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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

از  یداده شده است و کپ قرار( www.romankade.com)رمانکده به ادرس  تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

اهده از و در صورت مش باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_adminقائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

 

 میالرحالرحمناهللبسم 

 

 کن میآرزو رمانِ

 از آسـمان گرید یاثر

 :یِاثرها خالق

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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یبوسه_بغضجنسِازےآرامش_باشپناهم_ےمانیپشےآوا_گناهجنسازیخواستن_منےبراعشقت_تمنا_مندل"

 "غیت

 .همراهتونم عاشقانه سراسر ےبا رمان حاال

 

 )ماه و آب(شهیم یبه فارس شیهست که معن یاسمِ ترک کی سویآ

 

باغِ  یِو تو گردهیبرم رانیآمده و بعد از سالها به همراهِ پدرومادرش به ا لیمغرور که در اروپا به دن یدختر سویآ"

 و... شهیم اشیزندگ رِیباعثِ تغ ییآشنا نیکه هم شهیآشنا م شیبابابزرگش با دوستِ عمو

 آغشته به غرور! ی!عشقعشق

 نه؟! ای رسدیعشق به سرانجام م نیا ایداستانِ ماست...آ هیساله،حکمِ اصل ۳۰ یساله و پسر۱۸ یدختر 

 .دیاز خوندشِ لذت ببر دوارمیام

 

 "مقدمه

 کن! میآرزو

 ستیزینگاهت چ در

 ست؟یچ دانمینم که

 بعد از غم یآرامش مثلِ

 لبخند کیشدنِ  دایپ مثلِ

 باران نم بعد از یِبو مثلِ
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 ستیزینگاهت چ در

 ست؟یچ دانمینم که

 به آن محتاجم من

 کن! میآرزو

 اصغرزاده)آسمان(_ا#

 

 میالرحالرحماناهللبسم

 

 

بود چون  دهیفایهرچند ب دمیرا رو سرم کش میآبیطوس م،شالِیاشده رانیواردِ مرزِ ا گفتیدار که ممهمان یِصدا با

 بود. دایاش رو صورتم بود،کامل پتکه کیرنگم که از پشت بافته بود و از جلو  ییطال یِموها

 شدم! م؟کالفهیرسیم یپس ک-کالفه رو به مامان غر زدم: 

که  یزنیغر م ران،حاالیا ییایب یخواستیکه نم روزیتا د شدیچ-اش را مرتب کرد و گفت:شده تیالیها یِموها مامان

 م؟یرسیچرا نم

 ندارم! یاد،چارهیحاال که مجبورم کرد-کردم و گفتم:را بغل  میدستها

 که تو دستش بود شد. یمد یمجله یرهینگاهم کرد و دوباره خ یچپچپ مامان

 از خودم بگم. یکم دیبگذار

که مامان بابا به هم عالقه مند شدند  شیسال پ ستیمامان ب یآمدم،به گفته ایدنآزادمنش که تو اروپا به سویآ من

بخاطرِ  یدخترِ تنها بود و گاه کیچون مامان  کندیازدواج مخالفت م نیزنِ اشراف زاده بوده با ا کیمامانِ بابا که 

 نکهی...تا ادانستینم اشفهیبزرگ مامان را در شأنِ پسر و طا رفت،مامانیمامان بزرگ م ینظافت به خانه یِپول و برا
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تو اروپا  اشیمیبا دوستِ صم دهدیم شیکه بابابزرگ برا یاهیو با ارث کندیبدونِ اطالع مامان بزرگ مامان را عقد مبابا 

 .زنندیشرکت م

به  میتصم شودیمادربزرگ م مِیبعد از سالها که بابا فقط با بابابزرگ و عمو سامان در ارتباط بود متوجه حالِ وخ حاال

 ف،مثلِیاما خب ح دادمیم لیو ادامه تحص ماندمیهمان جا م خواستینبودم دلم م یمن راض رد،هرچندیگیبرگشت م

 هست. شهیهم یِبرا رانیسفرمان به ا نکهیا

 خب یول میباهم در ارتباط بود مویو چت و ا ملیا قِیاز طر شهینم،همیبب کیعمو سامان را از نزد خواهدیدلم م یلیخ

 .نمشیبب کیاز نزد خواهدیبازم دلم م

مامان  یشانه یِزمزمه کردم و سرم را رو"یلعنت"لب ریدوازده ظهر بود ز کِیانداختم نزد یتِ رو دستم نگاهساع به

 را بستم. میگذاشتم و چشمها

 

 .میدیپاشو مامان رس-

 .شدندیخارج م مایاز هواپ یکی یکیرا باز کردم،همه  میمامان چشمها یِصدا با

 یکوتاهم را تو تنم مرتب کردم و به سمتِ خروج دِیسف یدوشم انداختم و بلند شدم،مانتو یِرا رو امیپشتکوله

 حرکت کردم.

