی 

  پیچ فتیله را کردممی   حمل دعوا بدون را روز سه به نزدیک برای  حامی

  درگیر شب  هفت تا صبح   شش از حامی و بود رفته شیراز  به بابک  کند 

  مهمانی دوستانش از یکی شب، آن. کند مرتب را  کارهایش تا بود

 و ترانه. شود ملحق تا  بودند  خواسته هم حامی از و بودند  گرفته کوچکی

 بود گفته اصرارهایشان با  نُه ساعت هم حامی  و بودند دعوت هم امیرعلی

 آن  از بعد. زدنمی وقتهیچ بودم اگر  من که سری .  زندمی  سری  که

 نبرده هایشدوست های مهمانی  از کدامهیچ به مرا  امین، کذاییِ  مهمانی
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 های کوکتل  کردن درست به شروع پسرها که  بود شب یازده حدود. بود

 موهایم و بودم نشسته خاله پیش ای گوشه هم  من. کردند بازی  و مختلف

 کمی تا آوردمی  من برای   پایین سر  با  کوکتل هر از میعاد. بافت می را

.  بود نشسته دلم به بود، من  به حواسش که زیری  به سر پسر. کنم  تست

  حال در. بودند خوشمزه انصافاً  شانهمه. نوشیدممی   ای جرعه  هم من

 تعجب. افتاد ترانه اسم و خورد زنگ ام گوشی  که بودم  طاها  با  کل -کل

 خاله از. زندمی  زنگ من به   مهمانی در ترانه کهاین از کردم

 . گرفتم  فاصله جمع از و کردم خواهیمعذرت

 خوبین؟  حامی  با  نیلین، -

 طور؟ چه آره -

 درد به قدرچه که  کردم تعریف برات بار اون که دختره تا چند با -

 !زدن حرف و خندیدن به نشسته نخورن،

.  کشیدند  کشیدن نفس از دست بدنم های سلول تمام که نیست دروغ

  دور را  لقمه نه و کردمی  چینیمقدمه  نه خبر دادن برای  جااین هیچکس

  برای  ولی بودم؛  متنفر اخبار پیچاندن  لفافه از هم  من. پیچاندمی سرش
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  به آنی به اممعده ! نبود؟ لزم ای سازی زمینه  ترینکوچک خبری  همچین

 . زدند یخ که  انگشتانم از ترسریع. افتاد سوزش

 فرستی؟ می   فیلم برام -

 . فرستممی اآلن گرفتم، فیلم آره -

 تا سه و کانتر به بود داده تکیه. شد  مچاله  بدنم تمام فرستاد را فیلم

  هم بعد  .خندیدندگفتند و میو می  بودند ایستاده کنارش رنگارنگ دختر

.  خندید بلند من، جدِی همیشه  حامیِ و گفت چیزی  هاآن از یکی

 و است دیگری  دختر کمر از فاصله با  دستش که فرستاد دیگر عکسی

 تمام کردن یخ از  بعد سرم، در خون هجوم. است جلو به را اشاشاره

  دستم. برداشتم دیگر قدم  چند دریا سمت به  و نگرفتم جدی  را وجودم

 .لغزید اسمش روی  من ی اراده بدون

 . عروسکم دلم جان -

 خوبی؟ -

 هاتون؟ مهمون  رفتن خوبی؟ شما.  من خوردنی ی جوجه خوبم -

 ! هنوز هستن نه  خوبم؛ هم من -
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 بمونن؟ عصری  فقط نیلین  نبود قرار -

 .ندارن کاری  هم  من با کنم؛ بیرونشون تونمنمی  که  من -

  است؛ من روی  مختلف های مدل  به جفتشان نگاه  که دانستممی خودم و

 مرا و بود  مهمانی دخترهای  با صمیمی قدرآن  که بود اویی از تعجبم ولی

 .کردمی جواب و سؤال

 باشه؟. اتاقت توی  برو ئه، ۱۱  ساعت -

 ! حامی؟ میرم؛ -

 امر؟ -

 خواستمنمی . بگویم فرستاده برایم  که فیلمی و ترانه از خواستمنمی

 آخر در و کردم فکر هزاران ثانیه چند در. بفهمد را ام زیادی  حسادت

 .بود  افتاده جانم به که حسادتی به لعنت. کنم   کنترل را خودم نتوانستم

 خوشگل؟ دختر همه  این با بهت  گذره می خوش -

  جذابش ی مردانه ی خنده صدای  برای   من عصبانی  دلِ و خندید بلند

 . رفت ضعف
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  برم؛ قربونت نیست قشنگ  هیچی من، خوشگل لوس عروسک  جلوی  -

  عکس  قدراِن و کنار بگذاره رو اشگوشی  بگو  هم ترانه به! هزارم بار برای 

  بار برای  هم این. میرممی تو ی واسه فقط من. نفرسته برات فیلم و

 ! میلیونم

 آرام مرا هایشحرف از کدامهیچ ولی بود؛ دقیق و جمع  حواس  زیادی 

 و خنده خوش قدرآن جمع در وقت  هیچ حامی دانستممی   من. نکرد

 . نیست صمیمی

 .نکردم حسودی  من -

 . برم صدات قربون  نگفتم چیزی  که هم من -

 شون؟ شناسی می  کجا از -

 تا منتظرن شونهمه هستن؛ بابک و من لیسانس دوران  دانشگاهی هم -

 ! ببینن  رو شما

  بیان اما برود؛ خانه به خواستمی  دلم. کردیم سکوت ای ثانیه  چند

  به جایش، به. نبود ای ساده  کار برایم اصالً منطقم بی  های خواسته

 .کردم لج پوستی زیر و زدم کربال صحرای 
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 . کنم  بازی  باهاشون خواممی  هم  من  کنن،می بازی  دارن هابچه -

 ! زنیمی  زنگ من به و اآلن اتاقت توی  میری  شما -

 میگی؟  زور -

 آوردن، بهانه جای  به بگیر یاد خوای،می چیزی  هم شما.  میگم  زور آره، -

 ! بگی رو اتخواسته

 .خواندمی   راحت مرا زیادی 

 ! کنم   بازی  خواممی  ندارم، ای خواسته -

 ! اتاقت از گرفتی تماس من با ماکسیمم  دیگه دقیقه ده نیلین، -

 اشکالفگی و دادبی و داد و بود هاآن با اشخنده . کرد قطع  را گوشی

  حسودِ نیلینِ. آمدمی  بدم خودم  از و بودم عصبانی او از. من برای 

 خیلی ترهاقبل . کشیدمی خجالت اشخواسته بیان از حتی که  نامطمئنی

 برایم حامی  دادن دست از ترس هااآلن ولی بودم؛ مطمئن  خودم به

 و شدم خیره دریا به کمی . بود شده  درشتم و ریز احساسات تمام منشاء

 . برگشتم ویال سمت به

 نیلین؟ -
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 ! بله -

 کنم؟  صحبت  باهات تونممی  -

  جوابم مطمئنا گرفتنمی صورتم از که هایینگاه  آن با بود امیررضا اگر

  گذاشتممی دلم کجای  را اشزیری  سربه و میعاد ولی بود؛ بزرگ نه یک

 . گشتم برمی  اتاقم به  باید وقتی خرابم  حال این با

 کنیم؟  صحبت بعداً  میشه برم؛ باید اآلن من -

 !دقیقه دو فقط کنم،می  خواهش -

 تکان  موافقت معنی به امدرونی خواسته  رغم علی را سرم و کردم نگاهش

 نه موهای  و بود پوشیده  سفیدی  کتان شلوارک با مردانه جین بلوز. دادم

 هایمچشم در و  آورد بال  را سرش. خوردمی  تکان باد در بلندش چندان

 .زد گره را نگاهش

 رو من جسارت. نتونستم ولی کنم؛ کنترل رو خودم کردم سعی خیلی -

 ! ببخش 

 دعا دل در من و کرد  پاک را اشپیشانی  روی  عرق دستش با که دیدم

  نجیبِ پسر این. بزند  حرف دیگری  چیز  بهراجع او و کنم  اشتباه که کردم
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 را  عذرش نیامده خواستم،نمی و بود نشسته دلم به زیادی  سلیقه با

 . بخواهم

 ! دنیام  شده  فروشی گل اومدی  که روزی  از هاتچشم -

 موهای  میزان به که  منی دل . گرفت شدت  من قلب ضربان و کرد مکث

  مؤدب و نجیب میعاد  ی عالقه ابراز برای  ام،داشته  دوستی پیشنهاد سرم

  حامی. داشتمی  دوست دوست، عنوان به مرا کاش. شد پرپر رویمروبه

  داشتم خودم به  که نامطلوبی حس و حامی  از عصبانیتم. فهمید می اگر

 فشار تحت قدر چه دیدممی  که اویی برای  ناراحتی  حس و کشید پر

 .کرد پُر را وجودم است

  شکستن از بود  شده هم  قبالً. خواستممی  دوست عنوانبه  فقط را او من

 و بال  شاید . بود بد زیادی  اآلنم حس ولی بودم؛ شده  ناراحت کسی قلب

 شخصیت  هم شاید. بود اخیر وقت  چند در احساساتم زیادی  پایین

 شدن زیادتر از قبل دانستممی . بود روز دو این در میعاد خود محترم

 باید  ولی بود؛ سخت  او برای  چند هر.  کرد قیچی را آن باید احساسش

 . نبودم خودم برای  من . بُریدمی  دل  زودتر

 ! دارم پسر دوست من -
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 .دونممی  -

 .نیاوردم در تعجب از شاخ  دو فقط

 بزنی؟  حرف باهام خواستیمی چرا دونیمی  اگه -

  بهت   باید. شدم هادیوونه  مثل دیدمت تونمامانی  خونه وقتی از -

 .آوردنمی  طاقت دلم  وگرنه گفتم،می 

 داره؟ ای فایده چه -

  این اشفایده . شدم سبک و شد تقسیم دلم بار که هست این اشفایده  -

 ! نگفتم  زیادم احساس از بهت که خورمنمی حسرت وقتهیچ که هست

 . کشید  دست اشپیشانی  به دوباره و کرد  مکثی

 ! بودمت  دیده پیش ماه  چهار کاش -

  قلبم  به را آرامش صدایش محکم و آرام تُن. داد ادامه او  و کردم سکوت

 :کرد لبریز

 شما برای   من  کنی؛  حساب من روی  تونیمی  جا هر و همیشه بدون -

 ! قائلم احترام خیلی
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.  آورد در پرواز به مرا موهای  و داد تکان کمی را موهایش و وزید نسیمی

  نگران. نبود جایز  بیشتر ماندن داد؛ موهایم  به چشمانم از را نگاهش

 آویزانم گردن از شنید،نمی خودم زبان از اگر بار این که بودم ای حامی

 .کردمی 

 نگی؟ چیزی   مهبد  به و بمونه  خودمون بین هاتحرف  میشه -

 . کن امر فقط  شما -

 به  را سرم کردم، نگاهش . گذاشت هایشچشم روی  را هایشدست و

  را بابایی و مامانی. رفتم تند بار این   و دادم تکان خداحافظی  نشانه

 و برداشتم آشپزخانه از آبی لیوان. گفتم خیر به  شب بقیه   به و بوسیدم 

  و فیلم گویا و بودم ترآرام. زد زنگ حامی که  بودم نبسته را در  .رفتم بال 

 . بود افتاده اتفاق دور گذشته در بود  فرستاده برایم ترانه که عکسی

 ! جانم -

 من؟ عروسک بال  ببری  تشریف شما کشهمی طول قدرچه -

 ! بستم می رو در داشتم -
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 را صورتش که بود روز سه. کنم   قبول خواست  و کرد تصویری   را تماس

 صورت در تواندنمی که کردم شکر را خدا  بود؛ ماشین سوار. بودم ندیده

 . شود دقیق من استرس پر

 کجایی؟ -

 .خونه میرم دارم -

 !زود قدرچه -

 نداری  دوست فهمممی   وقتی من،  بشم شما خوشگل  صورت قربون -

 بمونم؟ چرا باشم جااون

 را هیچکسی  من. کشیدم دراز تخت روی  زمانهم و آمد  کش  هایملب

 روشن برایم روز مثل. بکنم رویمروبه  باصالبت مرد جایگزین توانستمنمی

 . بود نخواهد ممکن جوری هیچ رهایی که ساخته بند در چنان  مرا که بود

 خوام؟ می  چی فهمیمی وقتی  کنیمی  اذیتم پس چرا -

  ی مکالمه ین. من ی جوجه بیاری  زبون  به رو هاتخواسته خوادمی  دلم -

 رو  جوابشون خودت که هاییدرخواست  و بداخالقی جای  به درست

 !دونیمی 
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 بودی؟  صمیمی باهاشون قدراِن چرا -

 تا هزار رفتیم، مسافرت بار  چند هم با هستن؛ من قدیمی های دوست -

 ! رفتیم  مهمونی

 : پرسیدممی  باید ولی کوبید؛می  امسینه  ی قفسه  به محکم را خودش قلبم

 دوست؟  فقط -

 . نشست صورتش روی  بزرگی  لبخند و کرد  مکث کمی

  من وقتی . باشه  چیزها این مشغول فکرت و شی اذیت ندارم دوست -

 نداره وجود زمین کره  روی  شما جز به برام دختری  هیچ اصالً ماهه چند

 . شیرینم کوچولوی حسود

 . کرد نگاه گوشی  به و گرفت رانندگی  از را حواسش ای لحظه

  من برای  بدون  فقط.  بعداً برات میگم عزیزم، هست طولنی ماجراش -

 بهشون حسی نه هم وقتهیچ. الن مثل  بودن، دوست فقط همیشه

 عروسک یک من دوننمی  همه هم  اآلن. اومد پیش  چیزی  نه داشتم

 !دارم زیبا العادهفوق آبیِ چشم
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 سر از اشناراحتی از امناراحتی همه این دانمنمی .  گذشت ذهنم از میعاد

 جوراجور پسرهای  دوست تمام از بهتر بود؛  سپیده عاشق کاش. بود چه

 .بود نخورش درد به

 حامی؟ -

 !حامی  دل جان -

 .بودم پیشت اآلن خواستمی  دلم -

 ! برم قربونت خواستمی دلم هم من -

 یا مامانی کردم دعا. فرستادم گوشم پشت را صورتم در پریشان موهای 

 . کنم  قطع را گوشی شوم  مجبور من و بیایند   بابایی

 بدونم؟   باید من  که هست چیزی  نیلین -

 .بود  بلد دستش کف مثل مرا او. زد یخ  انگشتانم نوک

 کنم؟   تعریف برات دیدمت فردا میشه -

 .ایستاد و کشید  کنار را ماشین
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 اشهمه زدم زنگ  وقتی از. شده  چی بهم بگو  نمیشه؛ عزیزدلم، نه -

 .پرته حواست

 ! نیست  مهم -

 !مهمه  من برای  -

 ! حامی کنم می  خواهش کنم،  تعریف برات دیدمت میدم قول -

 ای کالفگی از نشان کشید،می  صورتش  به  که دستی و صورتش های اخم

  دست از کنترلش که شدمی   عصبانیتی به تبدیل زود  یا دیر که دادمی 

 .بود خارج جفتمان

 .میگی  بهم اآلن -

 چیزی  داشتم؛ را غذا و   آب بدون ی مانده  کویر  وسط درمانده انسان حال

 درخواستی هر بر را راه پرصالبتش و آمرانه لحن. زد  چنگ را امسینه 

 پیشنهاد مهبد دوست! گفتم؟می  چه . بستمی  هایشخواسته خالف

 در دانستمی  وقتی بود کرده عشق ابراز! بود؟ نداده وقتی داد، دوستی

  خودش تا بود بهتر شنیدمی خودم زبان از. بودم درمانده هستم؟ رابطه

 . شدمی ترآرام کردنم لمس با  وقتی. بود کنارم وقتی ولی فهمید؛می 
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 ! لطفاً شدنم عصبانی از قبل نیلین بزن حرف -

 .کردم جمع را جرأتم تمام و کشیدم عمیق  نفس چند

. کرد عالقه ابراز بهم  مهبد دوست کردیم، قطع رو تلفن اینکه از بعد -

  خواستممی  کرد؛ خواهیمعذرت هم اون و دارم پسر دوست گفتم  بهش

 ! بدونی 

 دوستش؟ کدوم -

 . میعاد -

 !بود؟ دیده هااین  مامانی حیاط توی  لخت رو شما که همون -

  بیشتر مرا که آرامی صدای  از دهانم. نبودم قسمتش این یاد که خدا به

 تکان را سرم  پرسید که  بلندی  سوؤلی  آره با . شدم خشک ترساند،می 

 . دادم

 ! من بده رو  مهبد  ی شماره -

 چرا؟  -

 . باشه امگوشی  توی  بعد  ثانیه ده تا کنم،می   قطع -
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  مهبد  با اشدوستی  خواستمنمی و سوختمی  میعاد مظلومیت برای  دلم

 .داشت شنوی  حرف من از کمی  فقط کمی، کاش . شود خراب

 حامی؟ -

 ! نیلین؟  گفتم چی شنیدی  -

 . کنم می  خواهش کن، گوش -

 از. کشید موهایش لی  را دستش و داد فشار را هایشچشم . شد  ساکت

.  درآورد بیرون که سیگاری  برای   فندکش صدای  بعد و شد  پیاده  ماشین

  جذاب خودخواه. بود کرده منع   سفر این در کشیدنش از مرا  که سیگاری 

 .اشخورده گره ابروهای  آن با

 ! نگو چیزی  مهبد  به کنممی  خواهش -

 پاشه بگیره رو غیرتشبی  های دوست دست  که نگم  چیزی  مهبد به -

 نیلین؟ خوای می  رو این تو؟ پیش   بیاره

 سر  بخوره؛  هم به شوندوستی خوامنمی .  دوستن هم با  هاستسال  -

 خواهش. کرد خواهیمعذرت دارم، پسردوست  گفتم بهش جمله دومین

 . ببینم نیست قرار دیگه رو آدم این من و گردیممی بر فردا کنم؛می 
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 ! بفرست  برام رو اششماره -

 !رو بار این بگذر نیلین جان -

 کرد،می  گوش  اگر. گفتم را جمله این تا ثانیه چند این در مُردم

 کرد،نمی گوش اگر. بود بعدش های محلیبی  با  من دادن دق اشنتیجه 

 .کردممی  دق ارزشم کم جانِ نیامدنِ نظرش در از من هم باز

 نیلین؟ فهمیدی . خوردی  قسم رو جونت بود آخر بار -

 در تهرانی هزاران بلکه  من،  تنها نه  مطمئنم که  بود بلند قدرآن فریادش

 . کنند نمی  چنینی این  غلط دیگر و فهمیدند هم اشکیلومتری  یک شعاع

 ! فهمیدم -

 . زنممی  زنگ بهت خونه  برسم -

. زدم یخ شمال گرمای  آن در من که زد  حرف سرد قدرآن  و خانه رسید

.  ماند توجهبی و کردم گریه. بود بدترین من برای  اشتوجهیبی  مودِ

 خوب کردم چه هر. برود که خواست جوابش در و کردم خواهی معذرت

 تنها. کردیم قطع را گوشی و بخوابد آمد بابایی آخر،  در. نشد  که نشد

 . بود میعاد  بیشتر نکردن ناامید امخوشحالی
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*** 

.  برسانند  حامی خانه مرا که  خواستم بابا از من و رسیدیم تهران به عصر

 شد تمام کارش که وقت هر تا برویم خانه به که  خواستند بابا و مامان

 بوی  دلم و نبود خوب حالم بودم؛ دلتنگش. نکردم قبول.  بیاید  دنبالم

 که بود داده تکست یک صبح از که خودش. خواستمی  را پیراهنش

  هم آن از بعد. خوانَدمی مرا های تکست فقط امروز و است شلوغ سرش

 بود، خوانده را هاتکست فقط ماند،می هایشحرف پای  که  همیشه مثل

. بود پر اشمدهوشکننده   شنل ادکلن بوی  از خانه. جوابی  هیچ بدون

. امرسیده  که دادم تکست و نشستم تراس در و برداشتم  سیگاری 

 . شد پخش حامی ی شماره و  زد زنگ خانه تلفن بعد ای دقیقه 

 ! جانم -

 رسیدی؟ کی -

 !عزیزم است دقیقه چند -

 امگوشی تونمنمی . کشهمی  طول هشت تا که دارم مهم جلسه یک من -

  خودم.  هااین مامانم  خونه ببرتت  کنم می هماهنگ آرمان  با . بدم جواب رو

 ! جااون میام  شام واسه شه تموم کارم هم
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 ! خونه بیا  بعد و جااون شام برو. مونممی  جاهمین ام،خسته -