 دنبالمان. دیایو زنگ زد عمو سامان که ب سادیگرفت و اومد کنارمان وا لیهارا تحوچمدان بابا

 کند. یدازانراه رانیدومِ شرکت را به کمکِ عمو تو ا یمامان بابا قرار بود شعبه یگفته به

 جلو درِ فرودگاهِ. گهیسامان م میبر-

 فرودگاه رفتم. یِحرفِ بابا،بدونِ توجه به مامان و بابا با دو به سمتِ دربِ خروج با

 عـمو؟-توجه به اون همه جماعت،داد زدم: گشت،بدونیسر داشت دنبالِ ما م دمش،باید

ین کنم و به سمتِ عمو سامان که به سمتم منثارشا"یفضول"لب رِیسمتِ من که باعث شد ز دیسرها چرخ یهمه

 بدوئم. آمد
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 باز کرد. میرا به رو شیو دستها سادیسرِجاش وا عمو

 ذوق خودم را در آغوشش رها کردم.وتر شدم و با شوق کینزد

چقدر خانم -و گفت: دیام را بوسسه بار گونهکرد و دو میداشت و بعد از آغوشش جداتو آغوشش نگهم یاهیثان چند

 !سویآ یشد

 .دیکم از شرم راحت بشوقتشه کم گهیبزرگ شدم عمو به قولِ بابا د گهید-را لوس کردم و گفتم: خودم

 !ابیهم برادر را در کمی-بابا از پشت آمد که رو به عمو گفت: یِبزند که صدا یاخم کرد و خواست حرف عمو

 .دندیو بوس دندیش رفت هم را در آغوش کشگلش شگفت و به سمتازبابا گل دنِیبا د عمو

 کرد. ییراهنما نشیمامان هم دست داد و ما را به سمتِ ماش با

 .کردندیم یخانواده باهم آنجا زندگ یباغِ بابابزرگ،همه میدیظهر بود که رسسه ساعت

 و پسرش و دخترش. نیمیو مامان بزرگ با عمو سامان و عمه س بابابزرگ

 شیهااز دست داده و حاال با بچه شیوقت پ یلیشوهرش را خ نیمیمامان متوجه شدم که عمه س یِهافیتعر به

 .کندیم یزندگ

اما خب حالِ بدِ  ندیایب خواستندیها هم مو بچه نیمیس یآبج-را داخلِ باغ برد و روبه ما گفت: نیسامان ماش عمو

 مادر مانع شد.

 .میبه زحمت نبود ینداره راض بیع-شد و گفت: ادهیپ نیاز ماش بابا

 .میهاش روبرو شدکه با استقبالِ عمه و بچه میشد ادهیو مامان هم پ من

تو از عکسهات هم -ام که چهار سال ازم بزرگ تر بود اول از همه اومد کنارم و بغلم کرد و گفت:دختر عمه ساره

 .یامد ،خوشیخوشگل

 .یلطف دار یمرس-زدم و گفتم: دشیفبه صورتِ س قیعم یخوشم امد و لبخند تشیمیصم از

 دخترم. یقربونت برم عمه،خوش آمد یاله-گفت: کردیکه اشکش را پاک م یمحکم بغلم کرد و در حال نیمیس عمه
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 .دیزیعمه،لطفا اشک نر یمرس-و گفتم: دمیرا بوس اشگونه

 حرف زدنت. نیدورت بگردم عمه با ا یاله-و گفت: دیحرفم خند نیبه ا عمه

 من موندم!باعث شد به عقب برگردم.-که گفت: یپسر یِو خواست ببره تو که از پشت صدا دیرا کش دستم

 

بود،با چند قدم خودش را بهم رساند  ختهیر شیشانیکه رو پ یگندم یساله با موها هفت،هشتستیپسر حدود ب کی

 .دنتیسالم من کاوه هستم،خوشحالم از د-و دستش را به سمتم دراز کرد و گفت:

 .تییهستم،خوشحالم از آشنا سویمنم آ-ست دادم و با لبخند گفتم:د باهاش

 .میبا ما همراه شد تا داخل شو نیهمچن-را از دستم درآورد و با گفتنِ: دستش

 بودند. یجادار و مناسبِ زندگ اریحدودِ هفت قسمت جداگانه داشت که هرکدام از خانه ها بس باغ

 ود.ب یبزرگ و سنت یلیخ کردندیم یبزرگ و بابابزرگ اونجا زندگکه وسط باغ قرار داشت که مامان یاصل قسمت

بود و  دهیدراز کش نیخواب رو زمشده بود و رو رخت ریپ یلیبودم خ دهیرا د شیهاکه فقط عکس بزرگمامان

 .خواندیبابابزرگ باال سرش قرآن م

 بود. یخوب یصحنه

 مختلف از آن صحنه گرفتم. یهاهیدرآوردم و چنتا عکس در زاو فمیاز تو ککوچکم را  نِیدورب عیسر

بابابزرگ نهاد که او چشم به عمو دوخت و نگاهش که به ما افتاد،قرآنش  یسامان جلو رفت و دستش را رو شانه عمو

 قائل بودم. شیابر یادیبودم چقدر قرآن باارزش است و احترام ز دهیو کنار گذاشت.از مامان شن دیرا بست و بوس

سرِ بابا را  بزرگ د،بابایشد و دستِ بابابزرگ را گرفت و چندبار بوس کینزد عیخواست بلند شود که بابا سر بابابزرگ

 باباجان! یباالخره آمد-لرزان گفت: ییو با صدا دیبوس

 .نمتیتو آغوشم بب ای،بیساسانِ من یتو بچه زِدلمیعز نمیبب ایب-رو من زوم شد و با لبخند گفت: نگاهش
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ماشااهلل ماشااهلل هزار-و گفت: دیانداختم و به آغوشِ بابابزرگ رفتم،رو سرم را چندبار بوس نیرا زم امکوله