  خودت  مواظب  میاد؛ آرمان دیگه ساعت یک تا. زننمی  رو  حرف باریک -

 . باش

 چرا؟  -

 .خواممی  من چون -

 برویم جایی خواستنمی   دلم. خواستمی تایی دو آرام شب یک دلم

 که دادم تکست هم باز.  شود نصیبم هایشتوجهیبی است قرار وقتی

.  بود  تکستم شدن  دیده فقط جوابم برویم؛ فردا و بمانیم خانه امشب

 پاره کمرنگ جین شلوار با صورتی ای حلقه  آستین تاپ. گرفتم دوش

 و رسید آرمان. مانتو   عنوان به  هم نازکی  کت. پوشیدم کاتیبوت ی پاره

  بیرون کهاین برای . بود شده تنگ رانندگی برای  دلم. شدم ماشین سوار

 غذا رستورانی در یا بنشینم کافه در تنهایی. نباشد  مواظبم کسی  و باشم

  که باشد سحری  خاطر به زدممی  حدس من و نبود خوب آرمان. بخورم

  دوستش عاشقانه آرمان که سحری  است؛ شده پیدا دوباره اشکله و سر

  هاماه   تا که گذاشت آرمان کاسه در چنان پیش  سال دو او و داشت

  علیرضا، مهمانی در  پیش، روز دو که  بود  گفته سپیده.  بود نابود آرمان
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  مهمانی از بعد آرمان و بود  آمده رضاعلی های دوست از  یکی با هم سحر

 نداده دیروز هم مرا جواب حتی. است بوده  رفته شدن محو مودِ در کال

 . جاستاین که  است حامی زور به بودم مطمئن امروز و بود

 بشینیم؟  جایی ایکافه  یه بریم -

  ببرمت مستقیم فرمودن هم حامی. منتظرته بدجوری  فخری  مامان نه -

 ! خونه

 امشب؟ تونخونه بیام   خواسته حامی چرا دونیمی  -

  مامان. امشب خاطر به کردن مونبیچاره فخری   مامان و مامان -

  نگفتن پرسیدیم هم چی هر بزنه؛ زنگ  خودش خواستمی رو اتشماره

 !چرا

 خوبه؟  حالت که مطمئنی . اوکی -

 ! نگفته بهت   سپیده که  نگو  پرسی؟می چرا چیو همه دونیمی  که تو -

 . من بده رو سحر ی شماره -

  من  سر یا نداشتم،  کمربند اگر که گذاشت ترمز روی  را پایش چنان

 . شیشه  یا و بود شکسته
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 چی؟  برای  -

 حرف باهاش بگذار دیدم؛ رو هاشعکس فقط   که من. ببینمش بگذار -

  ببینی  نرفتی کردم کاری  هر که تو . چیه حسابش  حرف ببینم   بزنم

 ! موقع اون بود چی  دردش

 ! گذشته  سال  دو نیلین،  شده تموم  چی همه -

 .رو اششماره   من  بده -

  برای   تا شد  پیاده ماشین از که وقتی آخر تا گفت او و  گفتم من قدرآن

 آرمان. برداشتم  تلفنش از را سحر ی شماره بخرد، پمادی  فخری  مامان

 کردم التماس چه هر. گرددبرمی  دیگر ساعت یک گفت و کرد پیاده مرا

 کرد کفش  یک در  را پایش ببر، خودت  با مرا و کشممی  خجالت من که

 خاموش اشگوشی  که  ای حامی . نبرمت  جا هیچ فرموده  دستور حامی که

 عمل اشخواسته طبق  باید  نبودم، بیشتر  دعوای  دنبال اگر من و بود

  راهم جلوی  اسفند با مادرش و بوسید مرا محکم فخری  مامان. کردممی 

.  بوسیدم را تک -تک  من  و شدند بلند  پارتنرهایشان با خاله  و دایی. آمد

  هم باز  و گرفتم را حامی ی شماره  باز و نشستم ای صندلی  تک روی 

  زمین خیره معنیبی  لبخندی  با و بود کرده  یخ انگشتانم نوک! خاموشی 
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 تک سلیقه و من از  تعریف به شروع آمد که دور از فخری  مامان. بودم

 . نشست من به نزدیک خالی ای صندلی  در. کرد حامی

 . فضولی نه  بودنم مادر پای  به  بگذار و پرسممی  سؤال یک جان، نیلین -

 .کردم  بسته و باز را هایمچشم عشق با

 چرا آرمان و حامی دونیمی  تو مادر رنگت؛ خوش های چشم قربون -

 جا؟ این  بیاد نداره حق جانا گفتن

 گوشم پشت را صورتم در شده  پخش سرکش موهای  و کردم مکث

 . فرستادم

 ! بپرسین؟ خودشون  از میشه ولی دونممی  -

 که  هم من  به بده جواب نخواد حامی ولی عزیزم؛ پرسیدم  باریک -

  ندونم؛  بهتره گفت  پرسیدم ازش. نمیده  جواب داره هم رو احترامم قدراِن

 ! شهمی اششبیه داره بیشتر هی  که هم آرمان

 . دادم تکان  گیجی  با را سرم

 جانا . هستن پسرخاله دخترخاله هااین بزنی؟ حرف  حامی با میشه -

 !خونه هاشچشم  وقته چند امبچه
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 ! نه؟ میگه شما به  وقتی باشه میگه  من  به کنیدمی فکر چرا -

 بهم؟ میدی  قول مطمئنم؛ جان، مامان کنمنمی  فکر -

 و ندارد او به ای عالقه هیچ  حامی دانستممی . نبود مهم دیگر برایم جانا

  که قولی. دادم قول هایمچشم کردن باز و  بستن با.  بود کافی برایم همین

  و امخستگی  ی همه  با مرا حامی. ندارد ای فایده هیچ دانستممی 

  هیچ  شان،خانه  بود کشانده مامانش و فخری  مامان خاطربه دعواهایمان

 از پدرش. کند گوش هاآن از بیشتر  من حرف به  که  نبود انتظاری 

 خبری   برادر دو آن از هنوز و کشید آغوش در ذوق با مرا  آمد، بیمارستان

 آرمان و  بود خاموش هنوز حامی. رفتم  حامی اتاق به و گرفتم اجازه. نبود

 که  ای روزه یک استرس این از بعد خواستمی  دلم من و داشتبرنمی 

  کنار که   کتابی و نشستم تخت روی . باشم تنها خانه فقط بودم،  کشیده

  جذبش و خواندم را  صفحه چند. لنگ تیمور برداشتم؛ را بود تختش

 دانمنمی . کردم حس مشامم در را ادکلنش بوی  و کشیدم دراز. شدم

 حس  بالشت پود و تار  در اشخوش بوی  ولی بود؛ جااین کی بار آخرین

 . نشستم  تخت روی  و شدم بلند. خورد در به ای ضربه . شدمی 

 عزیزم؟  بود  رفته سر ما  بین اتحوصله -
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 آرمان و بود خاموش حامی بزنم،  زنگ بهشون اومدم فخری، مامان نه -

 .نداد جواب هم

  به دیگری  ضربه. کرد نگاهم  مهربانانه  و نشست تخت روی  و آمد کنارم

 .شد اتاق  وارد  لبخند با نیز مادرش و  خورد در

 هست؟ اجازه -

 . ایستاد  جا همان او و  زدم لبخند فقط

  به. داره دوستت و عزیزی  حامی برای  قدرچه  که دونممی خانم، نیلین -

 آرمان تولد بیشتر بار یک کهاین  با  که قسم سرم بال  خدای  همین

 رو حامی  کنممی  نگاهت. شدی  عزیز  برام آرمان و حامی مثل   ندیدمت،

 ! بینم می 

 که کردممی  حس هایشجمله پشت چیزی  ولی بود؛ شیرین هایشحرف

 . آمدمی زودتر او کاش  نداشتم؛ دوست را  اتاق جو. دادمی استرس من  به

 ! ما کنیم خواهش یک  ازت خوایممی  -

 :داد ادامه مادرش. بود ترینمصنوعی  بارماین لبخند
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  بهش رو کی هر که حامی ام،بچه کهاین از مادر منِ که  شاهده خدا -

 کرد انتخاب رو یکی باألخره  گذاشت،می روش ایرادی  دادیممی  پیشنهاد

 . ترینمخوشحال کنه،  زندگی باهاش که

 دختر دنبال مادرش باز و داشت خاطرخواه کنارش و دور  قدرآن حامی

 ! گشتمی او برای 

  این برم قربونت ولی خوام؟می امبچه خوشحالی از بیشتر  چی مگه -

 . کنید  زندگی سقف یک زیر محرمیتی  هیچ بدون که  نیست درست

 یا بود واقعی دانمنمی که  لبخندی  با من بهت از پر صورت  به و کرد مکث

  داشتن  قدرآن چرا شد؟نمی  تمام من های شوک چرا. شد  خیره مصنوعی

 کرد،  سخت  را کشیدنم نفس  راه که ای توده از گلویم بود؟  سخت حامی

 . شد پر

 بگیریم، نامزدی  مراسم یک کنین،  صحبت حامی با خواممی  ازت من -

 عزیزم؟  چیه نظرت. کنین   صیغه نخواستین،   عقد اگر حتی

  بابت هایمگوش  به هنوز . خواستمی   مرا نظر و بود زده را هاحرف تمام

  به راجع تا بودند کشیده جااین مرا.  نداشتم اطمینان بودم  شنیده چه آن
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  چند کنند؟ صحبت  شکل این به هم آن تنهایی به من  با مسئله این

 . بزنم حرف بغض بدون کردم سعی و کشیدم عمیق  نفس

  درست رو هم  نه. بشه چی آینده قراره دونیمنمی  حامی و من -

  قدم همین. هستیم که  جوری  همون کردیم  قبول رو هم نه  شناسیم،می 

 اول تا بمونه جوری  همین بدین اجازه لطفاً. بوده بزرگ برامون زیادی  هم

 ! خودمون خوایممی  چی بفهمیم

  صیغه بگذار خواین،نمی نامزدی  هم اگر عزیزدلم؛ جوری این  که نمیشه -

 . بخونیم  محرمیت

 بود؟  ای صیغه  چه دیگر صیغه

 زدید؟  حرف حامی  با -

 . بزنیم حرف اول تو با  خواستیم عزیزم؛ نه -

. بود  فرستاده جااین به  تنها مرا که شدنمی  باورم.  آمدمی  حامی کاش

  اصرار من دیدار به قدرآن چیزی  چه مورد در دانستنمی  اگر حتی

  کنم  قبول شدم، اربچه که روزی  دادم قول لحظه همان خودم به . اندکرده

 . اطرافیانم و من  نه  اوست زندگیِ او، زندگیِ  که
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.  بود بزرگ خیلی برام هم قدم یک همین من. کنم  فکر من  بدید اجازه -

  که بزنین حرف حامی با  لطفاً. بردارم ای دیگه قدم خوامنمی  که دونممی 

  قول بهش من . نیست درست نظرتون به  اگر کنیم زندگی جدا هم از

 !ازش بخوام رو این تونمنمی و دادم

  به فخری  مامان. جلو به رو قدمی  نه ولی بودم؛ گرد عقب به حاضر

 : گفت من  به رو احتیاط با و کرد نگاه  تأسف با مادرش

 بزنم؟ حرف اتخانواده با میشه -

 فکر اگر. نداره  قضیه این با مشکلی هم  مامانم هست؛ هلندی  من بابای  -

 ! حتماً کنن کمکتون توننمی   کنیدمی 

 .داد جواب باراین مادرش

 . نکنید  گناه شما خوایممی  فقط  ما دخترم -

  با  که بزنم فریاد خواست می  دلم و  بود  شده  بلند بخار سرم از! گناه؟

 . من  نه بزنند   حرف باید حامی

  دخالت و قضاوت که کنید می  شما را گناه که بزنم فریاد خواستمی  دلم

 روزهایی  یاد و شکست حامی از دلم. نگفتم را کدامهیچ اما  کنید؛می 
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  آرمانی. بدهند نشان آرمان به خواستندمی  را درست راه  زور با که افتادم

  این تمام. بودم نکرده  درکش درستی به لحظه این تا وقتهیچ من که

 . شد چکید،  که اشکی قطره خوردم،  فرو که دادهایی

 صورتت  پاشو  کنیم، ناراحتت خواستیمنمی عزیزم؟ کنیمی گریه چرا -

 . گفتیم  چی کنهمی  فکر میاد هم  حامی اآلن پایین بریم بشور رو

 در. کنم  نگاه مادرش صورت در نکردم  رغبت حتی  و شدم بلند

  منتظرم هنوز آمدم، بیرون وقتی. شستم را صورتم اتاق، دستشویی

 . بودند ایستاده

 .خونه برم  من نیست مشکلی اگر -

 ! خبره چه خونه بخوریم؛  شام بیان هابچه قراره عزیزم نه -

 ... من  ولی مرسی، -

 :شود تمام حرفم نگذاشت فخری  مامان باراین

  رو سرت هم ما ای؛خسته و رسیدی  راه از تازه . برم قربونت خونه برو -

 ! جان مامان شرمنده . خوردیم
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  خود.  شده   چی کنهمی فکر رفته نیلین ببینه  میاد حامی اآلن مامان، -

 ! من خاطر به جان، نیلین بمون.  بخوره  شام مونهنمی  هم امبچه

 علی  خواستنمی دلم.  بودم نیوفتاده گیر اجباری  چنین در وقتهیچ من

 برایم  ماندن ولی کردم؛ می  ناراحتشان کردنم، ناراحت رحمانهبی  رغم

 . بود سخت خیلی

 .بیاد  حامی تا مونممی اتاق توی  -

 ! هستن پایین هم اشدایی و خاله عزیزم؛ زشته -

 درک  به را خودش دادمی  ترجیح  یا کردنمی درک مادرش دانمنمی

 اشک گلویم بغضِ ی توده  اگر. چکید دیگر اشکی قطره.  بزند نکردن

  که خداروشکر. بستمی  را تنفسم راه و شدمی  تربزرگ  مطمئناً شد،نمی

 : بود بیشتر درکش فخری  مامان

 ! کنه استراحت ذره یک بچه بگذار پرستو؛ پایین بریم -

 : گفت شرمندگی با و کرد رو من  به

 .جان مامان باش راحت -

 . کشاند  بیرون به اشباطنی   میل خالف را پرستو و
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  جلسه  در که گفت .  گرفتم را حامی منشی ی شماره و برداشتم را گوشی

  او و کردم گریه به شروع. نکند  وصل را کسی  که کرده اکید تاکید و است

  از کاری  برای  گویا که بابک از و داشت  نگه را گوشی. شد  دستپاچه

 . خواست کمک بود، آمده بیرون جلسه

 جان؟ نیلین -

 ! کن  صدا رو حامی لطفا بابک -

 .بود شده نگران و هول من ی گریه از

 خوبه؟ حالت. کنممی  خواهش شده، چی بهم   بگو -

 . کن  صداش لطفاً نیستم؛ خوب -

 !وایسا لحظه چند خوب، خیلی -

 کهاین از بودم عصبی. کردمنمی گریه دیگر و گذشت ای دقیقه  چند

  چند از بعد باألخره.  بزنم حرف او با بتوانم  تا کنم تالش  باید قدرآن

.  پیچید گوشی در بالخره صدایش  گذشت، ساعت چند برایم که ای لحظه

 . بود  عصبی و خسته هم او

 ! بله -
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 میای؟ کی -

 نیلین؟ میای   کی بگی بیرون کشوندی  مهمی این به جلسه از رو من -

 ! آره -

 . کنن سِرو  رو شام بگو  مامان به ای گشنه  اگر نیست؛ معلوم -

 صدای  نه  من،  نه. نبود   مهم برایش دیگر  چیز هیچ شدمی که توجهبی 

.  کردم خاموش و قطع را گوشی اختیار بدون. تماسم دلیل  نه ناراحتم،

  به  باید. دیدممی  را شدمی بلند سرم از که دودی  که بودم عصبانی قدرآن

  لبخند با و شد  بلند پدرش.  رفتم پایین هاپله از. گشتم می  بر خانه

 .آمد نزدیکم

 دخترم؟  داری  خبر حامی از -

 خیلی  هم من بیاد؛ کی  نیست معلوم و کشهمی  طول بیشتر اشجلسه -

 میشه بودیم؛ راه توی  کلی که هم امروز. نخوابیدم  اصالً دیشب ام،خسته

 خونه؟ برم

 ! زدی  سر ما  به که  ممنونتم عزیزم؛ آره -

 .کرد صدا را پرستو و برگرداند را سرش
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 و کشهمی  طول بیشتر  حامی ی جلسه. بره خوادمی نیلین  عزیزم، -

 . ببره که بگذارن براش رو غذا بگو لطفاً. است خسته دخترمون

 جان؟ نیلین کنی تحمل ساعت  چند تونینمی  -

  اممعده  درد. است قرمز هایمچشم  دانستممی  و بودم گرفته بدی  سردرد

 . بود اجبار و تعارف نداشتم لزم که چیزی  تنها. بود شده شروع هم

 ! مرسی نه، -

 چرا؟  -

  درد  خیلی سرم و معده هم اآلن بودم،  راه توی  امروز نخوابیدم، دیشب -

 !برم  بدین اجازه لطفا. است  خونه هم هامقرص  کنه،می 

 برای  دلم  خودم که طوری . شد گونهالتماس نباشد؛  تند لحنم  کردم سعی

  خواست و شد هول  پدرش. چکید اشکی قطره باز و سوخت خودم

  مسکن یک و رانیتیدین سوپ، کمی  خواست خدمتکارشان از. بنشینم

 بسیار  زیادم، عصبانیت  برخالف که را فشارم هم خودش. بیاورد برایم

 دور خانواده تمام ولی شود؛ توجه جلب  خواستمنمی . گرفت را بود پایین

 را سرم  بار چند و بود نگران مادرش حتی. بودند نگران و زده حلقه من



 

 

 WWW.98IA3.IR 617 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 متوجه واقعاً او که فهمیدم  و شدند ترکمرنگ  بدم های حس . بوسید 

  درستی کار  که است کرده  فکر. است نبوده من روی  اثرشان  و هاحرف

 پدرش خوردم، که را سوپ.  کند فکر حقیقت  در کهاین  بدون کندمی 

 تازه او که من اصرارهای  تمام برخالف. برساند  مرا  که شد داوطلب

 و پرسید  شمال از. شد  بلند دارد، مهمان و است خسته است،  برگشته

  با. دادم توضیح برایش  عالقه با و پرسید دفاعم از. کردم تعریف برایش

  خواست شدم  پیاده وقتی. بردمی  لذت و دادمی  گوش آشکاری  رضایت

 و کردم؛ قبول. بدهم  کلی  چکاپ یک و بزنم   بیمارستان به سری  فردا که

 خبری بی خوابِ در و خوردم  آرامبخشی کردم، عوض را هایملباس . رفت

 . رفتم فرو

*** 

.  شدم بلند جایم از. بود مرتب  تخت راست سمت و بود صبح  چهار ساعت

 و بود روشن تلویزیون. رفتم هال به . است نیامده هنوز که شدنمی  باورم

 هایشدکمه تمام که داشت تن بر کرمی پیراهن. بود داده لم مبل روی  او

.  بود  باز هم شلوارش یدکمه و بود افتاده مبل  کنار کمربندش.  بود باز

 که نزدیک. بود دستش  در  کول  یک و بود صورتش روی  پریشان موهایش
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  میز  روی  را کول  و شد خم. ایستاد و برگرداند من سمت را سرش شدم

 قدم یک اشعصبانی   و قرمز نگاه برق از. آمد  من سمت  قدمی و گذاشت

 .ایستاد رفتم؛ عقب

 ! خانم دلیل یک فقط نکنم؟  لهت اآلن بده من به دلیل یک -

 .نخوردم تکان من و آمد سمتم دیگری  قدم. کردم نگاهش  فقط

 اومدی  پاشدی  چی برای  کرده خاموش گوشی من، ی اجازه  بدون باز -

 جا؟ این

 لرزیدن به شروع بدنم   که بود  بد حالم قدرآن. کردم نگاهش  ثانیه چند

 . ریختم بیرون فریاد با را بودم کرده  خودخوری  که را  چهآن تمام. کرد

  نیست، خوب حالمون  وقتی چرا گذاشتی؟ اتخانواده  با تنها  رو من چرا -

  چرا هست؟  ترمهم  من از  اتجلسه چرا  کنی؟نمی  کمتر رو  کارت ذره یک

 انتظار ولی نمیدی؛ رو من جواب چرا نیست؟   مهم واست احساسم و من

 !چرا؟ خودخواهی؟  قدراِن چرا  باشم؟  دسترست  در همیشه داری 

  با که منی جز داشت  چیزی  هر انتظار مطمئنم.  گفتم و  کردم هق -هق

.  بست پلک ای لحظه  چند عصبی. باشد پر دلم قدرآن و بزنم فریاد گریه
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 باز را هایشدست  آمد،  جلو. شد امخیره  متعجبش چشمان با و کرد مکث

 زورم ولی بیایم؛ بیرون آغوشش از کردم  سعی. کرد بغلم محکم و کرد

 : کرد زمزمه گوشم کنار. نرسید 

 ! برم قربونت نلرز یکم؛ باش آروم -

 زیر را  دیگری  و سرم زیر  را دستش یک. شدم آرام تا کردم گریه قدرآن

  گذاشتتم، تخت روی .  برد خواب اتاق به مرا و کرد بغلم. گذاشت  پاهایم

 دراز پهلو به تخت روی و درآورد کامل را پیراهنش کرد،  تنظیم را نور

 . شد  صورتم خیره و کرد صورتش  گاهتکیه را چپش دست. کشید

 . نیلین  شدهچی کن تعریف حسابی و درست -

-  ... 