 .یبش دبختیدخترم،انشااهلل سپ

 ییزایچ رلبیو ز دیرو سرش کش یشد و خواست دستِ بابابزرگ را ببوسد که بابابزرگ نگذاشت و دست کینزد مامان

 کرد.را زمزمه 

-ت:و گف دیاشک خند ونِیگفت که من متوجه نشدم اما بابابزرگ م ییزایچ هیپلکش را تکان داد و  یکم بزرگمامان

 ساسانت اومده دخترش اومده پاشو. نیپاشو نرگس پاشو بب

شد سرش را رو دستِ مادربزرگ گذاشت مامان به من اشاره کرد  کیتکان داد،بابا نزد یدستانش را کم بزرگمامان

و  دیبه بابا کرد و نگاهش را به من دوخت خند قیعم یبزرگ را گرفتم،مادربزرگ نگاهشدم دستانِ مادر کیمنم نزد

 !یمامانت هِیماشااهلل چقدر شب-آرام گفت:

 مامانت؟ کجاست

و رو  دیمن را گرفت،مادربزرگ دستش را از دستِ بابا کش یِو بلند شدم،مامان جا دمیبزرگ را بوسمامان یگونه

 حاللم کن!-دستش را گرفته بود گذاشت و آرام گفت: یکیدستِ مامان که اون

 !یابد یمادربزرگ خواب رفت اما خواب یبسته شد،فکر کردم خواب رفت آر چشمانش

 

 موندم،امکان نداشت! مات

 بعد. ندیتظر بود فقط مارا ببزود،انگار که من چقدر

خودش را رو مامان بزرگ  غیبا ج د،عمهیلرز شیهاقرار داد و شانه شیدستِ مادربزرگ را گرفت،سرش را رو بابا

 شدیآرامش کنند اما نم کردیم یسع هیانداخت و داد زد،ساره و مامان باگر

 اتفاق را. نیا کردمیاشتم انگار باور نمد یبیاما من...احساس عج کردندیم هیبابابزرگ هم گر یو کاوه حت عمو

 گذاشتم. میپله نشستم و سرم را رو کوله پشت نیدوم یِرفتم،رو اطیگرد کردم و به سمتِ ح عقب

 عمه تو گوشم بود. ونیش یِصدا
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 گرفته بود. شیسرخ بود و صدا یکم شیهاکنارم سر چرخاندم،کاوه بود،چشم ینشستن کس با

 ن؟یشما ناراحت نشد-

 ؟یاز چ-

 از فوتِ مادربزرگ؟-

 فعال باورم نشده؟ یچرا،ول-

 .ستیهم ن التیخگذاشته،اصال به ریروت تاث ایخارج هِیاحساسیچرا باورت شده اما ب-زد و گفت: شخندین-

 ؟یبه تو چه فضول؟تو مفتش-گفتم: یلحنش حرصم گرفت و به تند از

 باغ رفتم. نِییم قدم زنان به سمتِ پاکه پشت چشم نازک کردم و بلند شد دیبگو یزیخورد و خواست چ جا

 عمه،حتما مادربزگ را بردند سرد خانه. یِو زار ونیش یِ آمبوالنس آمد و بعدش صدا یِبعد صدا نیم ستیب

 مرگ حق بود. خب

 رحتمش کند. خدا

 شدم. احساسیقولِ کاوه ببه دیچرا اصال ناراحت نشدم شا دانمینم

 

 .ومدین ییصدا گهیچقدر گذشت که د دونمینم

 بود باال سرش. سادهیآب وا وانیل کینشسته بود و کاوه با  رو پله هیسمتِ خانه رفتم ساره با گر به

 .دیلرزیآب را از دستِ کاوه گرفتم و دادم به ساره،واقعا حالش خوب نبود و بدنش داشت م وانیل

 از اب را بهش خوروندم و کمکش کردم بلند شد بردمش داخل. یکم

 .میافتاده بود،به کمکِ کاوه همه را تو اتاق عمو سامان جا داد ییرایما وسط پذ یِچمدانها

 ها. هیها تا همسا لیهمه جمع شدند تو خونه از فام کمکم
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 را عوض کنم. میهاتو اتاق عمو تا لباس رفتم

 .یمشک یِهاو صندل یکه از پشت بستم با شلوار مشک یمشک یبا روسر یمشک سارافون

 پر از خرما و گالب وارد خانه شد. یسهیبا ک شناختمشینفر آقا که نم کیرون،یب رفتم

 گرفت. نیینگاهم کرد و سرش را پا یمن کم دنِیچرخاند و با د چشم

 د؟یکار دار یبا کس-:دمیتر و پرس کینزد رفتم

سالم من دوستِ سامان هستم خودش  -و آرام جواب داد: ریزداشت همانطور سربه یساده و جذاب یکه چهره مرد

 خدمتتون. ارمیب هارانیکار داشت سفارش داد من ا

با  نیشما دار کنمیمحترم من دارم با شما صحبت م یآقا-بودنش لجم گرفت و گفتم: ریلحنِ مودبانش و سربه ز از

 .دیزنیجوراب هاتون حرف م

از  رونایا نیخواینم-و ارام گفت: دیکه نگاهش را دزد دینکش هیباز به ثان یولگرد شده نگاهم کرد  یِهابا چشم چارهیب