 ! منتظرم -

 ! نباش منتظر -

 ! بکشم حرف ازت  خودم روش به نکن مجبورم -

  به که اویی از امدلتنگی  مقابل در امناراحتی . بود جدی  ولی  آرام صدایش

 و پیچیدمی  امشامه در تنش عطر  داشت، فاصله مترسانتی  ده فاصله
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  آغوشش در که بود روز چند. بود هیچ کرد،می  مدهوشم همیشه چون

 و گذاشت امشانه  دور را راستش واو دست چرخیدم سمتش. نبودم

 .زد موهایم روی  ای بوسه 

 !عزیزدلم شدهچی  بگو -

 . بدم رو جوابت تا بده رو هامسؤال جواب -

 ! بگم تا بپرس یکی -یکی -

 گذاشتی؟  اتخانواده  با تنها  رو من چرا -

 تنها  امشب رفتن،  قبل. ببیننت داشتن اصرار مامان و فخری  مامان -

 از یکی پای  صبح امروز ولی بیام؛  هم من بود قرار.  بود ممکن وقت

 رو هاجلسه شدم مجبور و هاماشین  از یکی زیر میره کارخانه تو کارگرها

 اومده اش بچه و زن زدی  زنگ وقتی . شرکت بمونم بیشتر  و کنم جاجابه

 معذرت بزنم؛ حرف بد  خواستمنمی. بود بد خیلی حالشون  و جااون بودن

.  عمل ی واسه کمکشون بیمارستان رفتمی  باید هم آرمان. خواممی 

 ! نشده تموم عملش تا شه نگران  و بدونه کسی خواستمنمی

 .گذاشت گرانهنوازش امشانه  روی   را دستش
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 !کوچولو خانم بعدی  -

 کنی؟نمی کمتر رو کارت ذره یک نیست،  خوب حالمون وقتی چرا -

 لزم زمان  کنم، کمش خواممی عزیزترینه که خودت جان به خوام؛می  -

 دلم  باشم؟  خونه رسیمی  که امروز خواستنمی  دلم کنیمی فکر. دارم

 . کشیدمی  پر واست

 برایم وجودش..گرفتمی بازی  به مرا دل  که گفت می  بمش صدای  آن با

 . بود دردهایم تمام مسکن و بخشآرامش

  دسترست در همیشه داری  انتظار ولی نمیدی، رو من جواب چرا -

 خودخواهی؟  قدراِن چرا باشم؟

 !عروسک زیاده زورم -

 .مُردم برایش  من و  گفت شوخی با

 !عزیزم بهت میدم قول. بشه جوری این دیگه گذارمنمی شوخی، از جدا -

 سردرگمِ تارهای  آن با کردن بازی  به شروع و برد موهایم لی  را دستش

 .کرد تشنه
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 پاشدی  و کردی  رو خودت کار باز که شدچی کن تعریف کامل حال  -

 کردی؟  خاموش  رو اتگوشی  و تنها خونه اومدی 

 نگفتن؟  چیزی  فخری  مامان  و  مامانت -

 اومدم. خونه بیام  و نیست خوب حالت  گفت زد زنگ بابا. جااون نرفتم  -

  دور بریز  گفتم بهت  بار  ده که لعنتی های قرص این هم باز دیدم و خونه

 !خوردی  برداشتی رو

 . کنیممی   گناه داریم نشیم محرم اگر گفت   مامانت -

 موهایم روی  دستش حرکت. کرد هنگ ثانیه چند او و گفتم  بغض با

. کرد  پرسیدن سؤال  به  شروع گفتن، بلندی ( چی) از بعد   و شد متوقف

  با و بود کرده سکوت مدت تمام. دادم توضیح کامل را چیز همه

  به شد، بلند تخت روی  از شد که تمام. دادمی  گوش سنگینش های نفس 

 تکیه کانتر به.  باشم پیشش  تا شدم  بلند .  نوشید آب و  رفت آشپزخانه

 .بود خیره یخچال پایین  به دست به لیوان بود، داده

 حامی؟ -

 . داد من به و گرفت  یخچال پایین از را نگاهش
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 خوبی؟ -

 ! نه -

  دستش. آمد نزدیک و  گذاشت کانتر روی  را لیوان. گفت جدی  و محکم

 خودشان برای  اشذغالی های چشم. آورد بالتر را سرم و گرفت را امچانه

 . بودند  دنیایی

 تمام. بودم نشده آچمز جوری این وقتهیچ. نیلین  بگم چی دونمنمی  -

  بعد جونم، تموم شدی  که بود تویی از محافظت  وقت چند این اثمسعی

  بخوام معذرت جوری چه. نبودم من و کردن اذیتت قدراِن هامتریننزدیک

 من؟  گل  برگ  ببخشی که

  با قدرآن برد، دل و لرزید هایشچشم برق قدرآن کرد، زمزمه آرام قدرآن

  شدند؛  شسته هایمناراحتی ی همه که گفت  صادقانه قدرآن گفت، عشق

  آب را مادربزرگ قدیمی باغچه خاک  و گرد که بهاری  مالیم باران  مثل

 . بخشید جان هایشگل به و داد

 ! نیست   مهم دیگه  بخشیدم؛ -
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  من. مونهمه  امشب، کردیم اذیتت قدراِن  نمیشه باورم. مهمه  من برای  -

  من  امانت کردن اذیت حق هیچکس. شه تموم راحت قدراِن گذارمنمی

 !نبودم پیشت امروز کهاین  بابت خواممی  معذرت هم باز خودم نداره؛ رو

 .دیدم سیگار مونده   ته تراس توی  -

 ! نکشم  شمال بود قرار -

 ! نیلین  نکشی اتمعده چکاپ تا بود قرار -

 ! خوبم -

 پیشش؟ بری  قراره  و بود نگرانت  قدراِن بابا و خوبی -

 شروع  پرسیدنش سوال زمان و بود شده تمام دادنش پس جواب وقت

 جان  به را دستش گرمای . کرد حلقه کمرم پشت را دستانش. بود  شده

 . خریدممی 

 نیومد؟  سمتت دیگه  پسره اون -

 . موقع همون از دیگه ندیدمش  -

 ! خوبه -
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-  ... 

 بیمارستان توی  محمدی  آقای  به سر یک و بخوریم  پاچه کله بریم -

 ! بخوابیم   شب تا بیایم   هم بعد کنیم؟ چک رو پاش وضعیت و بزنیم

 . کرد آزاد را هایشنفس  گوشم کنار و کرد تر آرام را صدایش

 ! بخورمت  شب  تا هم شاید -

  زن برای  و شد راحت که  خیالش. رفتیم   بیمارستان اول. پوشیدیم لباس. 

  اولین برای . سرو پزی  کله  رفتیم؛ آبادسعادت به خرید، صبحانه اشبچه و

  هم با   گوسفند، اعضای  تک -تک مورد در اشکارشناسانه  نظرات زیر بار

 . ساختیم خاطره کلی و خوردیم  پاچهکله

*** 

 گذراندم خوب ی نمره با  را دفاعم. بود العاده فوق  هلند به  ما روزه ده سفر

  روزهای  هم، آن از بعد. گذاشتم  سر پشت را امزندگی  در دیگری  مقطع و

  لمس. بودم  نکرده تجربه حامی با وقتهیچ که  خوبی باکیفیت

.  گفتم خاطراتم و روزهایم از برایش. بودند ترینشیرین که هاییلحظه

 دوست خیلی را لیزبت  و شدند خوب اریک با. دیدیم را هایمدوست
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  فروشی کتاب به .  گشتیم  را هلند شهرهای  رفتیم، دانشگاه. داشت

 جاآن هاساعت . رفتیم  بود،  من تنهایی روزهای  پاتوق که کوچکی

 را ساعتی کار، و درس بین  که روزهایی از برایش. زدیم  حرف و نشستیم

  من و کند لمس مرا ی گذشته  داشت دوست  .گفتم گذراندممی جاآن

  حامی،  بودن. بودم ریخته میز روی  را گذشته تمام، دلبازی  و دست با هم

  هلند  در بودنش ولی بود؛ داده عمق امزندگی  به حمایتش و اشمهربانی 

 در  بود،  بهتر همیشه از حالم. بود جدیدی  دنیای  تجربه مانند کنارم،

 او و خواستممی  من رفتیم؛می  که جاهایی و بودم آزاد لباس انتخاب

 و  بود برگشته قبل  از ترلوس  پیش، سال   نُه لوسِ نیلینِ. کردمی  فراهم

  آخر و  اول. بود خریدارش  زیادی  که کردمی ای حامی  خرج را نازش تمام

.  بود کرده تر بدعادت را معتاد منِ و رفتمی  تصدقم جمله هر

 خودش. بود  شده بیشتر  من های حساسیت و کمتر  او های حساسیت 

  بالی  و قد که ای واقعی جنتلمن. بود تر اخالقخوش و خندیدمی  بیشتر

  حتی را هانگاه  اششرقی جذاب العادهفوق صورت با اشچهارشانه  و بلند

 و کردمی امدیوانه او  روی  دخترها های نگاه . کردمی جذب کشور این در

 اومایی. بودند  شده  عاشقش اوپا و اوما.  بودم شده فراری  رفتن ساحل از

 اوپا.  بود بریده را امانش پا درد و نبود خوب خیلی حالش روزها آن که
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 شدن باز ی نقطه  مسافرت، آن. داشت کمک  به نیاز او از مراقبت برای 

 آبیِ رنگ به  دنیایی به رو ای دریچه. شد امزندگی  در  دیگری  ی دریچه

  صمیمیت همدلی، اشتیاق، آرامش، عشق، جنس از چیز  همه که آسمانی

  در پهناورش آسمان با که دارد آرام دریایی تنها که دنیایی. است تعهد و

  لطافت جنس از رنگ آبی ای بوسه  رسیدنشان ی نقطه . رسند می  بهم افق

  دادنش از مراقبه هاساعت که دهدمی   ای درونی آرامش  که دنیایی. است

 شروع  نیلین، وجود بندِ  به بند اسارتِ از بعد   عشقش، و حامی. است عاجز

  تعداد بازنویسی  به شروع. بود کرده را روانم و روح تمام روی  زدن مُهر به

  پس، این از که دانستممی  من  و بود کرده امساله  نُه خاطرات از  زیادی 

 جزو تهرانم، همچون حامی، بدون منِ برای  اوترخت و آمستردام

  زود، خیلی هم خاطره پر مسافرتِ آن. بودند  شده ممنوعه  شهرهای 

 بابا  و مامان که شد قرار. شد شیرینم خاطراتِ کنار  دیگری  ی خاطره

 شود انجام  عزیز دو آن کارهای  تا باشند اوپا دست کمک و بمانند   بیشتر

  فصل  تا برگشتیم تنها هم حامی و من. بمانند ایران ماهی چند برای  و

 . کنیم  شروع را مانرابطه جدید

*** 



 

 

 WWW.98IA3.IR 628 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 و  شد حلقه گردنش دور هایمدست  بیداری، و خواب عالم همان در

 . کشیدم دارشنم  موهای  لی  را هایمانگشت 

 !امروز نرو -

 . بمونم  پیشت خواممی  شما از بیشتر که دونیمی  -

 ! بمون پس -

 بیام مستقیم برگشتم  میدم قول. قزوین برم باید  من؛ عشق تونمنمی  -

 ! خونه

 ! ببر   هم رو من -

 نکن  گوش حرف اول  همون از. بود  کافی برام بردم، رو شما باریک -

 !بودی 

 ای خنده  تک. برگرداندم را رویم قهر  حالت به و کردم  باز را هایمدست

 سمت  به مرا بود  هیچ مقابلش  در من زور که قدرتمندش دستان با و کرد

 .چرخاند خودش

 !من؟ عروسک بودی  کی لوس-
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 آوردم که کمی فشار با و گذاشتم  سرمدستش بر پشت  روی  را دستم

 .کرد نگاهم تعجب با و  آورد بال  را سرش.  شد متوقف  دستش حرکت

 بشم؟ هاتچشم قربون شدهچی -

 :که  کردم تکرار زدن غر با  باز من و

 ! نرو -

 و گرفت را دستم . نشست صاف و کرد بلند را سرش و برداشت را دستش

 بوسید  آرام را دستم کف

  تونمنمی و دعوتن نفر هفده من؛ عروسک برگردم ظهر تا میدم قول -

 . کنم کنسل

 . بفرست رو بابک -

 !دلم جانِ شیراز، رفت دیروز -

 . زد دستم  کف دیگری  ی بوسه  و گفت آرامش و بم  صدای  با

 چی؟ آرمان -
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  من که دونیمی ! عزیزم نیلینم، بره؛  تنها  که  نیست قدراِن اشتجربه -

  من  بده اجازه لطفاً زیاده؛ نرفتنم تاوان خدا به. ازت کنمنمی  دریغ بتونم

 !امخونه  ظهر تا برم،

.  …چرخیدم  مخالفش سمت  به دوباره و کشیدم دستش از را دستم

  فقط دانستم؛نمی را شدن لوس و بدقلقی این دلیل هم خودم

 از که توقع پر  کودکان مثل. راحتی همین به و برود خواستمنمی

 . بودم کرده بغض بینند،می  توجهی کم مادرشان

 ! برو باشه،  -

 برم؟  جوری این -

-  ... 

 کوچولو؟ خانم -

 ! بیا   خواستی هم  موقع هر. اماوکی من دیگه؛ برو -

 را ماندنش  دلم هم ماند می اگر اآلن. ریخت هایماشک و گفتم  بغض با

  زیادی  داشتم،  شنیدن” نه“   یک از که ای دلشکستگی  حس. خواستنمی

 با. برگرداند خودش سمت مرا هم باز . بود  بزرگ موقعیت این برای 
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 و امپیشانی روی  ای بوسه و شد خم کرد، پاک را هایماشک هایشدست

 .زد چشمم دو بعد

  کنسل زنممی  زنگ. من جانِ نکن گریه  من؛ بشم  لوسم عروسک قربون -

 ! کنممی 

 . خوادنمی  -

 .کرد  نگاهم کالفگی با

 . دیگه خوبم بمونی، اآلن خوامنمی  خدا به -

  حلقه مچش دور دستم که شود بلند خواستمی و زد چنگ را گوشی

 . شد

 !برگردی  تا باشگاه میرم. خوامنمی خدا به عزیزم، حامی، -

 خوای؟ می  چی بگی واضح اآلن من به  میشه -

 ! نشده دیرت تا بری  خواممی اآلن -

 شد؟ عوض نظرت چرا -
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  دلم هم  من نداره، فایده دیگه اآلن کردی؛می  قبول اولش باید -

 .خوادنمی

 .کرد  نگاهم اشکالفه  سیاهِ های چشم  با  ثانیه چند  و کرد مکث

 بمونم؟  خوای نمی  مطمئنی -

 و شد  بلند. زد امپیشانی  روی  ای بوسه . دادم تکان تاکید عالمت  به را سرم

  را کتش و بست را کرواتش. پوشید و برداشت کمد از را پیراهنش

 . برداشت

 ! باشگاه میری  وقت هر بده خبر بهم  -

 ! باشه  -

. افتادند راه باز من های اشک و کرد ترک را اتاق دیگری  حرف بدون

 پیشم صبحانه برای   دادم تکست ترانه و سپیده به و برداشتم را گوشی

 :داد جواب ترانه ارسال، از بعد ثانیه  چند. بیایند 

 ! امید ی کافه  نُه،  ساعت -

 از باصفاتر ای کافه .  بودند کرده پیدا  جدیدی  پاتوق که بود روزی  چند

. بود جذاب دو آن برای  عجیب چایشان و هااملت  طعم  گویا که رز کافه
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.  بود شده سپیده جدید کِراش  کافه، صاحب امید، که بودند رفته قدرآن

 برویم بودند  خواسته من از روز هر بودیم، برگشته هلند از  که ای هفته  در

  شدم بلند تخت از. بودم  شده بیدار خواب  از دوازده از دیرتر روز هر من و

 و بود ایستاده  تراس در. دهم اطالع رفتنش، قبل تا رفتم پذیرایی به و

 در نظیرشبی  لبخند شدم، که نزدیک.  کشیدمی را  اشنصفه   سیگار

 . شد پدیدار اخمش  پر صورت

 . ایستادم تراس ورودی 

 ! من ی شلخته  ببینم جااین  بیا -

 پریشان که بودم  خوابیده خیسی موهای  با و بودم  آمده حمام از دیشب

 های چشم و کوتاهی  صورتی گلی -گُل خواب لباس با.  بود ریخته دورم

 . قرمزم هنوز

 ! نیستم  شلخته -

 که منی نزدیکِ و کرد  خاموش را سیگار گرفت، هانرده از را اشتکیه

  سمت مرا و گذاشت  کمرم دور را دستش. آمد بودم، نشده  جابجا قدمی

 .کشید خودش
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 ! قشنگت  موهای  این با  منی ی شلخته  -

 کوچولوم؟ خانم  رو من بخشید -

 . نه -

 .کشید درآغوشم و خندید بلند

 عروسکم؟ ببخشی کنم کارچی -

 کاری  هر به که اشمردانه صدای  قدرتو. کرد زمزمه  گوشم کنار آرام

  رخوت دچار دستانش در  منقبضم بدن. دانستمی خوب را کردمی وادارم

 و زد بال را خواب لباس آرام که فهمید  را تأثیرش خوب او و شد خاصی

  خیالش گویا ندید، که  مقاومت. داد حرکت  بدنم روی  را هایشدست

 .کهموهایم را بوسید شد راحت

 برم؟  دلخوری  بدون من میدی  اجازه پس -

 . بیرون میرم  صبحانه ترانه و  سپیده با  من -

. کرد مرتب  را کرواتش حال، قدی  بزرگ آینه جلوی  و شد رد تراس در از

  نگاهش.  بود کرده صرف وقت  زیادی  خدا حامی، جزئیات تمام خلقت در

 . رفت ضعف برایش دلم و کردم
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 جا؟ این بیان نمیگی چرا -

 .جدید ی کافه این ببرن رو من خوانمی  که است هفته یک ولی گفتم؛ -

 .دوخت  من  به و گرفت آینه  از را نگاهش

 برین؟  خواینمی  کی -

 ! نُه -

 .کرد نگاه را ساعتش 

 .برگردی  تا وایمیسته  منتظرت هم بعد  دنبالت، باید کمالی آقای  میگم -

 ! خوامنمی  -

 . شد امخیره سکوت در جدی  و شد سینه   به دست

 ! لطفاً دنبالم بیان هابچه  یا کنم رانندگی خودم یا -

-  ... 

 زنی؟نمی حرف چرا -

-  ... 