 د؟یریدستِ من بگ

 بود. ریزازش گرفت،چه قدر سربه هاراسهیتر شدم و ک کینزد

 رفتم. لیو روشون پودرِ نارگ دمیکه ساره بهم داد چ ییهارا تو ظرف هاسمتِ آشپزخانه رفتم و خرما به

 با مداح خانم واردِ خانه شدند. نیمیو عمه س مامان

 .شدنیهاش خشک هم نمکردن،اشک هیو شروع کرد گر یحالش خوب نبود،مامان کمکش کرد نشست رو صندل عمه

 .سادمیدر قرار دادم و کنارِ عمه وا یِجلو زِیهارا رو م خرما

 شلوغ بود. بایدر حالِ رفت و آمد بودند و خانه تقر مردم

 گلِ بزرگ وارد خانه شدند. کیپر از خرما و  یِقاب ها سامان و همان مرد با عمو

 سالم عمو.-تر: کینزد رفتم

 م بذار دمِ در.گل نیز،ایبذار رو م نارویا ایسالم عمو ب-سرخ بود گفت: شیهاسامان که چشم عمو
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 بابا کجاست؟ یچشم،االن...راست-

 .سادنیجلو در وا هاهیبا چنتا از همسا-

 نارِ عمو و دوستش رد شدم.را تکان دادم و از ک سرم

 و ساکت بود. ریزسربه یلیواقعا خ کردمیخطابش م "ریزسربه"و مردِ  دانستمینظرم دوستِ عمو که اسمش را نم از

 

را  میبره و روبرو میباعث شد حواسم به گوش لمیموبا امِیپ یِاط،صدایرا دمِ در قرار دادم و برگشتم تو ح گل

که اونم مثلِ من  ریزخوردم،سرم را بلند کردم،همانِ مردِ سربه یزیکه به چه چ رفتمیداشتم م نم،همانطورینب

 بود. لشیحواسش به موبا

 محترم حواستان کجاست؟ یِآقا-به جانب گفتم: حق

 خودتون هم حواستان نبود. نکهیمثلِ ا-خورد و گفت: نیلبش چ یکردم گوشه احساس

 شه.حواستان با شتریب دیشما با-:دمیکردم و تپ اخم

 زمزمه کرد و ازم دور شد. یخواهمیمعذرت م ریبه ز سر

 از لحنِ مظلومش و ارامشش خوشم آمد. یشد،انگار یجوری دلم

 کال. گستید زهیچ هیقصدم  اد،منیخوشم نم یپسر چیمن اصال نه تنها اون پسره بلکه از ه یول نه

 حرفا باز به خودم اعتماد به نفس دادم و واردِ خانه شدم که پر از مهمان بود. نیا با

** 

 روز گذشت. چهل

 .گذشتیروز از نبودنِ مادربزرگ م چهل

 ...مامان هم شده بود پرستارِ عمه.شدیباز نم شیهابود،چشم ختهیچهل روز از بس اشک ر نیتو ا عمه



 کن میآرزو

 
13 

 

 .ختیریمامانش اشک م یِپاو ساره هم پابه خواندیبزرگ همش قرآن مو بابا هم کال تو خودشون بودند و بابا عمو

ن کنکور م طیبد بود تو اون شرا یلیخ تمیبودم...وضع الیخیمن ب شتریالبته ب میبود یکاوه خنثووسط فقط من نیا

ابا هم ب اما انقدر سرمان شلوغ بود که فکر کنم مامان گرفتمیم یو معلم شخص رفتمیکالس کنکور م دیداشتم و با

 رو فراموش کرده بودند.کنکورِ من

 

اصال متوجه  یول خوندمیحوله به دست به سمتِ حمام رفت،رو کاناپه لم داده بودم و مثال داشتم درس م مامان

 .شدمینم

 صبحانه! ایب-من گفت:حوله را به دستِ بابا داد و روبه مامان

 را بستم و بلند شدم به سمتِ آشپزخانه رفتم. کتاب

و آشپزخانه و  ییرایپذ هیبا دوتاخواب و  یامن،خانه یتو باغ بابابزرگ حاال شده بود خانه یهااز خونه یکی

 مدرن داشت. یداخلش نما رونشی...خالصه که برعکس بسیسرو

 خوردم و از آشپزخانه خارج شدم. ریش وانیل کیکه مامان به دستم داد با  ییرگردویپن نون

 ؟یدخترم؟پکر شدهیچ-گفت: زدمیشک کرد و رو به من که کالفه کتاب را ورق مرا خ شیبا حوله موها بابا

 ؟کنم کارینخوندم خب االن من چ یچیکنکور دارم اما ه گهیماه دبابا مثال من شش-کردم و گفتم: زانیرا آو میهالب

رکت کن،معلم برو کالس کنکور ش زمیخب عز-و گفت: دیرنگم کش ییطال یِرو موها یکنارم نشست و دست بابا

 .ریبگ یخصوص

 برم؟ شناسم،کجایرا نم جاچیه نجایآخه بابا من که ا-زدم: نق

 دخترم. یریگیم ادتیخودت راه را  ییایب یبر ینام کن چندباربا عموسامان برو ثبت-کرد و گفت: یمکث بابا

عمو  یخانهبابا بلند شدم از خانه خارج شدم و پا به باغ گذاشتم،کتاب یگونه دنِیرو لبم نشست و با بوس یلبخند

بود که من به شخصه عاشقش بودم و عمو اکثرِ مواقع اونجا  یکوچک چوب یکلبه کیما بود  یخانه یسامان که روبرو

 ساکن بود.
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 دم...در را باز کر یبود حرکت کردم و با تق کوچک سیخ شیرو شبیسمت کلبه که از برف د به

 نشسته بودند. نیرو زم کردمیخطابش م ریزکه مردِ سربه ییو دوستش همان آقا عمو

 .کردیم پیتاپ تاو دوستش تو لپ گفتیم یزیچ کی عمو

 کوتاهم باعث نگاهِ جفتشون به من شد. یمن نشده بودند،سرفه متوجه

 سالم.-

 شد! ریکوتاه در جوابم داد و دوباره سربه ز یسالم ریزسربه مردِ

 ؟یداشت یسالم عمو کار-به صورتم زد و گفت: یاما لبخند عمو

 کنکور دارم اما... گهیماه دآره عموجون من شش-نشستم و گفتم: کنارش

 ؟یاما چ-کردم که عمو بغلم کرد و گفت: زانیرا آو میلبها

 .رمیهم بگ یمعلم خصوص کینخوندم! بابا گفت باهاتون برم کالس کنکور ثبت نام کنم و  یچیاما اصال ه-

 میبر میخوایشما برو آماده شو ما االن م ستین یکه مشکل نیباشه عمو ا-و گفت: دیرا بوس امقهیرو شق عمو

 .رمیگیهم برات م یآموزشگاه خواهرِ ماکان ثبت نام کنم،اونجا معلم خصوص برمیم رون،تورویب

 ه؟یک گهیماکان د-گفتم: متعجب

 ماکان منم!-باعث شد نگاهش کنم که گفت: ریزمردِ سربه یِصدا

 !افشیمثلِ ق یاوووو،چه اسمِ جذاب-گفتم: تودلم

 مرد جذابه آخه؟ نیا یِخفه شو کجا سویأه آ-به خودم تشر زدم: بعد

 آماده بشم. رمیپس من م-به صورت عمو زدم و گفتم: یهولکهول یلبخند

 را برداشتم و از کلبه خارج شدم. کتابم
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 رنگم را تن کنم. دیکوتاه سف یِه سرد بود و مجبورم کرد پالتوبهمن ما ےهوا

 کاملِ من. پِیرنگ شد ت یو کفش مشک فیو ک یشمیبا شال وکالهِ  یشمیسبز  شلوار

م باباجونم رفت یِنرم کننده به پوست سبزه و نرمم زدم و با دست کردنِ ساعتِ کادو یو کم دمیمات را رو لبم کش رژ

 سمتِ مامان.

 عمه. شِیکالس ثبت نام کنم،شماهم تنها نمان برو پ رمین با عمو ممامان م-

 باشه مامان مواظبِ خودت باش.-و گفت: دیکش یکوتاه سرش را از گوش مامان

 فرستادم و از خانه خارج شدم. شیبرا یبوس

 عاشقش نشد؟ شدیو مگر م دیبارینمک منم برف

 عمو رفتم. نِیکردم و به سمت ماش میپالتو بیرا تو ج دستانم

 .شدیو آب م فتادیرو دستم م زیرزیبرف گرفتم که ر رِیدادم و دستم را ز هیتک بهش

 خب خانوم کوچولو سوار شو.-

 بهش زدم. یو لبخند دمیعمو به سمتش چرخ یصدا با

 شدم. نیرنگ باغ را باز کرد و من سوار ماش یدرِ بزرگ مشک موتیبا ر عمو

عطر سردش تو  یِکنارِ عمو جا گرفت،بو یگردن مشکرنگ و شال یمشک یوو پالت یدست فیک کیعمو با  دوست

 .دیچیدماغم پ

 شدم. دپوشیسف ابانیخ یرهیرا پر کرد و من دستانم را بغل کردم و از پنجره خ نیماش یفضا یکالمیب آهنگِ

 

 ؟یبخون یخوایم یچ سوجانیآ-

 !یدندانپزشک-م ذل زده بود گفتم:به نهیجوابِ عمو که از آئ در
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 ست؟یسخت ن-:دیپرس ریزسربه یاقا ندفعهیم زد و ابه یلبخند

 ؟یگیم یاگه سخت هم باشه واسه من سخته آخه تو چ-دلم گفتم: تو

 مودب باشم. کمهیتشر بزنه که  یمامان خال یِ شدم...جا ادبیب اوه،چه

 هم هست. یترسخت یِهارشتهنه، ادیز-و جواب دادم: دمیرا تو دهنم کش لبم

شلوغ  ابانِیحواسش به خ یکه همه یحرفم فقط کوتاه سرش را تکان داد و اما عمو در حال دِییدر تا ریزسربه یآقا

 ؟یاگه سخت بود خودت چرا خواند-بود روبه دوستش گفت:

 دارند. فیهم دندان پزشک تشر ریزسربه یآقا دمیدقت کردم فهم یگفت بعد که کم یمتوجه نشدم عمو چ اول

 !تیخر-در جواب عمو گفت: ریزسربه یهمان آقا ای ماکان

 بخوانم. یدندانپزشک خوامیخرم که م نجایمن رسما ا گهیدست شما درد نکنه حاال د-:دمیبرخورد و توپ بهم

خانم،من منظورم به بالنسبت -و با خجالت آرام گفت: دیکه ماکان لبش را به دندان کش دمیقهقهه زد و من د عمو

 خودم بود.