 حامی؟ -
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 ! میدی  ادامه قدرچه ببینم  خواستممی . زدم بار یک رو حرف -

  شد، نزدیک  من به . برداشت را سوئیچش  و گوشی و رفت کانتر سمت به

  امپیشانی  همیشه از ترمحکم بار این و آورد بال  را سرم و گرفت را امچانه

 .بوسید را

 !نباش دلبر قدراِن -

 !نباش زورگو قدراِن -

 .زد زل چشمانم در و گرفت قاب را صورتم هایشدست  با

 کن!  درکم نگرانتم؛ لحظه هر نگرانتم، -

*** 

 ! کنین رفتار آدم مثل میاد داره امید -

  سپیده آمدن ابرو و چشم  و خندیدن  بلند  با ما، کردن  رفتار آدم مثل و

  هاصندلی از یکی گفت، ای اجازه با و شد  نزدیک لبخند با امید. بود برابر

 مؤدب من برای  و کرد سالم  صمیمی ترانه و سپیده با. نشست و کشید را

 .داد تکان را سرش

 درسته؟ آوردید؛  تشریف جااین که هست اول بار شما -
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 خوابه،می  دوازده  تا روز هر چون فقط  برگشته  که است  هفته یک -

 ! میده  دست از رو  صبحانه همیشه

 .زدم لبخند من و داد  جواب من جای  هول ی سپیده 

 !خورممی  ظهرانه  جای  به نمیدم؛ دست از -

  ما  کافه و شدید بیدار زود شما که بوده  ما شانس  روز پس امروز -

 .اومدید

 !دونمنمی  رو شانسی  بد یا شانس -

  ما  سمت  مهبد با که شد میعادی  میخ نگاهم.  ماسید دهانم در حرف و

 نگاهمان تعجب با امید. چرخید من با هم  سپیده و ترانه نگاه . آمدندمی 

 .ایستاد و کرد نگاهی پشت به و کرد

 !امروز کردن منور رو کافه هاکی  ببین -

 میعاد. کرد سالم بلند ما سمت و زد  پشتش شد، نزدیک امید به مهبد 

  زمین به و کرد آرامی سالم آمد، ما سمت به و داد دست  امید با هم

 . شد خیره

 شناسین؟ می رو  هاخانم  شماها -
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 هایدوست  مت و  پت هم تا دو این هست؛ من ی دخترخاله نیلین، -

 !اشصمیمی

 نشینید؟می  هم  پیش هست؛ کوچیکی دنیای  عجب -

  پریدنش منتظر که رفت بال  قدرآن قلبم ضربان من و نشستند  ما پیش

  دانستممی . بزنم  زنگ حامی به تا  برداشتم را گوشی. بودم دهانم در

.  گذاشتممی دلم کجای  را جماعت این  ولی بود؛ رفتن خانه به دستور

 : دادم تکست  برنداشت؛ 

 ! مهمه -

 .افتاد ام گوشی روی  اششماره   که گذشت ای دقیقه  چند

 . قشنگم ی جوجه جانم -

 ! سالم -

 .کردم ضعف  برایش استرسم،  تمام وجود با من و بلند خندید

 و قشنگ قدراِن که خوای می  چی قشنگم  بگو.  ماهت روی  به سالم -

 کنی؟ می  سالم مظلوم

 !نشناس رو من قدراِن -
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 . رفتم  تصدقش دلم در من  و خندید هم باز

 سر اومدن دوستش و مهبد هم اآلن. مهبده دوست گویا جااین صاحب -

 بدم خبر بهت  خواستم. نشستن صبحانه برای   ما میز

 دوستش؟ کدوم -

 کنه؟می  فرقی چه -

  بهت احیاناً و دیده هااین مامانی حیاط توی  مایو با رو شما که همون -

 نیست؟  که داره  احساس

 جدی  قدرآن توانستمی ای ثانیه در  که داشت ای توانایی چه دانمنمی

 .بلرزاند مرا های استخوان تمام که شود

 ! بله -

 دیگه؟ خونه میری  داری  بدی  خبر من به زدی  زنگ -

 بهشون؟ بگم چی من ندادیم؛ سفارش هنوز -

 ! میدم   توضیح خودم من مهبد   بده رو گوشی -

 . بکوبم دیوار به را سرم خواست دلم و کردم مکث
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 ! حامی ی خونه  میرم -

 ! میدی  خبر بهم زود نیلین؛ کنینمی  معطل -

 . کردم قطع  و گفتم ای باشه  کالفه

 نیلین؟ -

 . بود ایستاده امقدمی  یک در که دیدم را  میعاد و برگشتم

 شما امیدوارم. شب اوت بابت  بکنم خواهی معذرت یه شما از باید  من -

 شما عاشق واردیوانه کهاین خاطربه  نه.  نباشی ناراحت من دست از

 خاطربه . هست  من دل در شما از که بزرگی عشق خاطربه  نه.  هستم

 اون نداشتم  اجازه من و بود کرده سخت قدراِن برام رو کنترل  کهاین

 ! بزنم رو ها حرف

 .بودی  نزده کاش -

  نداردی  اشکالی داشت انتظار شاید. شد  خیره هایمچشم در بهت با

 کهاین مقصر را او و بودم  عصبانی من ولی بروم؛ و بکشم را راهم بگویم،

  را خودم نه  دانستم؛می کنم،   صرف آرامش  در را امروز صبحانه  توانمنمی

 لوسِ نیلینِ قدیمیِ صفات از خواهیزیاده و منطقیبی . را حامی نه و
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 جلویش باید دانستممی. بود  برگشت حال در که بود پیش سال چندین

 .زود یا دیر بگیرم؛ را

 براتون؟  آورد وجودبه  مشکلی -

 ! هستید  جااین شما چون  خونه؛ برگردم باید اآلن من بله، -

 چرا؟  -

 .گذشتم  کنارش از جواب بدون و دادم تکان را سرم

 ! جان نیلین -

  تند چنان قلبم. شد دستش اسیر بازویم که دادم جواب  نه و برگشتم نه

  میعاد ایستادنم، با  بلندش، صدای  از کنم  فکر که کرد زدن به شروع

 و حالش به وای . گفت آرامی” خواهممی معذرت“  و کرد باز را دستش

 . فهمیدمی روزی  حامی اگر حالم

  من حماقت مورد در مهبد به  که ممنونم دنیا یک بگم خواستممی  -

 ! نگفتی 
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 که بود داده هشدار من به  حامی پدر و کرد سوختن  به شروع باز اممعده 

  دو.  باشم داشته عصبانیت و ترس نباید  و نیست خوب اصالً وضعیتم

 .کردممی  حس غایت به که چیزی 

 کشیدید؟ دست حماقتتون از اآلن -

  خودتون با اول از مهبد،  با کردن مطرح بدون  که بود این من حماقت -

 ! کردم درستش تا ندارم برگشتی راه هم اآلن. کردم صحبت

 . کرد نگاه  عصبانیم های چشم به و آورد  بال  را سرش

 ! کشمنمی دست  شما داشتن دوست از من -

  خواستم. بود فایدهبی زندمی خواب به  را خودش که کسی با زدن حرف

  ولی داری؟ دوست خودت پارتنر به را چنینی این ی عالقه ابراز که بگویم

 که میز سر. بود خارج من توان از که افتادمی  راه ای نتیجهبی  بحث  فقط

 . برگشت  من  سمت به همه سرها  رسیدم،

 نیلین؟ شدی   جوری این چرا -

 بلند سپیده و ترانه هم بندش پشت. شد  بلند و گفت ترس با مهبد 

 . شدند 
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 ! خونه  برم باید -

 شده؟ گچ مثل چرا رنگت  شد؟چی -

 . است خونه هامقرص  گرفته، درد  اممعده  نیست، خوب حالم -

 ! میارم  میرم  من بخور، چیزی  و بشین -

 ! نیست خوب حالم میرم، -

 .کردمی  نگاه را پایین شرم با و رسید هم  میعاد.  آمدند من  دنبال سه هر

 ! نیست  خوب حالش خونه، برممی رو نیلین  من بمون  تو میعاد، -

 خواید؟نمی کمک-

 غر رغمعلی . شدند   صورتم خیره بهت با  همگی که گفتم  بلندی ” نه“ 

.  آمدند سپیده  ماشین با  ترانه و سپیده. رفتم مهبد با مجید، های زدن

 داغی  فرنی با خوردم قرص تا دو. کرد اسکورتمان خانه خودِ  تا هم مجید

 اطالع حامی  به خواستم ترانه از. شد  بهتر حالم تا کرد آماده ترانه که

  راهی دنبال. بردم پناه اتاق به  سپیده  با خودم و هستیم خانه  که  بدهد

  ندارد  امکان ببیند، را او و بیاید حامی اگر  که. برود  بفرستیم را مهبد که
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  خواستنمی دلم میعاد، از عصبانیتم وجود با  هنوز من  و نگوید میعاد از

 .شود آزرده مهبد از

.  نیلین  کرد کچلم خوابیدی، گرفت، درد اتمعده  گفتم   حامی به -

  موندم بمونم، باهاش تونستم نمی  هم روز دو من  بود گیر قدراِن امیرعلی

 ! کنیمی  تحمل جوری چه تو

 شد پا ما ویالی  شب اون نرفته، یادم هنوز من هست، هم ترسناک -

 بود؟  فهمیده کجا  از آخر نفهمیدی   نیلین. اومد

 ! نه -

 دروغ ببینه  بیاد اگه بخواب بگیر میوفته؛ راه دیگه ساعت  یه گفت  -

 ! برهمی رو جفتمون سر گفتم 

 . نشده هم  ده ساعت اآلن بیاد، ظهر تا که بود قرار -

 حال؟ گرفتی استرس چرا -

 ! بره  بفرستم جوری چه رو مهبد ببینم برم -
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 کردی؛ رد هم تو داده پیشنهاد تو به یکی. باش قوی  ذره یک نیلین -

.  کنن  حل رو قضیه باید خودشون بین  هم  میعاد و مهبد !  نکردی  که  گناه

 ! بگه  مهبد   به باید  اتفاقاً حامی که  من  نظر به

 از روزهای  آن از امروز. آمدم بیرون  اتاق از  و دادم تکان را سرم فقط

 . بود  شده شروع افتضاح  صبح

 ! تو که بیداری  -

 .حالم شد خوب آره، -

 ! نداره فایده  موندنت جااین ما؛ ی خونه  بریم پاشو نیلین -

 . شد خوب حالم میگم -

  بهت مامان هم ذره یک. چیه مشکل  ببینیم دکتر بریم  باید چی؛ هر -

 !شدی  قلیون نی مثل برسه

 ! نشدم  لغر بودم، که هستم  هم همونی مهبد؛ شدم خوب  میگم.  بابا ای  -

 رویشروبه سِمِجی با. داد تلویزیون به را نگاهش و کرد نچی  -نچ

 .ایستادم

 کافه؟ گردی نمی  بر -
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 حامی تا مونممی  یا ما؛  خونه بریم پاشو یا. گذارمتنمی جااین  تنها -

 ! بیاد

 !دیگه هستن ترانه  و سپیده تنها؟ -

 کردممی   سکته داشتم . بخواب بگیر برو یا بریم شو  آماده یا نیلین -

 ! گذارمنمی تنهات تا دو اون با. بدت حال از پیش ساعتیک

 روزها  این  .کشید کنار  تلویزیون جلوی  از مرا و شد خم  نشسته  هم بعد

  رفتن بکنم  توانستممی  که کاری  آخرین. رسیدنمی  هیچکس به من زور

 زنگ حامی به تراس در تا برداشتم را  گوشی. بود  مامانی یا خاله ی خانه

  بیاید، بود قرار دیگر ساعت یک تا اگر دانستممی  که ای حامی . بزنم

 راه. زدند را خانه زنگ شدم که تراس وارد. بود بزرگ” نه“  یک جوابش

 کانتر روی  را گوشی. دیدم آیفون پشت را آرمان و  برگشتم  را آمده

 -غر  که بود نشده  باز  آسانسور در. برسد بال  تا شدم منتظرش و گذاشتم

 . شد شروع غرهایش

  سال  همه این آخر؛ کنممی دق پسرت دوست و تو دست از من یعنی-

  چرا  شدی؛ موندگار شدی، عاشق اومدی، شدی  پا حال  نیومدی، ایران

  یاد بهم کار که  شرکت بُرده برداشته رو من مثالً بدم؟ پس تاوان باید من
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  دوست ببر، رو دخترم دوست دکتر؛ آقای  شخصی پادوی  شدم. بده

  دوست مواظب! سرت فرق رو بگذار رو دخترم دوست بیار، رو دخترم

 !باش دخترم

 از دانستممی  ولی است؛ شاکی واقعاً کردممی  فکر شناختمش،نمی اگر

  با رابطه  در حتی کند، می باز حساب رویش و اطمینان او به حامی کهاین

 .شودمی  خوشحال  قدرچه حامی، نه دانستمی خودش سهم که  منی

 باشی؟ من  مواظب اومدی  اآلن -

 ! بابا  پیش ببرمت اومدم خیر،نه  -

 یک با هم او و حامی به زد زنگ هم  سر آخر. اصرار او از و انکار من از

 با هم او. کرد تمام او نفع به را بحث( عزیزم میری  الن همین) جمله

 . شوم  آماده تا نشست مهبد  پیش اشپیروزمندانه لبخند

  که ما  واسه کنه؛ گوش  حرفش به  نیلین شد پیدا نفر یک شکر رو خدا -

 !کنهنمی خورد تره

  درد از نتوانستم  من که ای صبحانه . کردند آماده را صبحانه ترانه و سپیده

  هم  با همه هم،  بعد ساعت  نیم . بخورم را سوپ ی مانده باقی   جز به معده
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 تمام رغمعلی مهبد و رفتند ترانه  و سپیده. رفتیم  بیرون خانه در از

 تمام وقتی  تا لعنتی درد این دانستممی  من و آمد ما  با ما اصرارهای 

  با. رفتیم  پدرش اتاق به  مستقیم. شودنمی  خوب است استرس وجودم

 که گفت. داد دیگری  نسخه و کرد معاینه  دکتر بودند؛  ما منتظر دکتر

  به  باید  نباشم مواظب اگر که کرد  تأکید  آخر در و است  سم استرس

.  بود آور عذاب برایم هم کردنش فکر حتی من  و شوم آندوسکوپی  زودی 

 .بیاورند چای  تا زد زنگ رفت، که دکتر

 خیلی جااین میای  داری  شنید هست؛  بیمارستان امروز  پرستو دخترم، -

 ! ببیندت  میاد داره شد، خوشحال

  از بعد فقط . بودم  ندیده را حامی مادر شان،خانه  در روز آن از بعد

. بود کرده خواهی معذرت و گرفته تماس من  با باریک حامی،  با  صحبت

 ولی داد؛ توضیح او نه و اندکرده  صحبتی  چه که پرسیدم حامی از من  نه

  شدید،  درد این و بود نرفته هم هنوز مهبد که امروزم استرس وضعیت در

 فرهنگ دلتنگ باز من و خواستممی  که بود چیزی  آخرین مادرش دیدن

  مهبد گوشی .  توهین نه شدمی  تلقی ارزش  بودن، رُک  که شدم هلندی 

  صندلی روی  ناچار به هم  من. دهد جواب تا رفت بیرون به و خورد زنگ
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 که عادتی. کردم هایمدست فشردن و پایم دادن تکان به شروع و نشستم

 .کردمی  کمک استرسم کردن  کم به

  چای  با بیاین بگیرین کیک تا  چند میرین  مهبد  با بابا  آرمان، -

 .چسبهمی 

 ! بابا  بیارن بزن زنگ -

 ! بگیر روروبه  کافه  از نداره، دوست  رو بیمارستان چیزهای  نیلین، -

  فقط. خواستمنمی کیک و چای  من   و نشست من روی  آرمان نگاه 

 . بگیرم  آرام من  و کند بغلم بیاید، حامی . بروم خانه به خواستممی 

 !دردسر شدی شهمه شدی  حامی دختر دوست  وقتی از -

 پای  تا سر به خندیدن آرمان، با تفریحاتمان از که منی . کردم بغض

 شوخی دانستممی  کهاین  با که بودم شده حساس قدرآن. بود همدیگر

 .لرزید امچانه که دید. شدم ناراحت قدرآن است،

 نیلین؟ کردی  بغض -

 سرازیر  و دادممی  دست از را هایماشک  کنترل شد،می   باز دهانم اگر

 .آمد ترنزدیک دادم؛ تکان نه عالمت  به و  انداختم پایین را سرم.  شدندمی 
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 ! ببینمت  -

.  شدنمی  ولی بدهم؛ فرو را گلویم در شده  انباشته ی توده آن کردم سعی

 .نشست زانوهایش روی 

 قدراِن چرا کردم؛ شوخی خودت جون  به. کردم شوخی خدا به  نیلین -

 تو؟  شدی  لوس

 . آمد  ما سمت  و شد بلند اشصندلی روی  از پدر

 ! میشه  بهتر دخترمون حال برگردین تا تا؛ دو شما برین-

  نتیجهبی   که کند بلند مرا صورت کرد سعی پدرش به توجهبی  آرمان ولی

 و شد بلند  گفت، لب  زیر ای (لعنتی) کرد، صدایش پدر  که دیگر بار. بود

 . نشست کنارم پدر اما رفت؛

 +سیاه  نخود  دنبال  بفرستمشون خواستممی اول از -

-  ... 

 لطفاً؟ کنی نگاه من  به  میشه جان بابا  -

 .شدیدتر پایم های دادن تکان و بود شده  بهتر بغضم. آوردم  بال  را سرم
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 کنم؟ کمکت جوری چه من   بگی میشه -

 !اآلن خونه برم خواممی  -

 . برداشت را سوئیچش و شد بلند

 ! رسونمتمی  من دخترم، بریم -

.  شوم  خارج در از زده تعجب منِ  شد منتظر و کرد باز را در من از جلوتر

  هم مهبد  و آرمان به نیاید،  که  بدهد اطالع همسرش به گفت منشی  به

  به  تا شدند  راست و خم جلویش نفر هزار. رفتیم و آمد پیش کاری  بگوید

  کشیدنم  نفس راه. بنشینم  تا کرد باز برایم را ماشین در.  رسیدیم ماشین

 . بود بهتر حالم و بود شده  باز

 کنم؟ بغلتون میشه -

. رفتم اشپدرانه آغوش در من و کرد باز را هایشدست  محبت با

 روی  توانممی   دانستممی  من و دادمی اطمینان حس. بود بخشآرامش

 . کنم حساب هایشمحبت 

 خواستمی  حامی. کرد عالقه ابراز من به مهبد  دوست پیش وقت چند -

 ی واسه رو دوستش  و مهبد اتفاقی امروز. نذاشتم   من ولی  بگه؛  مهبد به
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  برگشتم  وقتی. کرد خواهی معذرت ازم. دیدم بیرون، بودم رفته صبحونه

  حامی که داشتم استرس اشهمه من و برگشت  من با هم  مهبد خونه،

 ! بخوره  هم به  شوندوستی و بگه مهبد به رو جریان دیدش وقتی

 دخترم؟ گرفت درد باز اتمعده  و داشتی استرس قدراِن همین برای  -

 تمام  و کامل پدر چشمان. شد  خیره چشمانم در او و دادم تکان را سرم

 به وادار که نگاهش قدرت حتی بود؛ رسیده ارث به  بزرگش پسر به

 . کندمی  اطاعتت

 یا حامی با  مهبد دعوای  یا داشتی استرس حامی با خودت  دعوای  از -

 دوستش؟ با مهبد 

 پدر های سؤال  با  ولی ترسیدم؛می  میعاد با  مهبد دعوای  از اول روز از

 که مهبدی . است مهبد با حامی دعوای  ترسم ترینبزرگ که  شدم متوجه

 بابک، آرمان، به  حامی  های زدن تشر من . داشت بت  حکم برایش حامی

 و محکم صدای  آن با.  بودم دیده را کارمندش چند  و اشمنشی 

  دنبال به  فقط مقابلش  طرف که کشیدمی پس جواب  چنان اشکوبنده 

  مهبد برای  را آن من. شود  محو زمین روی  از که گشتمی ای معجزه

 . خواستمنمی
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 ی رابطه خوردن هم به از کردممی  فکر  اآلن تا البته. اشدومی  کنم  فکر -

 !ترسممی   دوستش با مهبد 

 دعوایی چه مهبد  با شما، به  مهبد دوست ی عالقه ابراز خاطر  به حامی -

 بکنه؟ ممکنه

  مهبد از بیشتر حامی. ویال بار چند آورد رو دوستش که بودیم شمال -

 !آورده رو دوستش که بود  عصبانی

 . کرد روشن را ماشین  و کشید موهایش به  دستی

 ترسی؟ می  حامی العملعکس از قدرچه -

 ! خیلی -

 دخترم؟   بیشتر  بزنی  آسیب خودت سالمت به کهاین از -

 ! کنهمی  رفتار جوری این  که ناخودآگاهم ضمیر حداقل. کنم  فکر -

  این ارزش هیچی جان؛ بابا  نباشه ترمهم   سالمتت از برات هیچی -

 ! نداره رو  امروزت استرس

 : داد ادامه گیرا و آرام کند؛ تأثیر هایشحرف تا کرد  مکث کمی
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  اتپسرخاله با رو اشرابطه  که هست  عاقل قدراِن حامی هم طرفی از -

  حلش هم با بگذار و بزن  حرف باهاش.  کن  اعتماد بهش کنه؛ خراب نزنه

 جواب  دیدی  اگر نبری؟ حامی جلوی  رو مهبد خوای می  کی تا. کنین

  بذاریم هم روی  رو فکرهامون بشینیم تونیم می  موقع اون نگرفتی، خوبی

 ! بگیریم دیگه تصمیم یک و

 . زنممی  حرف باهاش امروز -

 .کشید  صورتش به دستی  شد، رد که چراغ پشت از

 بعد  که پدری . بود برده ارث به پدر از هم را هایشگی کالفه ابراز حامی

 .شدمی  ترمحکم قلبم در جایش دیدن، بار هر

 بگین؟  خواینمی چیزی  -

 . شد پدیدار صورتش در مهربانی  لبخند کم -کم و کرد نگاهم تعجب با

 فهمیدی؟  کجا از -

 ! هست  حامی مثل   هم شدنتون کالفه  مدل -

 . دوخت چشم جلو  به دوباره و کرد  نگاهم  رضایت با

 ناراحتی؟ پرستو از -
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 ... اما  نه، -

 طولنی که مکثم  کردم؛نمی  پیدا که گشتممی   مناسبی کلمات  دنبال

 : داد ادامه خودش شد،

 درسته؟ کنی،نمی  راحتی حس اما -

 . بودم  ممنونش بود، داده نجاتم کهاین از. دادم تکان را سرم

  روزت اون بد حال دلیل فهمیدم کرد، تعریف برام حامی کهاین از بعد -

 از هم دیگه باریک  من.  شدم  شرمنده واقعا من و بوده چی ما ی خونه

 و پرستو که بود این درست  کار. دخترم خواممی معذرت ازت همه طرف

 دارم، من که شناختی با ولی کردن؛می  دخالت نباید فخری  مامان

 حرف حامی با باید صورت هر در ولی! براشون نداشت امکان دونممی 

  کرده فکر بهش هم خودشون. گفتم  جفتشون به رو این من. زدنمی 

  تو با ترسیدن،می حامی ناراحتی و العملعکس از چون ولی بودن؛

 کردن؛ بزرگی  اشتباه که کردن قبول هم خودشون.  کردن مطرحش

 ! جان بابا کنی فراموش کامل هم تو امیدوارم

 . داشت نگه را ماشین و زد دور شدیم، حامی  آپارتمان نزدیک
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  چند و کنی قبول رو پرستو  جانب  از قرار یک بتونی  کنیمی  فکر -

 بگذرونید؟  وقت هم با  ساعتی

  حامی و من خواستمی  دلم. نداشتم هم ای چاره ولی خواست؛ نمی دلم

 ولی شد؛می  اضافه هاخانواده مشکالت بعد و شدمی   حل مشکالتمان

 . نبود ای چاره و بودند  شده درگیر هاخانواده

 . تونممی  -

 !باهات  کنه هماهنگ پرستو میگم من -

 را گوشی  شدم، که آسانسور سوار. شدم  پیاده خداحافظی و تشکر از بعد

 . گرفتم  را حامی شماره و درآوردم کیفم از

 جان؟  -

 کجایی؟  عزیزم؛  خونه رسیدم -

 برم؟  قربونت بهتری . رسممی  دیگه ساعت نیم تا -

 ! بودم  بیمارستان دارم بدی   حس. برسی تا گیرممی دوش یک من آره؛ -

 صدایش خواستنمی که بود  ماشین در  کسی  مطمئناً و شد آرام صدایش

 . شود شنیده



 

 

 WWW.98IA3.IR 657 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 ! برسم  تا کن آماده رو وان نه؛  من بدون -

  آپارتمانش، حامی، روزها، این. رفت  استرسم تمام شدم، که  آپارتمان  وارد

  آرام تا داشتم لزم که بودند چیزهایی  تنها بودند چیزهایی تنها  عشقش

 چیزی  صبح قهوه جز به  بودم مطمئن. بود بهتر هم اممعده  درد. بگیرم 

 عالقه مورد تست. کردم درست آووکادو تست برایش است؛ نخورده

  نمک با را وان. بگیرم جان تا ریختمی  حلقم به زور با ها صبح   که مامانم

 بوی  با شمع چند همراه  به. کردم آماده ریچوآلم محبوب ساز حباب و

 تا نشستم وان در و کردم داغ فرنی کمی هم خودم برای . ترش سیب

  که بویی. شدند باز کردم، استشمام که  شنلی  بلو بوی  با هایمچشم . بیاید

.  کردمی غلبه بود،  شده  پخش حمام در  که دیگری  خوش بوهای  تمام به

  در چهارچوب به بود، تنش  به  صبح های لباس  که را قامتش خوش قامتِ

 .کردمی  نگاهم سینه   به دست و بود داده تکیه

 . عزیزم اومدی  صدابی  قدرچه -

-  ... 

 نمیای؟ -

-  ... 
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 زنی؟نمی حرف چرا -

  توانستم فقط را نزدنش حرف و بخوانم چیزی  توانستمنمی صورتش از

 و بگذارم خبرمبی  آن از من  و گذشته  ساعت نیم این در که اتفاقی پای 

 عجیب  حامی، از ایمنفی  حس ترینکوچک با  من سرکشِ  دلِ . بس

 بیرون حباب حجم زیر  از فکر بدون. کوبیدمی دیوار و در به را خودش

 . شدم  نزدیکش بود پاهایم تا گردن از که هاییکف تمام وجود با و آمدم

 عزیزم؟ شدهچی -

 شدن کفی به  اهمیت بدون هالباس همان با و کرد باز  را هایشدست

 . کرد بغلم

 ! استقبالم  بیای  جوری این باید  میام وقتی -

 . حامی  ترسیدم -

 خاص برق آن با. کرد هدایت بال  به را سرم و رفت امچانه  زیر دستش

 همه این از بعد هنوز  که نگاهی. دوخت نگاهم به را نگاهش هایش،چشم

 .لرزاندمی  ناجور  را دلم ماه،

 ! دیدنم  از کنینمی ذوق و بینیمی رو من وقتی بترسی؛  هم باید -
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  خودش به مرا ترمحکم. گرفتم اشسینه  از ریزی  گاز من و گفت خنده  با

  روبروی  من و نشست او. کرد قفل کمرم روی  را هایشدست  و داد فشار

 جز به  گفتم برایش و بگویم  برایش روزم از خواست. نشستم او

 هم او. شد زده مادرش به راجع که هایی حرف و را میعاد های صحبت 

 .دادمی گوش اخم با و زدمی  گاز را تُستش

 !من ی جوجه بود خوشمزه خیلی -

 . جونت نوش -

 ! نشدم  سیر  هنوز من ولی -

 . کنم درست دیگه یکی برات بگیرم دوش بگذار -

  را آغوش این من کرد؛ محکم دورم را هایشدست  که شوم بلند  خواستم

 . داد بیرون گوشم  کنار را نفسش. خواستممی  ابدیت تا

 . شد  خواستنش حس  از پر بدنم تمام

*** 

  ها،شنبه پنج  تمامی مانند  و است  شنبهپنج  امروز آمد یادم خاله زنگ با

.  بود خوابیده  حامی ناهار، و حمام از بعد از. است برقرار  مامانی خانه قرار
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 کنم،  بیدارش خواستنمی  دلم اینکه با  من و بود عصر شش ساعت

  موهای  لی  را دستم و کشیدم دراز تخت روی  کنارش. بودم مجبور

 . شد حلقه دورم دستش و خورد  تکانی و بردم حالتش خوش

 ! عروسکم بخواب -

 . برم باید -

 سالمتی؟ به کجا-

 برای   فریاد به وادار را هایمسلول  و لرزاندمی  را قلبم دارشخش صدای 

 .کردمی  خواستنش

 ! اصالً نبود حواسم است  شنبهپنج  مامانی؛  خونه -

 .نمیری  -

 طوری . انداخت پاهایم روی  را پایش و کشاند خودش  سمت  بیشتر مرا

 .کرد قفلم  بخورم، تکان توانستمنمی  که

 امخانواده برم  قربونت ما؟ باشیم داشته باید رو بحث همین   هفته هر -

 ! نیستن  هم  بابا و مامان که اآلن مخصوصاً نبینمشون؛ که  نمیشه و هستن

 . کنی  گوش  حرفم به که نشده باریک باشه، هم بار هزار -
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 باشم؟  نداشته امخانواده  با  ساعت چند ای هفته  -

 ! میریم هم با   نه؛  من بدون -

 نشان تمایل هاشب   شنبهپنج برای  ما  شدن ملحق به  که بود بار اولین

 هایشزنگ نگران نباید و بود بهتر  هم من حال آمد،می  اگر. دادمی 

 !همیشه  بود،  بهتر  بودنش همیشه. بودممی 

*** 

 و مامانی خانه وقت هیچ ولی بود دیده قبال دایی، خانواده جز به را همه

 بابایی ی عالقه مورد  زیادی  دانستممی که بزرگی  گل. بود  نیامده  بابایی

  دایی  کنار که را مهبد . خرید مامانی  برای   زیبایی شال همراه به را، است

  وقتی بعدی  شوک. پرید رخم از رنگ دیدم، کباب کردن درست حال در

. دیدم امخاله شوهر با کردن بازی  تخته حال در را میعاد که بود

  تالش که قدرچه هر. نیست   ممکن سرنوشت از فرار که  است هاییزمان

 یخ من و بود سرد او  بود، گرم  مهبد قدرچه هر. داد دست مهبد  با. کنی

 پسر دستان در دستش داد، سالم که را شوهرخاله. دیدم را مهبد زدن

 : گرفت قرار رویشروبه

 ! هستم  حامی -
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 ! میعاد -

 قرمز آنی به های چشم بودم، ایستاده فاصله  با حامی رویروبه  که  منی

 دادن آلرم به شروع اممعده .  رفتم ترعقب قدم یک و  دیدم  را اششده 

  من ی رفته  عقب قدمِ با . باشد دردی  گذاشتممی  نباید امشب  من و کرد

  و رفتم  سمتش به. کرد دراز من  سمت به  را دستش و شد جمع اشتوجه

  نشانش را حریمش.  زد سرم روی  ای بوسه   و پیچید کمرم دور دستش

 شوهرخاله به که ای اجازه  با حامی و  افتاد زمین  به میعاد نگاه . دادمی 

 . برگشتیم بابایی پیش   گفت،

 جاست؟این  مرتیکه این دونستیمی  -

  کنار  است، عصبانی قدرچه دانستممی   من فقط که خونسردی  صورت با

 .زد لب  گوشم

 ! عزیزم نه -

 ! بیام  تا نمیشی  بلند  و بابایی کنار  نشینی می  -

 میری؟ کجا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 663 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  به هم  با. رفت  مهبد سمت و نشاند بابایی کنار مرا  من، به  جواب جای  به

 .زدند آتش سیگاری  دیدم و رفتند استخر سمت

 جان؟ بابا نگرانی قدراِن چرا -

 . برم قربونتون نیستم -

 ! نکردم سفید آسیاب توی  رو موها  این من -

 . کرد اشاره  مهبد و حامی به

  هست؛ بینشون مشکلی اگر نباش نگران. جاستاون نگاهت  اشهمه -

 ! هست عاقل کردی، انتخاب رو کسی خوب

 با را  سرش. دیدم دو آن سمت را نگاهش و برگرداندم را سرم تعجب با

 از که چند  هر. کاشتم اش شانه روی  ای بوسه  من و برگرداند سمتم لبخند

.  گذشت برایم  ساعت چند  مانند  دقیقه  چند آن. نکرد کم چیزی  استرسم

  مصنوعی من  فقط که داشت  صورت به لبخندی  حامی و خندیدمی  مهبد 

 نشست،  که کنارم.  داد تکان سری  بابایی  برای . شناختممی  را بودنش

 .پرسیدم ترس هزار با  شد؛ حلقه امشانه  دور دستش

 بهش؟ گفتی چی -
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 . داد بیرون  بلند صدای  با و  کالفه را نفسش

 زنگ  جوجه؛ کنمنمی خراب رو امشب. گرفتم رو اش شماره   فقط -

  پس رو  خوردی  که قسمی اگر. بزنم حرف باهاش تا شرکت میاد زنممی 

 ! بیای  هم اتمامانی  خونه نداری  اجازه دیگه نگیری 

  قسم خاطربه .  شد ریخته امگرفته  آتش بدن روی  که بود سردی  آب مثل

 اششانه روی  را سرم و کردم نزدیکترش را خودم. بود  نزده حرفی من

 . گذاشتم 

 !باهاش بزن حرف -

 . شد خیره هایمچشم  به تعجب با و داد فاصله خودش از مرا

 ! کنیم دعوا حسابی  باید کردم فکر -

 حلش  درست مطمئنم عزیزم؛ کنیمنمی دعوا دیگه  چیزها این سر -

 . کنیمی 

. کردم تشکر بود داده من  به که  حسی بابت حامی پدر از دلم در

 . شد واقعی لبخندش

 چینه؟می  میز داره خاله کمک برم -
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 . بریم  هم با پاشو -

 از. کرد کمک مامانی  و خاله پای  به پا و نشاند   صندلی یک پشت را من

 توجه بود وجودم تمام که اویی به توانستم تا و نخوردم تکان پیشش

 که  هم شام از بعد. کشیدند  پر بد های حس تمام و مهبد میعاد،. کردم

  را شب آخر ساعت  چند.  شد  بهتر  من حال مانند هم او حال  رفت، میعاد

  خوبی  شب.  طاها و من دعواهای  و هاخنده میان کردیم؛ بازی   مونوپولی

 .کرد پیدا ادامه صبح دو تا که بود

*** 

 .ایستاد لشکرگ جاده در پرتی رستوران روی روبه

  بدین اجازه اگر رسه؛نمی نظر  به حسابی  درست  خیلی. خانم جاستاین -

 . نشینممی دیگه میز یک روی  بیام  هم من

 چی؟  ندم اجازه اگه -

 . کردم باز همزمان را ماشین در  و گفتم خنده  با

 . کنم می تکلیف کسب راد آقای  از موقع اون -
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  حامی به خدا رو تو فقط بریم  بیا میاری؛ در رو من حرص واقعاً مجید، -

 ! نزن حرف نبودنش و درست از

 . سپرده  من دست رو شما آقا -

  بین  را  صورتش. بود نشسته تنها دختری  که دیدم را ای پنجره  کنار میز

  نزدیکش است سحر کهاین حدس  با من و بود کرده پنهان دستانش 

 بود؛ خودش. شد بلند و برداشت صورتش از را دستش من  سالم با.  شدم

 هم مجید.  نشستم و  کشیدم را صندلی. هایشعکس   از ترروحبی   فقط

 . نشست  سالن دیگر کنج در و آمد

  با. بود نکرده  قبول ولی  بیاید؛ حامی  آپارتمان به بودم خواسته سحر از

 متوجه آرمان کهاین بدون  بودم خواسته حامی از روز چند التماس هزار

 نتیجه دیدار این باید   بود؛ کرده قبول باألخره تا ببینم را سحر شود،

 . شدمی  بخش

 ! ببینی رو من کردی  قبول که  مرسی -

 . نیست مشکلی -

 باشی؟ آرمان با خوای نمی چرا -
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 به .  باشد این سؤالم اولین کردنمی  فکر مطمئنم. شد گرد چشمانش

  چشمانش از هم اشکی قطره شد؛ خیره زمین به و داد تکیه اشصندلی 

 .کردمی   اطمینان من  به باید. افتاد فرو

 ! مونهمی  خودمون بین  چیز همه که دادم قول تلفن پشت -

  نگاه و حضور و نجاای  بهراجع مجید اگر ولی کنم؛  عجله خواستمنمی

  زودتر باید  گفت،می  حامی  به بودند  ما  ترطرف  آن میز دو که نفری  چند

 . رفتممی 

 سحر؟ -

 . آورد بال  اشک پر های چشم همان با را سرش

 هر من  هست، آرمان  با  موندن دلت اگر. داری  دوست رو آرمان گفتی -

 ! بشه حل  مشکلت  که کنممی  بتونم کاری 

 کنی؟  حل خوای می جوری چه خودتی؛ مشکالت از یکی -

  چیزی  هر انتظار. کردم نگاهش متعجب های چشم  با که  بودم من باراین

 .بود دوستم به کمک قصدم تمام که  منی داشتم؛ را تند لحن این جز

 شدی؟  ساکت چرا -
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 کارچی  ببینم بعدش ام،مشکلی چه من که بدی  توضیح منتظرم -

 ! بکنم تونممی 

 .زد ای کننده  توهین پوزخند

 از تونیمی  بودم؛ ناراحت  داشت، دوستت آرمان قدراِن کهاین از من -

 بیرون؟ بری   آرمان زندگی

 حال  به  تا که منی با  بود ممکن طورچه. نداشتم اطمینان هایمگوش به

 پا زیر  را داشتنش دوست خاطرشبه  که داشت مشکل قدرآن  بود، ندیده

  موقعیت تا داشتم نیاز ای لحظه چند که بود بزرگی شوک قدرآن. بگذارد

 . بپرسم باز  پایان با هاییسؤال   گرفتم تصمیم . بفهمم را

 میشه؟ عوض چی برم، آرمان زندگی از -

 !گردممی بر بهش   من -

 و دیدممی  هایشچشم در خشم برق فقط اآلن و بود رفته هایشاشک

  تلفن پشت  وقتی ببیند رو در رو مرا که  داشت اصراری  چه فهمیدمنمی

  پنهان  که گفتمی  بزرگی حس.  بگوید را هاهمین توانستمی  هم

 را هایمچشم . است واقعیت نگفتن برای ای بهانه   تنها این که کند؛می 
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  بود، فهمیده  اشتباه دلم ته حس اگر که زدم حرفی و بستم ای ثانیه برای 

 . داشت برایم بزرگی تاوان

 ! باشه  -

  به خشم از لحنش. شد مبهوت او باراین  و کردم دراز  سمتش را دستم

 : شد کشیده تمسخر

  ازش راحت قدراِن هستید؛ نزدیک هم  به خیلی کردممی  فکر -

 گذری؟ می 

  خودم خوشی اولویت در رو دوستم خوشی دوست، عنوان به  گرفتم یاد -

 ! بگذارم

 تالش  آرمان خاطربه آخر بار برای   ولی نداشتم؛ سحر  به خوبی حس

 .کردم

 حرف باهاش روز یک نمیشم اذیت کم .  مهمه خیلی من برای  آرمان -

  بهم  نداشتنت  با قدرچه اآلن چه پیش، سال دو چه دونممی   ولی نزنم؛

 !داره دوستت قدرچه دونممی . ریخته

 .ریخت بود تمسخر از پر هنوز که هاییچشم همان از اشکی
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  گفتممی خودم پیش  دیدم،می رو هاتونعکس  که هاموقع  همون -

  دوستی از دم و  شدین جمع هم دور خوشگل پولدار بچه سری یک

 ! چیه دونیدنمی  غم و  شده فراهم براتون راحت امکانات ی همه . زنیدمی 

 هالباس روی  نگاهم. شدمی  پدیدار غم و رفتمی تمسخر اثرات کم  -کم

  هایشلب  ولی داشت؛ معقولی و معمولی ظاهر. نشست هایشکفش  و

 آرمان که طورهمان. کردمی  تلفظ زیادی  ناز با را  هاکلمه. بود زیبا

  او تا  برنداشتم.  بود حامی  و خورد زنگ گوشی . کردمی تعریف همیشه

 .دهد ادامه

  شد تموم بود، اشتباه یک هم آرمان. نیستم شماها ی دسته و دار از من -

  پشت اگر. بفرسته  رو کسی  نه و بیاد سمتم خودش نه  بگو  بهش. رفت

 و هاتعکس  با قدرچه  ببینم بودم کنجکاو چون نگفتم  بهت تلفن

 ! کنیمی  فرق هاشدوست و آرمان  های تعریف

 کرده دراز سمتم به را اشگوشی  که دیدم را مجید و آمد پایی صدای 

 . است

 ! هستن  خط پشت آقا -

 . گفتم  آرامی خواهیمعذرت سحر به و  گرفتم را گوشی
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 جانم؟ -

 نخریدی  که دکور:  زنممی  زنگ وقتی نیلین رو اتگوشی بده جواب -

 . برم  قربونت

 !ببخشید  چشم، -

 !شما  زنیمی  زنگ بهم ماشین از زود  دیگه، بسه زدی  حرف چی هر -

  که حال . بود کرده باز را خودش که حال  بروم زودی  این به خواستمنمی

  حامی وقتی  ولی است؛ داشته رفاهی  کم و سخت زندگی بودم  فهمیده

 تکان سرت بالی  از  مجید وگرنه شدمی اجرا باید داد،می   رفتن به امر

.  باشد منتظر  ماشین در خواستم و دادم مجید به را گوشی . خوردنمی

 .کردم التماسش هایمچشم  با که  کند اعتراض خواست

 ! منتظرتونم خروجی در دم -

 . برگشت سحر پوزخند و رفت مجید

  ما، زندگی حال به خوش کنه؛می  کنترلت قدراِن بابات دونستمنمی  -

 !قشنگه دور از چی همه میگن
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  در چیزی  چه زدن، حرف طنازی  و زیبایش های لب جز آرمان دانمنمی

  که بودم پشیمان حسد؛ و کینه از پر دختری   .بود دیده دختر این

. کرد درمان  توانمی را دردهایش توضیحاتش، با کردم فکر پیش ای ثانیه 

 و شدم بلند. برسد  آرزوهایش به تا کند پیدا لیاقت و بخواهد باید آدمی

 . برداشتم را امگوشی 

  جلوی  که نیست ای مسئله آرمان بودن پولدار بچه و شما  رفاه نداشتن-

  کن فکر بهش.  هست بزرگی مانع خیلی  شما فکر طرز ولی باشه؛ راهتون

 ! بود پسرم دوست آرمان، برادر  ضمن در! لطفاً

 . رفتم خروج در سمت به اششده  گرد های چشم جلوی 

  به عشقش تمام با که داندمی  چیزهایی آرمان که شدم  مطمئن حداقل

 .رودنمی  سحر  دنبال

*** 

 های شلوغی  سر تمام رغمعلی. بود خوب و شیرین زندگی روزها آن

 بیشتر و بودیم  آمده کنار هم  با. همدیگر دیدن کمتر  و کار سر حامی

  ترنزدیک استانداردهایش به هایمپوشیدن  لباس. کردیممی را هم مراعات

 و بود ترراحت  خیالش هم او. بودم کرده  قبول را مجید وجود. بود  شده
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 دلم.  بود  شده کمتر دعواهایمان کند،  کم هایشزورگویی از کهاین بدون