 مشغول ورق زدنِ کتابم شدم. ریزکوتاه رو صورتم نشست سربه یاخم

 

 شدم. رهیداشته بود خنگه شیرا روبرو نیکه عمو ماش یچشم از کتاب برداشتم و به آموزشگاه نیتوقف ماش با

 "ادبوآموزشگاه کنکورِ علم"

 شدم. ادهیجا دادم و پ فمیرا تو ک کتابم

 .میقدمِ هم واردِ آموزشگاه شدشدند و هم ادهیهم پ ریزسربه یِو آقا عمو

 .میقدم برداشت تیریو به سمتِ دفترِ مد میاول آموزشگاه بود،وارد شد یطبقه

 نشسته بود. زیبه ماکان داشت؛پشتِ م یبیکه شباهت عج ینفر خانم چادر کی
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-تر کرده بود به سمتمان آمد و روبه ماکان و عمو گفت:را جذاب دشیکه صورتِ سف یما بلند شد و با لبخند دنِید با

 عجب! ،چهیمیقد یِبه دوستابه

 بهش زد و عمو سالم داد. یلبخند ماکان

 .دیکن یخانم را معرف نیا نیخواینم-جوابِ سالمِ عمو را داد و گفت: خانمِ

 من هستند. یخانم برادر زاده سویآ شونیا-ام انداخت و گفت:دورِ شانه یدست عمو

 و خواهرِ ماکان. نجایا رِیزم،مدیمن مهسان هستم عز-دستش را به سمتم دراز کرد و گفت: بایز یبا لبخند خانمِ

 منم خوشبختم خانم.-کوتاه دستش را فشار دادم و گفتم: یلبخند با

 .دینیخوب بنش-و گفت: زشیبرگشت پشتِ م مهسان

 داد. ییتلفن را برداشت و سفارش چا بعد

 خب امرتون.-را توهم تاپ داد و گفت: دستانش

 کنکور آمده. یِهانامِ کالسثبت یخانم برا سویآ-رو به خواهرش گفت: ماکان

 ه؟یچ اتزم،رشتهیعز یعالچه-بهم زد و گفت: یلبخند مهسان

 !یپزشک،دندانیتجرب-کوتاه رو لبم نشست و گفتم: یتبسم

 هم خوب،مدارکت را بده تا ثبت نام کنم. یلیخ زمیبه عزبه-گذاشت و گفت: زیخانم خودکارش را رو م مهسان

 قرار دادم. زشیدرآوردم و بلند شدم رو م فمیلب زمزمه کردم و مدارکم را از تو ک رِیز یرا تکان دادم و چشم سرم

قرار داد و با گفتنِ  زیمرو  هاراییبه تن داشت وارد شد و چا یدیسف یِنفر خانم که مانتوو مقنعه کیزده شد و  درب

 بااجازه از اتاق خارج شد.

 بعدازظهر؟ ای ییایب یخانما صبح راحتخب خانم-

 بعد از ظهرا لطفا!-حساب گفتم: نیشدن سخته با ا داریصبح ب دمیفکر کردم و با حسابِ دودوتا چهارتا فهم یکم
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 میصبح تنظ یرا برا شیهالطفا کالس ینه خانمِ حدّاد-کند که عمو گفت: ادداشتیسرش را تکان داد خواست  خانم

 .دیکن

 عه چرا؟-

 ببرم ستمیمنم اون موقع ن یبعد ازظهرهارا انتخاب کرد تیتو از رو تنبل-نگاهم کرد و در جوابِ سوالم گفت: عمو

 !ارمتیب

ح صب یبرا تیهاخب کالس یلیخ-و گفت:تکان داد  یشد مهسان خانم هم با خنده سر ریززد و سربه یلبخند ماکان

 آقا؟ ایخانم باشه  رتونیشد،فقط دب میتنظ

 خانم!-بزنم که عمو زودتر از من گفت: یحرف خواستم

 نه،آقا بهتره!-مخالفت گفتم: با

 چرا آقا؟-:دیعمو و ماکان توهم رفت و عمو پرس یِهااخم

 بهتره و درکشون باال. سشیآقا تدر نکهیا یبرا-دادم: جواب

خانم هستند حاال  یمابق مینفر مدرس آقا دار کیفقط  نجایما ا-بزند که مهسان خانم گفت: یخواست حرف عمو

 کنم. میرا تنظ تانیهامن اونطور کالس دیلیهرطور ما

 لطفا مدرس آقا باشه.-را تو دستم فشار دادم و گفتم: فمیک یدسته

 هات.کالس مِیتا نمیا زمیبفرما عز -فت:به سمتم گرفت و گ یاتکان داد و برگه یخانم سر مهسان

 کوتاه زمزمه کردم. یرا از دستش گرفتم و تشکر کاغذ

 .میاز آموزشگاه خارج شد یمفصل هیپنج ماه را پرداخت کرد و با خداحافظ ینهیبه اسرار تمامِ هز عمو

 

 !میبردارهارا سامان لطفا برو دمِ مهدِکودک بچه-گفت: ریزسربه یآقا میکه شد نیماش سوارِ