  بهتر  اوما حال دانستممی  که  همین ولی بود، شده تنگ  بابا  و مامان برای 

 به.  بود کافی برایم آیندمی ایران به  همگی بعد  هفته دو و است  شده

 هم حامی. نداشتم هم را قصدش و  بودم نگفته  سحر مورد در آرمان

  جدیدی  های مسئولیت  و بود کرده کار  درگیر بیشتر را آرمان. بود موافق

 این آرمان. بود شده  هم موفق کند؛ پرت را حواسش که  بود سپرده او به

  زیادی  خودش به حامی اعتماد از و کردمی  رفتار مدیر یک مثل روزها

 کرده حامی ی خانه دکوراسیون تغییر به  شروع هم خودم. بود خوشحال

.  بود خوابمان اتاق امبعدی  هدف و بودم کرده شروع مهمان اتاق از. بودم

 ی خانه به . بودم دیده را حامی مادر. است  گرم سرم که بودم خوشحال

  از و خوردیم قهوه  هم با کرد، خواهی معذرت  هم باز و بود  آمده حامی

 آن. آورد  ذوقش سر بسیار که دادم نشانش را مهمان اتاق. زد حرف کار

 آن. شد  خوبی خیلی شب و آمدند شام  برای  هم آرمان و پدرش روز،

  بودیم گرفته تصمیم. بود خوب سپیده  تولد شب تا چیز همه روزها

  تولد برایش جاهمان و برویم  شمال شب  چند بود قرار. کنیم سورپرایزش

  سه. بودند  مشخص هم هامهمان  بود؛ شده  گذاشته قرارها تمامی. بگیریم 

  به  سپیده تولد شب  است مجبور که کرد اعالم حامی  سفر، از قبل روز
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  نرفتن  با برابر  حامی، نرفتن و شود کنسل باید سفر ی برنامه و برود شیراز

  رفتنش، از قبل داشت اصرار حامی. شد کنسل سفر ی برنامه  و بود من

 شروع  شب از باید تولد  داشتیم، اصرار ترانه و من. بگیریم خانه در را تولد

  دلش حامی ولی دهد؛نمی معنی بعدترش و ترقبل روز، آن  فردای  تا شود

 و من اصرار کلی از بعد. بروم ای مهمانی  هیچ من او، بدون خواستنمی

 قبلِ روز شد قرار حامی،  توسط هامهمان لیست تائید از بعد و ترانه

 برای   بقیه هم شب . صبح  از حامی کرج باغ برویم دخترانه تولدش

 بود قرار. بود ترانه و من  با هاسازی آماده و خریدها. شوند ملحق  مهمانی

  حامی تا باشند همراهمان  امیرعلی یا مجید هارفتن  بیرون تمام در

.  برسند   کارهایش  به راحت، خیال با بابک و آرمان همراه  به من، زورگوی 

 حامی و من دوری  بودم کرده فراموش که بود خوب چیز همه قدرآن

 . کندمی  پا به جنجالی همیشه باشم، مهمانی  من  وقتی

*** 

 .زد کنار صورتم روی از را موهایم

 عروسکم؟  نیست لزم تکرار دیگه -
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 مجبور شدنم بیدار از  قبل و آمدمی  من خوابیدن از بعد  که بود شب  سه 

 جا بوی  و بود کمرم حلقه صبح  تا که  بازویش وجودش، از. برود که بود

 از  بعد که هم امروز. بود نصیبم  خوابرخت روی  تنش عطر از مانده

 برای  را لزم فرمایشات و تذکرات تا بود  کرده بیدارم پوشیدنش،  لباس

 . داشت عجله  او و بود تنگ برایش دلم. بدهد فردا و امروز

 نکردی؟  بیدارم زودتر چرا -

  بلند از قبل کردم ماچت تا هزار برم؛ قربونت بودی   خوابیده جوجه مثل -

 ! قشنگم نشدی  بیدار شدن،

 تمام و کردم حلقه گردنش دور را دستانم دادم، قوسی و کش را تنم

 لوس دلم. بود  شده بدعادت دستانش به تنم. زد فریادش هایمسلول 

  که گردنی رگ همان کنار  زدم؛ لب گوشش کنار آرام. خواستمی  شدن

 .شوممی  دیوانه کردنش  بو با  من و کند می اسپری  را ادکلنش همیشه

 عزیزم؟  داری  وقت دیگه قدرچه -

 ! بمونم آرزومه اآلن  که دونیمی   من؛ عشق ماشین  هست پایین -

 ! امشب  نیلین  باشی مواظب -
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 !جان -

 زنگ اشگوشی  بود، شده خمار هایشچشم که کشدارش جانِ وسط

 . گذاشت اسپیکر روی  خورد؛

 بله؟ -

 . است دیگه ساعته دو پروازتون قربان، -

 . میام دیگه دقیقه  چند دونم؛می  -

 .فشرد خودش به محکم مرا.  کرد قطع خداحافظی بدون

 ! من برات  میدم جون -

 کنم؟ تحمل جوری  چه فردا تا من -

 :کردم زمزمه بود خمار چشمانش

 ! عزیزم نکن -

 من؟ عشق کردممی ای زندگی  چه تو از قبل تا من-

 را  هایشکفش  تا ایستادم در کنار. بوسیدم را هایشچشم و زدم لبخند

 را امپیشانی  و ایستاد نشسته،  تنش بر عجیب شلوار و کت  آن با  بپوشد،
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 تنگ برایش زمان همان از دلم. کرد تأکید هایشحرف بر هم  باز و بوسید 

 .بود

*** 

  دنبال نُه  ساعت ترانه و امیرعلی بود قرار و بود صبح  نیم و شش ساعت

  از دیگر یکی آیه و سپیده  دنبال آوا هم یازده ساعت. بیایند  من

 همراه به پسرها شش، ساعت حدود هم ظهر از بعد. برود دوستانمان

 . بیایند  رفتند،می دوتایی قرارهای  سپیده با ها تازگی  که امید

 هر ترانه و من. گذاشتیم را اندی  مبارک تولدت آهنگ رسید،  که سپیده

  بال  که  هاپله از. بودیم منتظرش  ساختمان ورودی  در کیک یک با کدام

 .بردیم حمله سمتش  به کیک با طرف  دو از و کردیم زیاد را آهنگ آمد،

 تولد انتظار که گفت گرفتنمان، آفتاب به شروع و هاتمیزکاری  از بعد

  بینیپیش  جوره هیچ  را بازی دیوانه این اما است؛  داشته را سورپرایزی 

  به.  است ترانه و من  شدن  عاقل هم امسالش آرزوی  و  است بوده نکرده

کند،  سیاه می بودم چیزی که روزگارم را جلوی حامی  داده قول حامی

  دخترها بقیه   وقتی ولی زدم؛می  لب نباید هم دردم معده خاطربه.نخورم

 که پسرها.کردم ننگاه  تنها نوشیدند،من سپیده، سالمتی به
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 طوسیِ  کوتاهِ آستین پیراهن با من اما رسیدند،جمعشان جمع شد؛

 عکسی گاهگه  و بودم نشسته  بود،  شده رد حامی  فیلتر از که امعروسکی

 اموابستگی. کردمی  امحوصلهبی زیادی   اواخر، این حامی  نبودِ. انداختممی 

همگیدرحال  هم پسرها که بود ده حدود ساعت.  شدمی بیشتر روز هر

 پوریا،. گرفتممی  فیلم من و خواندندمی  را آبی آهنگ  بلند. .خود بودند

  و رفتندمی راه دورشان بقیه و دادمی  تکانش ننووار و بود کرده بغل را آوا

 . بودم شده بُر روده  خنده از من

 خانم؟ -

 ! صالح  آقا بله -

 خیلی آقا وضعیت چون ولی دارن؛ کار آرمان آقا با در  دم آقایی یک -

 ! گفتم شما  به نیست، خوب

 خالی قوطی و بود ایستاده استخر بیرون  مایو با آرمان گفت،می  راست

 ایستاده، استخر در بقیه   و بود برداشته میکروفن عنوان به را ردبول

 داد. بودم  ندیده  چنین  این حال به تا هم را امیرعلی. کردندمی  تشویقش

.  بود  بامزه واقعا امشب خوانندگی فاز است؛ بعدی  خواننده که زدمی 
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 آرمان دوست  به  جوره هیچ که دیدم را آقایی و رفتم همراهش

 .خوردنمی

 دخترشی؟ دوست شما -

 !خواهرشم -

 کجاست؟ خودش -

 . بیاد تونستنمی  نیست، خوب حالش -

 .خاراند کمی را ابرویش بالی   اشاره، انگشت  با

 برسونی؟  دستش رو این کنم اعتماد بهت میشه -

 !حتماً -

  انتقال  برایش  گوشی با.  کرد پول تقاضای  و داد دستم  به  را کوچکی بسته

 . دادم  دستش  را بسته و  کشیدم بیرون آب  از زور با را آرمان. رفت و دادم

 ! برتشمی میاد رضاعلی -

 هست؟ چی -
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  نیلین ضمن در. اشبدنسازی  های مشتری  برای  جدید قرص بسته  چند -

 ! خانم

 . کردم نگاهش و کردم  بلند بسته روی  از را سرم

 .  نباش بر سر حوصله قدراِن-

 ! تونمنمی که دونیمی -

 ! تونینمی  که -

 پوریا و  بود گرفته را پاهایم آرمان. شدم معلق هوا در لحظه همان و گفت

 استخر  از و کردم بیداد و داد خنده با. آب در شدم پرت و را هایمدست

 حساب بود، آنجا حامی اگر و بود خیس کامال  لباسم. …آمدم بیرون

 . رسیدمی   را پوریا و آرمان

 و نشستم ای صندلی  روی  و گرفتم فاصله آرمان از. رفتمی  گیج سرم. 

 . بستم را هایمچشم

 و هادست دلم. بودیم خودمان فقط و  بود  کنارم حامی خواستمی  دلم

 . بود نداده بیشتر  تکست چند صبح از خواست؛می  را آغوشش

 نیلین؟ -
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 با که دیدم را علیرضا تاری، از ایلیه پشت و کردم بلند را سرم

 کنار  هم دیگری  پسر. کردمی  نگاه   من  به متعجب و گشاد های چشم

 .چرخیدمی  من روی  هایشچشم که  بود دستش

 ! گرفتی  تحویل تو رو بسته  گفت آرمان -

  باربکیو  کنار  میز سمت.  کردم مکث کمی و شدم  بلند دادن، جواب بدون

 و  برداشتم را بسته.  کشیدمی  تیر ام معده  و رفتمی   گیج  سرم رفتم،

 . گرفتم سمتش

 شد؟ قدرچه -

 ! نیست یادم -

 . بگو بهم کن چک -

 ! بعداً -

. دوید سمتم  و افتاد دستش از بسته او  و دادم دست از را تعادلم ای لحظه

  وقتی  تا ولی بگیرم؛ فاصله ازش کردم سعی  رفت بازویم دور دستش یک

 .نکرد رهایم ننشاند، صندلی روی  مرا

 بدونی؟ رو حدت گیری می  یاد کی -
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-  ... 

 !بودی  طوری همین  بچگی همون از -

 . بده بهم آب ذره یک نزن، غر -

  را لیوان و شد خم. نداشت هایشدست از را آب گرفتن جانِ هایمدست

 . خواندمی  بلند هنوز آرمان چسباند؛ هایملب  به

 رضا؟علی  کنیمی  غلطی چه -

  کت همان با که دیدم را اویی من و شد  باز  کامل که ای بسته های چشم

 کرد،می چندان دو را  جذابیتش که پریشانی موهای  با  صبحش شلوار و

  من از و پرید جا از رضاعلی . کشیدمی نفس بلند  -بلند و بود ایستاده

 . گرفت  فاصله

 ! نیلین  خواستمی آب خدا؛ به  هیچی -

 . علیرضا گمشو هامچشم جلوی  از فقط -

 ترس جایش به و بود پریده چیز همه. کرد بلندم بازو از و آمد  من سمت

 لحظه هر که بود زیاد قدرآن  دستش فشار. انداخت سایه  وجودم تمام در

 ندیده گونهاین را هایشچشم وقتهیچ. بودم  استخوانم شکستن  منتظر
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 با  مرا و بود آمده او حال  ولی باشم؛ مواظب که بودم داده قول. بودم

 تمام. بود خم رویم  رضاعلی  که  بود دیده حالی لباس نامتعارفیدر 

 . کردممی نابود را او بودم اگر من دادم؛می او به را دنیا های حق

  با و قبل دفعه ای شیشه اتاق همان به  کشاند مرا مالیمتی  هیچ بدون

 .کرد پرتم تخت  روی  شدت

 ! کن تنت چیزی  یه -

 . هست پایین  هاملباس -

. کرد پرت سمتم را  خودش های پیراهن از یکی و کرد  باز را کمدش در

 رنگ های چشم  با ایستاده، رویمروبه او و کردم تنم و نشستم تخت روی 

 از قلبم و رفتمی  گیج  سرم سوخت،می اممعده . کردمی  نگاهم خونش

 . بود زدن بیرون حال در حلقم

 ! کامل رو هاشدکمه ببند -

  که خواستمی و زدمی صدا را ما که آرمان صدای  و خورد در به ای ضربه 

 . کنیم  باز را در

 ! پایین برو میشه؛ هم تو  نوبت آرمان، -
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 ! حامی کنممی  خواهش لطفاً، رو در کن  باز -

  به قدمی و بود پوشیده  شرتتی. کرد باز محکم را در و رفت  در سمت به

 .برداشت داخل

 ! نیستید اعتماد قابل  کدومتون هیچ -

 ...داداش حامی، -

  فاز من واسه تو؟ دست نسپردمش مرض؛ و داداش زهرمار، و داداش -

 برداشتی؟  خوانندگی

 : داد ادامه فریاد با و داد  من به را نگاهش

  با رو هامهمون لیست مگه داشت؟ کارچی جااین عوضی رضای علی اون -

 !بودیم؟ نکرده هماهنگ هم

 اشک از پر هایمچشم. سوختمی  هایشسؤال  پشت درماندگی برای  دلم

 مهم من برای . دادمنمی  جفتمان به درد انقدر کاش  کردم آرزو و شد

  جای   به آرمان. نبیند مرا  بدن کسی که بود مهم زیادی  او برای  ولی نبود

 . برگشت آرمان  سمت به او و  داد جواب من

 ! بگیره رو اشبسته  بود اومده -
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 !کردید غلط هم با تونهمه بود؛  کرده غلط -

 . شد ظاهر در چهارچوب  در پوشیده شرتتی  هم امیرعلی

 شدی؟ هابچه این  قاطی ! کنم؟ اعتماد تونمنمی  هم  تو به من  امیر -

  نیم. بیرون بود نشسته  نیلین بودم، من  وقتی تا ترانه جان به  حامی، -

 ! شدچی نفهمیدم و اتاق توی  رفتیم ترانه و  من  پیش ساعت

.  باشه   بهش حواست نخواستم ازت من نفهمیدی؛ کردی  غلط دِ -

 تو خاطر به  اگر من  نگفتم بکنید؟ غلطی  چه که اتاق توی  رفتین پاشدین

 ! ندادید؟  قول  من به تونهمه . بیاد نیلین گذارمنمی  نباشه،

 دردش، از. کشید سوت هایمگوش که گفت بلند  چنان را آخر ی جمله

  اشسرشکسته  دفعه هر  که  منی  به لعنت من؛  به  لعنت و کشیدممی درد

  ناخودآگاه. آمد نزدیک و چرخاند من سمت به را سرش. بودم کرده

 . شد  بلند اشقهقهه  و کردم جمع را خودم

  بستی؛ رو هاتچشم و  نشستی لباس بدون  بترسی باید که اونی جلوی  -

 ! بکنن  من  سر  بر خاک کنی؟می  جمع رو خودت من جلوی 
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 را انگشتش. رفتند سمتش آرمان و امیرعلی و کوبید دیوار در را مشتش

 :زد فریاد و گرفت من سمت به

 ! نیلین نیست   مهم برام دیگه بکن؛  بعد به این  از خوای می  غلطی هر -

 در از و زد کنار را آرمان و امیرعلی بودم، شده  لل که  منی مقابل در و

 پای  همیشه حامی: چرخیدمی  چیز یک فقط سرم  در. رفت بیرون

 . مانَدمی  حرفش

*** 

. زدم زار  آرمان آغوش در  صبح خود تا. گذشت  سختی با  جهنمی شب آن

 خالی سپیده سر را امشده  خفه فریادهای  تمام ولی بودم؛ خودم مقصر

  و خودم از. رفتند شبانه امید با که شد دعوایمان  بد قدرآن. کردم

 فراموش  حامی که بود صبحی  امدلخوشی تمام و بودم متنفر امارادگیبی 

  حتی  کشیده، دراز تخت روی  منِ و بود  خوابیده کاناپه روی  آرمان. کند

  امانم صبح شش  ساعت.  بودم نگذاشته هم روی  را هایمچشم ثانیه یک

 اتاق به.  بود  کرده تابمبی زیادی  هم اممعده  درد. رفتممی   باید و بود بریده

  بیرون ساختمان از بقیه به توجهبی . پوشیدم را هایملباس و رفتم  پایین

 پوریا ماشین با زد سرم به.  بود رفته آرمان ماشین  با حامی دیشب. زدم
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.  شدندنمی   جا ماندهباقی  ماشین  یک در بقیه  صورت این  در ولی بروم؛

  تا. رفتممی  پیاده جایی تا باید و نبود هم  اسنپی . شدم رانندگی  خیالبی 

  جانی کم و خوابیبی معده، درد با . رفتم پیاده ساعتی  نیم   اصلی خیابان

  و دادم را آدرس. شدم ای تاکسی سوار اتوبان کنار. بود سخت  من

 که کردم دعا راه طول تمام. فهمیدمی  حامی اگر بستم؛ را هایمچشم

 اویی روی  مستقیم نگاهم   شد، باز در و انداختم که را  کلید. باشد  خانه

  به داده تکیه خیس،  موهای  و کتانش شلوار با  پیراهن، بدون  که نشست

 به را خودش محکم  قلبم و رفت ضعف  دلم. کشیدمی  سیگار هانرده

 . کوبید  سینه

 های چشم با و برگشت   سمتم به  هایمقدم صدای  با .  رفتم نزدیکش

 . شد ام خیره  شکافت،  را قلبم که خشمی برق و قرمزش

 کنی؟ می  غلطی چه جااین -

 حرکت توان دیگر پاهایم. بمیرم که  خواستم فقط لحظه آن من و

  اممعده  و شد خشک ایثانیه  به  دهانم. شدند خشک جا همان و نداشتند

 :شود خارج آن از آوایی تا دادم تکان بار چند را هایملب . کشید تیر

 !خواممی  معذرت -
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  تمام که گرفت محکم چنان را امچانه . شد نزدیکم و زد پوزخندی 

 .شد اشک از پر  درد، از چشمانم

 صبح؟  وقت این اومدی  کی با -

 ! تاکسی -

 ! جااین اومدی   تاکسی با کرج از کردی  غلط  نیلین؛ کردی  غلط -

 ! ببخشید  کردم، اشتباه کردم، غلط-

  نداشت، را امچانه رهایی قصد  تنها  نه او  و ریختمی  تند -تند هایماشک

  به صدایمبی های اشک که  بیشتر قدرآن. کردمی  بیشتر و بیشتر را فشار

 درون از و بود  هیچ قلبم  درد مقابل  در که دردی  شد؛ تبدیل هق -هق

 .خوردمی  مرا داشت

 رو؟   من بخشیمی  -

-  ... 

 ! کردم غلط -

 و کرد  کمتر را فشار. نشست بود امچانه روی  که دستش روی  دستم

 هایمدست . بوسیدم  را اششانه  و شدم  ترشنزدیک. برداشت را دستش



 

 

 WWW.98IA3.IR 689 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 تکانی  هیچ را افتاده بدنش کنار های دست او و شد حلقه  کمرش دور

 .نداد

*** 

 که دردی . بودم نکرده تحمل امزندگی در درد قدرآن وقتهیچ

 امزندگی  در ماندنش قیمت به هم  را بیشتر برابر هزار ده دانستممی 

 : گفت من  به خشک خیلی شد، تمام که کارش.  کنممی تحمل

 .بپوش رو لباست -

 او اما. بود سخت برایم دستشویی تا  رفتن راه که داشتم درد قدرآن

. زدم زار و نشستم  فرنگی توالت روی . رفت اتاق سمت به من به توجهبی 

 . بود کار ترینراحت برایم مُردن لحظه آن

 نیلین؟ -

 ! بله -

 . بیرون  بیا -

 .کرد نگاه  صورتم به سرد. کردم باز را در و کردم بلند را خودم زحمت با
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  هااین مامانت که موقعی  تا ولی است؛ شده تموم چی همه  من نظر از -

 ! مونیمی  جا.این میان

 توالت روی  توانستم فقط و رفت دست از  بودنم پا سر برای  توانم آخرین

  دانستممی دیشب همان از. بخشیدنمی او و بودم کرده خراب. بنشینم

  تلقین خودم به هایمگریه تمام پشت صبح، خود تا ولی بخشدنمی او که

 جدی  و خشک هنوز.  کند می عوض را  چیز همه صبح،  طلوع که کردم

  را اشکبودی  که بازویی سوخت،نمی  دردهایم برای  دلش. کردمی  نگاهم 

  که دلی زیر و معده بود،  قرمز هنوز که ایچانه دیدم،می  روبرویم آینه در

  که هاییچشم یا گچم؛ رنگ صورت داد،می  فشارشان زیاد درد از دستم

 . است قرمز  چنین این و کرده پف خواب  کمبود و گریه از

 رو؟  من  بخشینمی  -

-  ... 

 !خورممی  قسم ! نمیوفته اتفاق این دیگه وقتهیچ حامی؛ کردم غلط -

-  ... 