 زمزمه کرد و حرکت کرد. یایِ اوک عمو



 کن میآرزو

 
19 

 

 گل کرد! میفضول

 هم فضول بودم.همون اول از

 خودتون؟ یِهابچه-:دمیجلو بردم و پرس یدوتا صندل نِیرا از ب سرم

 نه!-خالصه گفت: یلیو خ دیعقب کش یمن بدنش را کم یِکیهل کرده از آن همه نزد ریزسربه یِآقا

 ؟یک یِهاپس بچه-:دمیارضا نشده بود،پس دوباره پرس میشد اما هنوز فضول انیام نمارفتارش رو چهره نیاز ا یاخم

 مهسان خانم! یهابچه-جواب داد: ریزسربه یآقا یجابه عمو

 عه،مگه بچه داره!-

 با اجازه بله!-

 چنتا؟-

 دوتا!-

 پسر؟ ایدختر -

 دختر! یِدوقلوها-جواب دادند: ریزسربه یِآقا ندفعهیا

 خدا،چند سالشونه! یا-تا ته باز شد و گفتم: شمیسمتش و ن برگشتم

 پنج سال!-

 سرِ جات! نیتمام شد برو بش هاتتیاگه فضول سویآ-بپرسم که عمو گفت: یدوباره سوال خواستم

 بود! ینبود گنجکاو یفضول-مشت زدم رو دستش که رو دنده بود و گفتم: با

 هستند! ریزسربه یِخودِ آقا یِهامن فکر کردم بچه بعدشم

 ر؟یزسربه یِآقا-سکوت برقرار شد و بعد جفتشون باهم گفتند: یاهیثان چند
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 یتو ذهنم اسمشون را آقا دونستمیموقع که اسمِ آقا ماکان رو نمبله،من اون-و گفتم: یدادم به صندل هیاخم تک با

 !رنیزسربه یلی،آخه خگذاشتم ریزسربه

 دارند!  فیتشر نگلیهنوز س ریزسربه یآقا نیا رینخ-بهم چشم غره رفت و گفت: نهیآئ عمو با خنده از تو 

 !یچه اسم-ماکان آرام گفت: و

 ،از بس بداخالق بود.هاپو گذاشته بودهاپ یِاز دوستام اسمش را آقا یکیافتادم که آنا  کمونیزیمعلم ف ادِی

 کوتاه رو لبم آمد. یافکر خنده نیا با

 .سادیکرد و پشتِ چراغ قرمز وا ادیپخش را ز یِصدا عمو

 عمو؟-

 جانم؟-کرد و گفت: میرا به سمتم تنظ نهیآئ عمو

 شد؟یچ ن،پسیریبگ میکاریب یِهاوقت یِهم برا یشما قرار بود معلم خصوص-:گفتم

 ها هستند؟هات چندشنبهکالس-کرد و گفت: یفکر عمو

 ها! شنبهشنبه،پنجسهکشنبه،ی-کوتاه به برگه انداختم و گفتم: ینگاه

 !ییایب یتونیماکان تو م-هوا گفت: یب عمو

 من؟-هم با تعجب گفت: ریزسربه یِکه شوکه شدم آقا من

خانم هم که معلم آقا  نی! ایکرد سیتو آموزشگاه هم تدر یآره،تو که قبال چندبار-را راه انداخت و گفت: نیماش عمو

 از تو بهتر! یپس ک خوادیم

 به گل بود به سبزه هم آراسته شد!به-دلم گفتم: تو

من  یِهاکه حاال بخواد به درس کندیبلند م نیدوستِ شما سرش را اصال از زم نیبگه عموجان ا ستین یکی آخه

 کمک کند؟
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 که من کار دارم! یدونیسامان م-که روبه عمو گفت: دیبه گوشم رس ریزسربه ےآقا ےصدا

ماکان تو که بعد از ظهرها فقط مطبت را باز  اریبهانه ن-داشت و گفت:نگه یمهدِکودکِ شلوغ یِرا جلو نیماش عمو

 ،دریکمکش کن یتونیم ییسویآ یست و تو خودتم که هم رشته...بعدم فقط سه روز در هفتهیکاریب ها،صبحیکنیم

 الزحمت سرِ جاشه.ضمن نگران نباش حق

 خجالت بکش!-م گفت:به من رو به عمو با اخ یچشم ریز یبا نگاه ریزسربه یآقا

 عبور کرد و به سمتِ مهد رفت. ابانیشد و از خ ادهیپ بعد

 عمو؟-

 جانم؟-

 ؟یچرا بهشون گفت-

 کمکت کنه! تونهیچون م-

 ن؟یچرا اسرار کرد کردیکه قبول نم یدیآخه د-

 اگه نه ماکان موردِ اعتماد تره! چیکه ه یخوایاگه معلم خانم م کرد،بعدشمیقبول نم خودیب-

 آقاست! رمیمثال،من تو آموزشگاه هم دب شهیم یعه عمو چ-

 سِیمرد،فعال ک کی...تو خونه تنها با یستی،آموزشگاه تنها نفرق داره عمو یلیخ-کامل برگشت سمتم و گفت: عمو

 !رِیزسربه یِآقا نیموردِ اعتماد هم

 و برگشت درست نشست! زد یمن چشمک غِیو با ج دیکه منم خندم گرفت،دماغم را محکم کش دیخند بعدم

 