 !خواممی  معذرت -
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-  ... 

 ! ببخش رو من  فقط کنم؛می   بگی  کاری  هر -

  تنها. نکرد تغییر ای ذره حتی صورتش حالت  و نگاه  ولی  کردم؛ التماسش

 . شد  ترنزدیک  قدمی

 خواهیمعذرت نیلین؛   نکشتمت دیشب من  کن شکر رو خدا برو -

. داره  فرق زیادی  دنیاهامون ما!  شد تموم یعنی شد، تموم. نداره ای فایده

 با تو وقتاون. بود تو زانوی  پایین یا بال   پیراهن سر دعوامون تو و من

 ! صندلی روی  خوابیمی زیرت لباس با تمام سخاوت

 . چکید اشکی قطره

 !شکوندی  رو قولت هزارم بار برای  ببخشم؟  که کنم حساب چی روی  -

  دستش از همیشه برای  که دادمی را  حس این من، از ناامیدش صدای 

 . امداده

 هااین  مامانت تا  گذاری نمی بیرون خونه از رو پات هفته دو این -

 !برگردن

 .مونخونه  میرم -
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 !زدم رو حرفم -

  هم  با  قراره وقتی بمونم اینجا تونمنمی من ها؛این مامانی  خونه میرم -

 ! نباشیم 

 روی  عصبانیت از که فکی و عصبانی های چشم با. زدم داد سرش گریه با

 کبودی  همان روی . گرفت محکم را بازوهایم.  شد نزدیکم فشرد،می  هم

 . کشید تیر درد از بدنم تمام فشارش، با  که دردناکی

 -تک و تو سر بالیی گذاشتی، جااین از بیرون رو پات بفهمم  فقط من -

  کنن؛ گریه تونهمه حال به آسمون های مرغ   که میارم  هاتدوست تک

 فهمیدی؟

 .آره -

 آره؟ چی -

 ! فهمیدم -

 همان با مرا چرخید،. لرزیدمی  بلندش صدای  ترس و  درد از تنم تمام

  همین تنها من  بدبختی و خوشبختی  بین فاصله. رفت و کرد رها وضع

 بود؟
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*** 

 درد به را قلبم شانیادآوری  که بودند تیره قدرآن سیاه، روزهای  آن

  رفتمی زود های صبح  او و بودم حبس  خانه در من که روزهایی . آوردمی 

  شده فراموشم خوش حال معنی روزها آن. گشتبرمی  دیر های شب  و

 همان از. نداشتم را نبودن آغوشش در و بودن تخت یک در طاقت . بود

 تا و بود اتمام به رو دکورش که اتاقی خوابیدم؛  مهمان اتاق در اول، شب

  شادی  غرق بدهد است قرار مهمانش به که آرامشی فکر از قبلش روز

 تمام. بود زندان از بدتر برایم بعدش های شب  و شب آن ولی شدم؛می 

  دلتنگ منِ ترِطرف آن متر چند او کهاین به فکر از گرفتمی  درد قلبم

 همه هایمشب .  هستم محروم هانفس آن از من ولی کشد؛می   نفس

 خوردم،می  غذا نه کردم،می  نقاشی  نه. بودند دلتنگی روزهایم و کابوس

 و شمردممی  بودم، ندیده  را حامی که هاییساعت . دیگری  کار هیچ نه

  آمد،می خانمی روزها. است  مانده  بابا و  مامان  برگشتن تا که هاییساعت 

.  کردمی تمیز را  جا همه و پختمی  غذا مدل چند کرد،می خرید

  لجبازی  خودم و  خودش با. نزدم لب هم یکبار حتی که غذاهایی

  حواسش، جای  به  من و بود  من  به حواسش ولی نبود؛ خودش . کردممی 

  حتی من و بود  شده ویرانگر ام معده  درد. خواستممی  را نفسش
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  بسته راحت  قدرآن دردهایم روی  را هایشچشم که اویی به خواستمنمی

  با که بودم  گفته دروغ به بار اولین برای  هم خانواده به. بزنم  حرفی بود

 کمک و کنم باز دهان بود کافی  که ای خانواده. هستیم مسافرت حامی

. کردمی  نابودم که دردی  معده و سردرد از. دهند نجات مرا تا کنم طلب

 از دست که بودم زده حرف خوشحال باری  چند ترانه  و آرمان اریک، با

  پنج. بگذارم   وقت دوست برای  که بودم آن از ترحوصلهبی . بردارند سرم

 آن من  و بودیم؛  نشنیده هم را هم صدای  حامی و من و  بود  گذشته شب

 . بیاید کِش عمر یک اندازه به تواندمی شب پنج فهمیدم، که  بود موقع

*** 

 ولی رفتم؛می  هااین مامانی  خانه باید من که بود ای شنبه پنج  ششم، شب

 دیگر، های شب  مثل  هستیم، مسافرت هنوز کهاین خواهیمعذرت با

 تست نان یک.  بستم را در و رفتم مهمان اتاق به   شب  ده ساعت

 و کشیدم دراز تخت روی . خواب قرص یک و معده قرص برداشتم،

 بعد را هایمقرص  ساله، نود های پیرزن مانند  گذاشتم؛ گوشم در را ایرپادم

  دیدم خواب در. خوابیدم  و شد سنگین هایمچشم  کم -کم. خوردم نان از

 بود زیاد قدرآن درد. کندمی  سوراخ را اممعده و برداشته ای مته  کسی که
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 از. بود واقعی داشتم که دردی  و بود صبح  سه ساعت . پریدم خواب از که

  باز که  را هاقرص کشوی .  رفتم آشپزخانه سمت خمیده و شدم بلند تخت

 جاهمان. بود  بسته قرص آخرین پیش، ساعت  چند قرص فهمیدم کردم،

  سختی  به تا گذشت کمی. شد سرازیر هایماشک و نشستم آشپزخانه کف

 در. بودم  گرفته تهوع حالت  زیاد درد از. رفتم  حامی اتاق به و شدم بلند

 حدی  به  است، نیامده هنوز کهاین فکر از …نبود خبری  او از و بود باز

 تا کشاندم را خودم دستشویی سمت فقط که کردم پیدا بدی  حال

  بود بریده را امانم درد.  بیاورم بال  نداشت، وجود که را ای معده  محتویات

  را اششماره  و رساندم گوشی به را خودم زحمت هزار به . نبود خانه او و

 -هق.  نداشت بر و خورد زنگ آخر تا گرفتم؛ دوباره. کرد  ریجکت گرفتم؛

 گاز درد از را دستم  پشت. نبود بردار دست لعنتی ی معده . کردممی  هق

 . گرفتم را  اششماره  سوم بار  برای  و گرفتم

 ! بله-

 سر او که بود آرام احمقم دل وسط این و آمدمی  خنده  و آهنگ صدای 

  جمعه  هیچکسی که زد نهیب بود،  شده  بیدار باألخره که عقلم. است کار
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 دیدنمی مرا دردهای  مگر رحممبی  دلِ و کندنمی  کار  صبح سه  ساعت

 .کرد امسینه  قفسه دیوار و در به خودش کوباندن به شروع که

 کجایی؟ -

 . کجاست او که نداشت  ربطی من به دانممی. پرید دهانم از

 ! بگو رو کارت -

 لحن  ولی گذاشت؛ جواببی  که ندارد  ربطی من  به دانستمی  هم او

 صدای .  شدند خشک هایماشک که یخ قدرآن  .زد یخ را تنم تمام سردش

 یک. کشیدند خط  اعصابم روی  صحنه پشت دخترهای  جیغ ی خنده 

 در که است روز شش . کردممی  چه اینجا من آمدم؛ خودم به لحظه

 طرد مرا او و کردم اشتباه من است؟ مهمانی او و سوزممی درد و تنهایی

  گرفت تحویل بابا و مامان از مرا او مگر چیست؟ برای  دیگر  ماندنم کرد،

  بلند  -بلند دخترها و  باشد  مهمانی او. بدهد تحویل خواهدمی اآلن که

 ! برسانم؟ اتاق به را خودم پا و دست چهار درد  از من و بخندند 

 برد؟ خوابت -

 . شد  اشتباه -
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 و نشستم ای دقیقه  چند. نزد هم زنگ  حتی معرفتبی  اوی و کردم قطع

  بود وقتش. بود بریده او  جانب از اتصالمان بند.  کردم نگاه را اطرافم منگ

 وسایل درد، تحمل با و برداشتم را امپشتی  کوله. بریدممی   هم من

 . گرفتم اسنپ و انداختم کوله در را امضروری 

 خانه  کلید.  شدمی تنگ دلم. کردم نگاه گریان چشم با را خانه جای  همه

  سه عکس  گذاشتن کلید  کنار بعد و بوسیدن با  و گذاشتم کانتر روی  را

 بودم، گذاشته  کیفم  در من و بود انداخته پیش وقت چند که چهاری  در

 وصل که را سِرُم.  برساند بیمارستانی اورژانس به مرا  خواستم. بستم را در

 . بودم شده کفا خود زیادی  روزها این. شد بسته چشمانم کردند،

*** 

 !خداروشکر -

 بودم  مطمئن من  و دیدم را حامی  پدر و شد باز کم -کم هایمچشم

 . بودم نرفته او بیمارستان

 ! دخترم سالم -
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 محکمی سد  مثل بغض. نیامد  بیرون صدایی ولی دادم؛ تکان را هایملب

 . بود بسته  را نفسم راه

 . نشست کنارم و  کشید را صندلی

 ! نیار فشار خودت به جان؛ نیلین نزن حرف -

 مرا کاش . باشد نداده  خبر او به کاش. شد اشک از پر هایمچشم ی کاسه 

 . خواستمی را خودم بابای  و مامان دلم. نکنند  خورد این از بیشتر

 نه؟  نداره؛ خبر ازت حامی-

 .دادم تکان منفی عالمت  به را سرم

  جاستاین  عروست گفت و زد زنگ فرامرزی  دکتر صبح،  پنج ساعت -

  حامی با  بار  چند من بیمارستان توی  رو شما.  نیست خوب حالش و تنها

 و بدونه حامی خوای نمی زدم حدس. رسوندم رو خودم  سریع. بود دیده

 ! من  نگفتم چیزی  بهش تنهایی؛ همین برای 

  هایشگوشه  از درشت های قطره  با اشک که هاییچشم به و کرد مکث

 .دوخت  چشم ریخت،می 

 شده؟ دعواتون -
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 .داد تکان ناراحتی با را سرش  و” بله“  زدم لب

 مشخص امروز رو حامی تکلیف ما؛ خونه بریم  بکنم، رو کارهات میرم -

 ! کنممی 

 . بزنم حرف نتوانستم کردم چه هر  من و شد بلند

*** 

  به  صبحانه زور با . شدیم  ماشینش سوار که بود صبح هشت  ساعت

. روممی خودمان ی خانه  که بودم  گفته زبانی بی  زبانِ با و بود داده خوردم

  است؛ شده تمام ما ی رابطه که دادم توضیح برایش من و کردنمی  قبول

  نشده باورش. کردمی  نگاهم تعجب و  بهت   با. خواهدنمی مرا دیگر او که

 که بروم خودمان ی خانه  به  بود کرده قبول شرط این با  باألخره ولی بود؛

 بودم؛ داده قول. بگیرم تماس او با دردی  هر شروع محض  به و نمانم تنها

  قولِ گویا روزها این. کنم نمی عمل  کدام  هیچ به  دانستممی  که قولی

  نه بود، داده قول. بود داده قول هم او. بود شده هایمصفت از دادن، الکی

  به که بود روز ده. شوندنمی  باخبر من  جای  و امروز از آرمان  نه و حامی

  میل و  بودند  شده تزریقم که هاییبخش آرام وجود با. بودم  نزده سر خانه

 دادم، آب هاگل  به  اول کردند،می  زنده وجودم در را  خواب به زیادی 
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 خواب لباس. کردم  خاموش را آیفون و گرفتم سردی  آب سریع دوش

  پناه تخت به  هم بعد پوشیدم؛  داشت، دوست خیلی او که را کوتاهی

 . بودم نخوابیده رویش که بود  ماهی چند  که تختی. بردم

 . شدم هوشبی  و گذاشتم بالشت روی  را سرم

*** 

. کردم  تشکر و دادم تکست پدرش به. بود بهتر حالم شدم بیدار که عصر

  جانی خستگی، از تا کشیدم  نقاشی صبح های نزدیک تا  ها،مدت از بعد

 کامل  مرا گویا نداشتم؛ او از زنگی  هیچ. ببرد خوابم و  نمانَد  بدنم در

 . بود کرده دردبی  را نبودنش درد هابخش آرام که منی ! بود کرده فراموش

*** 

  شب که دردی  از ترواقعی هاست؛واقعی ترینِواقعی من، برای  حامی بوی 

. کردم بو را هایمدست  و کردم باز چشم. بود کرده بیدارم خواب از قبل،

 از بعد دو ساعت. بودم نشده  دیوانه من و بود او بوی  که خورممی  قسم

 را گوشی . تکستی نه و داشتم او از زنگی نه من و دادمی  نشان را ظهر

  تمام ترس و آمد آشپزخانه از صدایی. شدم بلند و کردم پرت زمین روی 

  حال در که دیدم را او. رفتم بیرون اتاق از آرام،. گرفت  فرا وجودم
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 همه. کردم بو باز و بردم بال  را هایمدست . بود  کابینت از لیوانی برداشتن

. دادمی  را بویش هایمدست  و بود ما یآشپزخانه در او. بود واقعی چیز

.  برگشت   من سمت به پایم صدای   با  که برداشتم سمتش  به  قدمی

 شاید. دادمی اشخوابیبی از خبر اششلخته موی  و هایشچشم قرمزی 

 کانتر روی  را هایشدست . بود کرده پیدا ادامه امشب تا اشمهمانی 

  پاهایم. بود تنگ برایش دلم قدرچه. شد خیره صورتم  به و گذاشت

  هایمدست خواست دلم قدر .چه. شدم فرمش خوش صورت محو و ایستاد

  تا ولی بود؛ واقعی چیز همه. ببرم فرو جذابش زیادی  موهای  لی  را

  کانتر روی  از را هایشدست . نبود باورپذیر برایم کردمنمی لمسش

 افتاد؛ تپش به باز ام دیوانه  قلب آمد، که نزدیکم. زد دورش  و برداشت

  نفس  یک فاصله به . شکست طور چه دیشب که کرد فراموش زود قدرچه

 بدون خودم و نشست امچانه زیر آرام دستش . ایستاد من از کشیدن

 سرِ. کردمی درد هنوز. گرفتم بال  را سرم فشارش، برای  شدن منتظر

  و ترشرمبی .  است جایش سر چانه درد هنوز باش، آرام که زدم فریاد قلبم

 از کمی رسید، که او  دست گرمی فقط. بود هاحرف این از ترخودخواه

 :کرد زمزمه آرام. شد کم اشتابیبی 

 بمون؟  خونه نگفتم  -
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 که صدایی شنیدن از بگیرد آرام کمی قلبم گذاشتم  و بستم را هایمچشم

 .زدممی را پرش -پر

 خونه؟  توی  اومدی  جوری چه -

  که میارم  هاتدوست و خودت سر بالیی بیرون، بذاری  رو پات نگفتم  -

 کنن؟ گریه حالت به آسمون های مرغ

  هایش؛جمله ناآرام مفهوم برعکس زد،می حرف وارزمزمه و آرام هم هنوز

 که ای دیوانه  دلِ. خواستمی را او دلم.  نبود  مهم برایم کدامهیچ من اما

 تمام تمامِ را، هایشنبودن تمام. کرد فراموش را هایشتوجهیبی تمام

.  شد حلقه دورش هایم دست  و برداشتم را فاصله. من با را هایشکردن

.  شدند حلقه دورم هم او های دست  گرفت، قرار اشسینه روی  که سرم

 . کشیدم  نفسش دل ته از من و داد سر دیوانگی نوای  قلبم

 حامی؟ -

 !جان -

 ! معرفتیبی  خیلی -

 .داد فشار خودش به ترمحکم مرا و گذاشت سرم  پشت را دستش
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 .دونممی  -

 اومدی؟  جوری چه -

 داد؟  من به رو کلیدش فرودگاه توی  مامان نیست یادت -

 توانستمی  دلم. بود کشیده آغوش در  مرا وقتی از بود گذشته  هفته یک

  آورد؛ پایین را سرش.  بماند حالت همین در شکایتی  هیچ بدون ابد تا

 .گوشم  کنار جایی

 نه؟ کنی؛ گوش من حرف به خوای نمی  وقتهیچ -

 .  بستم پلک و گرفتم عطرش از نفسی

 شب؟  شنبه  پنج  بودی  کجا -

 : نشست گوشم کنار باز اششده خمار صدای 

 راحت قدراِن رو من هایسؤال   که گذاشتم لت -ل  به  لی -لی قدراِن -

 کنی؟ می دیوار دایورت

 کن تعریف رو گذاشتن لت -ل  به  لی -لی-
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  بود شده فراموشم. رفت ضعف برایش دلم و کرد زیبایی  بلند ی خندهتک

 . نیستم  دخترش دوست دیگر پیش  هفته از که

 ! بود هامدوست از یکی مهمونی -

 نبردی؟  چرا رو من -

 و کرد باز را هایشدست حلقه کمی. خورد جا کالمم بودن جدی  از

 . کرد ریزی  اخم. نشست امچانه زیر آرام دستش

 !نبود جاش چون -

 بود؟ شما برای  جاش -

  چند به  که چند  هر. پرستیدممی عمیقاً را اشزده تعجب چشمان

 .برگشت  عادی  حالت به و نیاورد دوام بیشتر ای ثانیه 

 ! بله -

  متفاوت برق از را ای خنده  ته من ولی داد؛ جواب جدی  خودم، مانند

 . است گرفته بازی  به را بودنم جدی  که گرفتممی  نگاهش

 وقت؟   اون چرا -
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 !کردنمی واک کت که بود آورده هم   مانکن سری  یه. لباسه  طراح -

 روی  مشت  با و  رفت بال  بارهیک تنم حرارت و زد برق چشمانش

 . کوبیدم اشسینه 

 ... بودی  رفته تو... بودی  رفته تو مُردم،می درد از داشتم  من -

 شدید برخورد این انتظار گویا او و بود  آمده بند زبانم  زیاد،  عصبانیت از

  دست و گرفت بزرگش های دست از  یکی با را دستم دو. نداشت  را من

 ولی بیایم؛  بیرون حصارش از داشتم سعی. نشست کمرم پشت دیگرش

 بازوانش  میان را تنم. دادنمی   من به  حرکتی ترینکوچک  ی اجازه حتی او

 . بود  کرده قفل

 !نمیری  جا  هیچ نخوام تا. جوجه باش آروم -

 ! کن ولم -

 ! کنمنمی  ولت -

 .دستانش میان از رهایی برای  میکردم تقال

 ! دارمنمی  بر سرت از دست -



 

 

 WWW.98IA3.IR 706 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

  به راه وقتی. داشت  نگه آغوشش در مرا و  کرد استفاده دستانش قدرت از

 :زد لب  گوشم دم. شدم آرام نبردم، جایی

 ! بود محمدرضا  نامزدی  عزیزدلم؛ کردم شوخی -

 بوشهری  دختری   عاشق محمدرضا  دوستش،  که افتاد یادم تازه من و

 را دوستانش ی همه. شود برگزار جاآن بود قرار نامزدی  و بود  شده

 برود  حامی  وقتی بود قرار  هم من. بود کرده دعوت شب  دو  برای  مجردی 

 در شبش یک که  شبی دو. باشم  داشته دخترانه شب دو  سپیده و ترانه با

 . گذشت  سیگار  بدونِ نقاشی به دیگرش شب و بیمارستان

 کردی؟  قفل چرا رو مهمان اتاق در -

 ! گذاشتم  کانتر روی  رو کلیدش -

 ولی ام؛رفته  که  نفهمد گشت،   دنبالم اگر شب او که بودم کرده قفل را در

 . نداشتم او به را گفتنش  جرأت

 بیرون؟ اومدی  خونه از کِی -

 . زنگم  از بعد -
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  برای   نفسم  که گرفت  را بازوهایم و داد فاصله خودش از  مرا محکم چنان

 .رفت ای ثانیه 

 کردی؟  غلطی چه خونه از بیرون شب دو -

 صدای  برخالف امدرونی  میل  رغمعلی و بستم  را هایمچشم بلندش داد از

 :کردم زمزمه او بلند

 !نداریم  هم با  نسبتی شما و من من؛  با زدی  هم به -

 کردی؟ می  میگم  غلطی چه-

 برایش  هنوز خوشحالی، جهت به باراین. ریخت هایمچشم از اشکی قطره

 کردم،می   قهر و ناز من بودیم؛ حساس و  حسود دو هر او و من. بودم  مهم

 .زدمی داد و شدمی   عصبانی او

 !جااین اومدم هم بعد  شب؛ یه بودم بیمارستان -

 چی؟  برای  بیمارستان -

 !زدم زنگ بهت شب اون زیاد درد از. نبود خوب حالم -

 رفتی؟  کی با -
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 ! تنها خودم، -

  .برگشت کانتر سمت و کرد رها مرا  گفت، ای لعنتی . شد قرمز هایشچشم

  اسپیکر روی  برداشت، را اشگوشی . زد چنگ موهایش در کالفه

  زیر را لیوان شد، آشپزخانه وارد. کرد رهایش جاهمان و گرفت ای شماره

 . نوشید ضرب یک و  گرفت آب شیر

 ! آقا جانم -

 گذاری می  درست آدم تا دو کنی،می  اخراج رو رضایی و معصومی  -

 !جاشون

 آقا؟ شده چیزی  -

 چه . بیمارستان میره تنها میشه بد حالش من  خانم  پیش، شب دو -

  زنده وگرنه خوبه حالش آوردن شانس فقط تا؟ دو این کردنمی  غلطی

 .گذاشتمشوننمی

 ! کنم می  پیگیری  آقا؛ شرمنده -

 ! کنی می عوضشون خواد،نمی پیگیری  -

 ! بگید شما چی هر چشم، -
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 کردمنمی  باور بودم شنیده  که چیزهایی که  منی سمت  به و کرد قطع

 . شدم دور من و  شد نزدیک. آمد

 .وایستا -

  عقب قدمی او، جلوی  به رو قدم هر.  کردندنمی  اطاعت من از پاهایم

 سریع، حرکت یک با که   ببندم را در خواستم. شدم اتاق وارد تا رفتممی 

  گرفت را دستم. شد اتاق  وارد و رساند  در چهارچوب و در بین را خودش

. کرد هایشدست  اسیر  مرا و خوردم اشسینه  به.  کشاند  خودش سمت و

  آغوشش و او از فقط خواستمی  دلم که بود اولی بار این و لرزیدممی 

 . نداشت ای فایده  هیچ و کردم تقال. کنم فرار

  گذاشتم  نگرانی سر از فقط و فقط عزیزترینه، برام که خودت جوت به -

 !دیگه  چیز هیچ نه باشن،  مواظبت

 . حامی کن ولم -

 ! نگرانتم لحظه هر من  بفهمی؛ رو من  حرف وقتی تا کنمنمی  ولت -

 رو  هاتوظیفه  کهاین نه! خودت فقط بودی؛می  پیشم باید خودت -

 ! خبرمبی وجودش از من حتی که دیگه کسی  به کنی محول
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  مثل رفتممی  جا هر  که  بودند هاییآدم شدنمی  باورم. زدممی  هق -هق

  دو بهراجع حال . بود کرده امکالفه  تنهایی به مجید . بودند  دنبالم سایه

 . بودم خبربی وجودشان از حتی من که زدمی حرف دیگر نفر

 چهار و بیست تونمنمی  که  من. ندادم دیگه کسی به رو هاموظیفه  -

 ! بیوفته  بدی  اتفاق خوامنمی ! نگرانتم  باشم؛  پیشت ساعته

 با بودی  نگران اگه! خودت فقط میاری؛ سرم خودت، فقط رو بد اتفاق -

 برام غذا  که  کسی نه خوام، می  آرامش من  فهمیدی می  اممعده وضع اون

 !برم بیرون خونه از  حتی ندارم اجازه وقتی باشه  مواظبم یا کنه درست

  گرفته محکم چنانآن که اویی. خواستمی را او از فرار دلم  و زدممی داد

 تخت سمت   به مرا. دیدممی   شکستگی  مرز در را هایماستخوان که بودتم

  دست یک با را هایمدست و من روی  هم خودش. انداخت آن روی  و برد

 .کرد قفل سرم بالی 

 حامی  کن ولم -

  که  شناختمی مرا خوب قدراِن. نداشتم زوری   او مقابل در من 

 کرد، حس  که را شدنم آرام. کند رخوت دچار ای ثانیه  در مرا توانستمی 

 بدترین  در که دانستمی خوب خیلی او. کرد کم هایشلب فشار از
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 آن از همیشه و دانستمی . شوممی  آرام من  کردنش  لمس با شرایط،

 جایش به و دادمی  پس جواب من به باید  که اآلنی حتی کرد؛می  استفاده

 مرا و کشید دراز کنارم.  بود شده  تند هایمنفس .  بست  بوسه  با را دهانم

 : چسباند  موهایم کنار را  اشبینی .  کشاند خودش سمت

 ! نیلین   کنیمی اذیتم خیلی -

 کردم؟ کارچی -

  تمام که منی. چرخید من  سمت به  و کرد سرش گاهتکیه  را دستش

 . بود شده پر بودنش خوب حس از وجودم تمام و بود شده پودر عصبانیتم

 ! حساسم شما روی قدرچه  من دونیمی .  همیم با ما  ماهه  شش -

 . کشید موهایم روی  را دستش

 !موهات روی  -

 هایم اشاره کرد.به چشم

 ! برهمی آدم سر از هوش که رنگت خوش های چشم این روی  -

 هایم. و سپس لب
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 !رنگ خوش های صورتی این روی  -

 را نشان داد.  پاهایم تا گردنم روی  از اشاشاره  انگشت و با

 !هاتقشنگی  این تمام روی  -

 . شد  خیره چشمانم به عمیق

 هر روی ات،توجه روی  رفتنت، راه روی  ات،دلبری  از  پر صدای  روی  -

  کهاین به فکر. نیست   من کار تو از گذشتن باشه؛ تو به مربوط  که چیزی 

 ! کنه می نابودم هم خندی می ای دیگه کس  با

  پیچیده وجودم تمام در خواستن شیرین حس و شد بیشتر دستش فشار

 . بود کرده دریغ من از بود هفته یک که گرمایی حس. بود  شده

 ! مُردم دیدم جوری اون رو تو که  شب اون من -

 .خواممی  معذرت -

 .زد موهایم به ای بوسه 

 و پوشنمی  چی دخترام دوست  نبوده مهم  برام وقتهیچ من دونی،می -

  خواستممی . کنم  تحمل تونستمنمی رو نافرمانی فقط من.  میرن کجا

 ! رفتن می  باید خواستم،نمی بودن؛می  باید باشن، 
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  رسد؛می  هاقبلی  و من تفاوت به بحث این آخر نفهمم که نبودم احمق

 .کردم اخم. نداشتم هم را حد این تا شنیدن طاقت  حتی من ولی

 تو روی  کسی  نگاه شده ذهنم تمام که آوردی  سرم به چی دونمنمی  -

 اومدم  ویال در از ولی تمومه؛ گفتم دلم ته از تمومه گفتم وقتی . نباشه 

  تونمنمی هم جوری این . باشمت نداشته  تونمنمی. بودم پشیمون بیرون

 ! کنم تحمل

 تغییر توانایی حدی  تا منم ولی دادم؛می  را دنیا های حق تمام او به

 . داشتم

 با   آمدم و رفت. گذشتم خاطرت به امزندگی   ساله چهار پلن از من -

  هاوقت  بعضی. شده عوض کامل پوشیدنم لباس. شده  حداقل هامدوست

  زندگی دیگه مدل یک سال سه و بیست من حامی میره؛ در دستم از

 ! شدم  تنبیه بار هزار و خواستم معذرت  بار هزار  من که هم  بار این. کردم

 . گذاشت امپیشانی روی  را  اشپیشانی  و بست را هایشچشم

 چون  کنی درست رو  هاوقت  بعضی اون تونیمی جوری  چه کن فکر -

 !باشمت  داشته جوری این تونممی   نه باشمت، نداشته تونممی  نه  من
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 -تک برد؛ هایشلب  سمت را دستم انگشتان دستش،. آورد  بال  را سرش

 . بوسید را انگشتانم تک

 !بزن زنگ بهم کردی  رو فکرهات وقت هر. میرم من -

 در  دستی. کرد مرتب را لباسش آینه، جلوی  و شد بلند تخت  روی  از

 .کردم ضعف  مقابلم زورگوی  برای   من و کشید  موهایش

 میری؟ کجا -

 ! کنیم وارد قراره هتل برای  تجهیزات سری یک.  امیرعلی پیش -

  نزدیکم. بود امگشنه   شدیدا هفته یک از بعد و شدم بلند تخت  روی  از

 . کشید بو را موهایم روی . پیچید کمرم دور دستش و آمد

 ! کن  پیدا حل راه یک زود -

 ! هست شما های حساسیت کردن کم حل،راه -

 . کمتر نه میشه بیشتر روز هر که دونیمی  -

 ! حامی  دونمنمی  من -

 . بهش   کن فکر -
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 . بود سخت  رفتن هم او برای . کردم اشهمراهی در دم تا

*** 

 از بعد حتی. نبود برایش حدی  که زیاد  قدرآن. خواستممی  را حامی من

 زیر هایشدست  با مرا روز چند و بود کرده تمام را مانرابطه که باری  دو

  دقیقه پنج  با بود آمده پیش مارک با اگر که اتفاقی دو. بود کرده خاک

  سکته مرز تا را حامی و من  بود،  شده فراموش  موضوع عادی،  زدن حرف

 و هاسلول تک -تک که بود دوانده ریشه من در قدرآن حامی . بود برده

  بداند کهآن بدون را هایم نفس  تمامی  و قلبم ضربان ریتم بدنم، حرارت

  به هایمنفس  وقتی نبود ممکن من برای  حامی از جدایی. کردمی  کنترل 

 .بود بند هایشنفس 

 و ناراحتی تمام هایش،دست تماس با که داشت قدرت قدرآن وقتی

 .کردمی   نابود و نیست را عصبانیتم

 با  هااتفاق این تکرارِ دیگرِ بار دانستممی  ولی بود؛ دردهایم پناه وقتی

  شب تا. شودمی  بودم، او نابودِ که  منی نابودِی شود؛می  مساوی   من مرگ

 عالیقم و هاآزادی  تمام  دادن دست از جز است شاهد  خدا و کردم فکر

 را هیچکسی او بدون و  نشین خانه شدممی  باید.  نرسید نظرم به چیزی 
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 قکفه  در را نبودنش وقتی من و هویتبی . رفتم نمی جایی  و دیدمنمی

 برای  خودم از گذشتن.  بود دومی انتخابم گذاشتم،می  امهویتی بی با ترازو

 روز به روز که اویی. داشتنمی  بر من  سمت  به قدمی هیچ که اویی

 که تنگی چهارچوب. شدمی   بیشتر و بیشتر مالکیتش  و طلبی انحصار

 هم باز کردممی  فیت را خودم قدرچه  هر من و بود گذاشته  من برای 

  دادن قرار اولویت با  هم نشدن خارج. شدمی  خارج دستم از گاهی

  با همیشه باید من های تصمیم . بود مساوی  موارد، همه در او های خواسته

 خوشحالی. نه یا بود خواهد خوشحال  حامی که شدمی گرفته فکر این

 او به خواستمی او چه هر من و شدمی  حامی رضایت باید  هم من

 .دادممی 

*** 

  آرامش دلم. بود شب  نُه ساعت. فکرها تمامی از بود گرفته درد سرم

 خوشمزه پلوهای   رشته . خواستمی را امبابایی  و مامانی. خواستمی 

  از املحظه -لحظه که اویی به. بابایی با هایمان دیدن جومونگ و را مامانی

 :دادم تکست بود، پر حضورش

 ! مامانی  خونه میرم شب من  بزنیم، حرف هم  با ظهر فردا -
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 را گوشی. شد نمایان گوشی اسکرین روی  اسمش که نرسید  ای ثانیه  به

 .آوردم در تنم از را خواب لباس و گذاشتم اسپیکر روی 

 ! سالم -

 دادن؟  خبر از  نمیاد  خوشم من دونینمی  شما -

 !دونممی  -

 . بفرست کن اصالح رو تکستت  پس -

  که جذابش زیادی  صدای  آن با بود طلبکار همیشه. کرد قطع  را گوشی

 چند و  پوشیدم برداشتم، کمدم از را جین شلوار. کردمی   اطاعتت به وادار

 : نوشتم  و برداشتم را گوشی. کشیدم عمیق  نفس

 و گشنمه  خیلی من  ضمن در بزنیم، حرف هم  با جااین بیا ظهر فردا -

 جا؟اون برم اآلن میشه کردم، رو مامانی غذای  هوس

 هم را موهایم. پوشیدم و کشیدم بیرون کشو از را ای ساده  سفید شرتتی

 رژ با  شود گرفته پوستم زردی  تا زدم  پودر کرم کمی. بستم   پشتم ساده

  تکستش و شد بلند  گوشی صدای . دهد  نشانم بشاش کمی که قرمزی 

 . رسید
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  منتظر  پایین هم کمالی هستم؛  شما خدمت در ظهر من چشم، -

 ! شماست

 . بود لبخند صورتم تمام

*** 

 ! هست یازده ساعت دختر؟ خوابیمی  قدرچه. خدا ای  -

  بلند  شیرینش لحن  با  و کشیدمی را خدا اُی  وقتی. بودم صدایش عاشق

 : شدمی  بلند  مامانی صدای  و گفتمی 

 داری؟  کارچی رو امبچه -

 . داشتم بچه یک بودم، اتبچه سن  هم من -

  ناراحت  مامانی وقتی تا داشت ادامه همیشه شیرین  ی مکالمه این و

  چند از بعد حالم. کردمی آوردن در دلش از به شروع  بابایی و شدمی 

 درست شب دوازده ساعت که مامانی  پلوی  رشته با . بود خوب  زیادی  روز،

 جاآن فهمیدند  وقتی که طاهایی و مهبد با. بود ای العادهفوق  شب شد،

  دادهای  و دو آن های بازی مسخره و دیدیم که  جومونگی  با.  آمدند هستم،

 گل دسته با  بابایی،  پوستی زیر های محبت  با  مامانی، آغوش با  بابایی،
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 پشت و کندم دل تخت از باألخره. بود فرستاده برایم  حامی که بزرگی

 . بود برداشته را جا همه سبزی قرمه  بوی .  نشستم  صبحانه میز

  پلو زرشک و سبزی قرمه .  برم قربونت جااین  بیاد ناهار حامی بگو -

 ! کردم درست

 !مامانی   برم باید -

 پیرمرد پیرزن این نمیگی اومدی، پاشدی  روز ده از بعد.  نداریم باید -

 و بزن زنگ اصالً نه. بزنم زنگ خودم رو گوشی  بده . دارن ما جز رو کی

 ! نه یا زنهمی   غر ببینم اسپیکر روی  بگذار

  تا نیامد  کوتاه مامانی ولی کند؛ می شوخی کردم فکر. خندیدم بلند

 . گذاشتم اسپیکر روی  و  گرفتم را شماره

 !دل جانِ -

 . نشست مامانی  صورت روی  بزرگی لبخند

 حامی؟ -

 ! عزیزم جانم -
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 و سبزی قرمه  مامانی.  خونه میریم بعدش  مامانی، ی خونه  بیا  ناهار -

 ! کرده درست پلو زرشک

 عروسک؟!  بخورم نهار جای  به رو شما  من نمیشه-

  نتوانستم حتی و شدم سرخ  بناگوشم تا. گفت خمارش  بمِ صدای  آن با

 .بیاندازم مامانی  صورت  به نگاهی  تا  کنم بلند را سرم

 حامی؟ -

 !دلم جون -

 ! بیا زودتر -

 . بگو   بهم  داشتین لزم چیزی  من؛ عشق چشم. برم قربونت  چشم -

 و  آوردم بال  را سرم. بود کرده فراموش را پیش هفته عجیبی طرز به

 بود نداده اجازه که  مامانی. کرد امکله و سر بوسیدن به  شروع مامانی

 باورم. خواستمی  رسمی را چیز همه و کنند  زندگی هم  با  بابا و مامان

 . باشد خوشحال قدرآن مکالمه این از بعد  که شدنمی

 خیلی که  من دل به. آقاست  خیلی الل؛شا ان هم با بشین خوشبخت -

 ! نشسته
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 . بود  نشسته خیلی هم من دل به

*** 

  هم  شاید. گیریمشمی  سخت ما که  نیست سخت قدرآن زندگی  شاید

  به.  دهیممی فریب را خودمان هاحرف این با و است سخت زیادی  زندگی

.  برد بود، خریده خودش و خودم برای  که ویالیی به مرا ما، ی خانه جای 

 را استثنایی شب یک و برد مرا برگشتم  هلند از وقتی که جایی همان

 رها را دستم ای لحظه و بود آورده دیگری  گل  دسته برایم. زد رقم برایم

 نوازش حال  در شستش انگشت پشت با مدت، تمام. بود نکرده

  کشید، برایم را صندلی. نشستیم ویال کوچک باغچه در.  بود سرانگشتانم

  دیگری   صندلی . زد زیبایی لبخند و بوسید را متعجبم های چشم  شد، خم

 را هایشآرنج  شد، خم  سمتم کمی نشست، رویمروبه. کشید نزدیکم را

 . داشت نگه  دستش دو بین را دستم  و گذاشت پاهایش روی 

 ! من عشق منتظرم من -

 ضربان  شد،می  خیره چشمانم در هنوز وقتی ولی بود  گذشته ماه پنج

 . شدمی  قرمز صورتم تمام و رفتمی بال  تنم حرارت گرفت،می  اوج قلبم
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  ولی. پسرها اومدن از قبل هم اون خوردم کوکا یکم فقط من شب اون -

  خواست من از همینطور؛ هم سپیده نبودن خودشون حال توی  بقیه 

 خب و. کنم ناراحتش نیومد دلم بود، تولدش. نباشم  بر سر حوصله قدراِن

 ! ...هم من

  خواستمنمی . است شده عصبانی  که فهمیدم دستم روی  دستش فشار از

 .کنم خراب را امشب و بزنم را مارک مثال خودم کردن مبرا برای 

  ناراحتش  رفتنت از بعد کهاین جای  به برگردم، اآلن اگر. کردم اشتباه -

 ! بیفته  هااتفاق این گذاشتمنمی و کردممی  ناراحتش  قبلش  کنم،

 .  بوسید   و چسباند دستم کف را هایشلب

 !کوچولو  خانم برام کن گیری نتیجه -

 رو تو خوشحالی بگیرم،  تصمیمی بخوام وقت هر بعد به این از -

 !  رو بقیه نه اولویت توی  گذارممی 

 چپ پای  روی  را راستش پای . کرد رهایش و زد دستم پشت به ای بوسه 

 صورتش به زیادی  لبخندش. داد  تکیه صندلی پشتی به و انداخت

 .آمدمی 
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 بکنی؟ کارو این همیشه تونیمی  -

 . کنممی رو امسعی  -

  دل که حالتی خوش موهای . کشید  موهایش  به دستی و کرد  مکث کمی

 .بردمی  مرا

 خوای؟ می  چی من از -

 . شدن عصبانی از قبل  بزنم حرف بگذاری  -

 دلم.  گفت ای ” چشم روی  به“  و گذاشت هایشچشم روی  را دستش دو

 . رفت برایش

 دیگه؟  -

 ! همین میاد، بر دستت از  که کارهایی از -

 . خندید بلند

 من؟ کوچولوی  عروسک نمیاد بر دستم از چی -

 ! زیادت های حساسیت  کردن کم -

 . کرد دراز سمتم  به را هایشدست  و شد خم



 

 

 WWW.98IA3.IR 724 کاربر نودهشتیا   گیلدا خ   –   یلین ن 
 ممم 

 هم با را دستم دو چپش، دست و شد حلقه کمرم دور راستش دست

 گرفت. 

 همیشه؟ تا مونیمی  من  مال -

 !زدی  بهم  من  با بار دو شما که فعالً -

 تویی  فقط دونیمی . شدم پشیمون نیومده در دهنم از هم بارش دو هر -

 منی؟ دارایی تمام که  دونیمی میشه؟ نقض جلوش هامقانون  من که

  ترطاقت بی   را قلبم که بود  شیرینی اعتراف دومی ولی دانستم؛می را اولی

 .کرد

 ابد؟ تا مونیمی  من  مال -

 ! آره -

و   آورد بال  را سرم. نشست امچانه  زیر و کرد رها را  دستانم دستش،

  مهم. بود شده تکرار  صحنه این بار چند نبود مهم .پیشانی ام را بوسید

  ترشیفته  مرا و رساند می  هزار به  را قلبم هیجان بار هر که بود این

 !بودم او ی دیوانه من. کردمی 

*** 
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 چند تهران، دانشگاه به پدرش های کمک خاطر به بعد، ماه یک وقتی

 هنرهای  ام،عالقه مورد ی رشته در را دکترایم و شد انجام من با  مصاحبه

 زیر بعد،   ماه دو وقتی. امنکرده  اشتباه که  فهمیدم کردم  شروع تجسمی،

 را تالشش تمام و سپرد  دستم به را هتل لبی طراحی  خودش، نظرش

  بعد، ماه چهار. امنکرده  اشتباه فهمیدم کرد، طرحم سازی پیاده برای 

 را نفر هزاران که را  ای خیریه موسسه از ای شعبه  تا کرد  کمکم وقتی

 ذهنم  در که آرزوهایی از یکی به و  کنم باز ایران در بود، داده نجات

  من از بعد  ماه شش وقتی و ام؛نکرده  اشتباه فهمیدم  برسم، بود محال

 . گفتم  بله بار هزاران کرد، خواستگاری 

*** 

 گیلدا

 ۲۰۲۲ زمستان

 تیم ویراستار نودهشتیا 
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