 شدند. نیداشتند سوارِ ماش یابامزه یافهیبا دوتا دختر که لباس ست و ق ریزسربه ےآقا

 ن؟یسالم خانوم کوچولو ها خوب-که کنارم قرار گرفتند با لبخند بهشان گفتم: دخترا

 جوابم را دادند. زدیتوش موج م طنتیکه ش یابا خنده جفتشون
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 ه؟یاسمتون چ-:دمیپرس دوباره

 را دادند. جوابم

 سنیآ-:من

 شنیآ-:منم

 !یقشنگ یِهابه چه اسم به

 خاله! هیشما اسمتون چ-:دیپرس سنیآ

 !سوِیمنم اسمم آ-و گفتم: دمیرا کش لپش

 و دوستاشون... رشونیصحبت باهاشون بودم از مهد کودک گرفته تا دب گرمِ

 .میرتمان بودآپا کی یرا باز کردم،جلو میهاچشم نیتوقف ماش با

 و دمیخودم را جلو کش یدو صندل نِیشدند و من از ب ادهیشد،دختراهم پ ادهیاز عمو کرد و پ یتشکر ریزسربه یِآقا

 کنارِ عمو جا گرفتم.

 راه افتاد. یبا زدنِ بوق عمو

وتِ اما بخاطرِ ف گرفتمیجشنِ مفصل م کی خواستیاسفند بود و دلم م یتمامِ فکرم به تولدم بود که آخرا گهید االن

 مامان بزرگ امکانش نبود.

 زده نگاه کردم. خی ابانِیو پکر به خ دمیکش یپوف

 

 چته خانم کوچولو؟-

 سرم را باال بردم. یچیه هیعمو نگاهش کردم و به معن یِصدا با

 ؟یپس چرا پکر-و گفت: دیدماغم را کش خوردیتاب م شیمن و جلو یافهیق نِیکه نگاهش ب یخنده در حال با
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 تولدمه! گهیآخرِ ماهِ د-مکث که باعث شد عمو باز نگاهم کند،گفتم: یو با کم دمیرا داخلِ زبانم کش میهالب

 خـــب؟-گفت: دهیکش عمو

 !اما...رمیجشنِ حسابی بگ کی خواهدیدلم م-و حرفِ دلم را گفتم: دمیکوتاه کش یآه

 ؟یاما چ-دستم را گرفت و گفت: عمو

 شهی،بابابزرگ و عمه هم که هنوز تو الکِ خودشونن پس مسلمأ نمخب عمو مامان بزرگ تازه چند ماهه فوت کرده-

 !رمیجشن بگ

 بود. میهاحرف دهییعمو نشانِ تا سکوتِ

 نگفتم! یزیچ منم

 .رمیرا جشن بگ میتولد هجده سالگ خواستیدلم م یلیخب بازم خ اما

 ت.شکس لمیرا زنگِ موبا نمانیب سکوتِ

 بود. مامان

 مام. یها-دادم: جواب

 ؟یها حرف زد یبچه درست صحبت کن،مگه زبونِ خودمون چشه تو باز به زبونِ اون اجنب-تشر زد: مامان

 گرفت! خندم

 صحبت کند! یفارس رِیغ یاکلمه ستیدور بود بازم حاضر ن رانیسال از ا ستیب نکهیبا ا مامان

 ن؟ییکجا-:دیمامان بلند شد که پرس یِصدا دوباره

 .میایم میبا عمو دار-

 .نجایا نیایب م،ناهاریبابابزرگ یمن با عمه تو خونه زمیباشه عز-

 !یمامام،با یاوک-
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 !یدرد و اوک-که گفت: دمیفحششِ مامام را شن یِکردم اما صدا قطع

 شدم. رهیخ دیچیکه عمو پ یپر درخت یبه غرغراش زدم و به کوچه یلبخند

 ن؟یعمو شما چرا تا حاال شوهر نکرد-گل کرد و با خنده گفتم: طنتمیش

خب عمو منم مثلِ تو -شد و گفت: طونیچشمانش مثلِ خودم ش واشی واشیبا تعجب نگاهم کرد و  هیچند ثان عمو

 !دمیترش

 من فقط هجده سالمه! -رفت رو هوا: غمیشد و باالفاصله ج انیام نمارو چهره یاخم

 سالمه! یمنم فقط س-من بود گفت: یِصدا دهیکه تقل ییبرد و با صدارا تو باغ  نیماش عمو

زده را لمس کرد رفتم  خی نِیزم میکه پا نیشدم اما هم ادهیپ نیو به حالت قهر از ماش شیمحکم زدم تو بازو فمیک با

 !یخی نِیرو هوا و باالفاصله با کله رفتم رو زم

 

 محکم از زبانم خارج شد. یخورد،آخ نیکه محکم به زم میشانیپ وسط

 خودش را بهم رساند و بغلم کرد. عیسر عمو

 رو صورتش نشست. یانداخت و اخم میشانیبه پ ینگاه

 را بستم. میهاو چشم دمیرا از درد تو دهنم کش لبم

 ؟یخوب-:دیگذاشت و پرس یسرم را بالشت رِی،زگذاشت نیخانه شد و من را رو زم داخل

 گذاشتم. میشانیپ یرا رو را تکان دادم و دستم سرم

 .کردیگز مبرآمده شده بود و گز یکم

 بذار روش کبود نشه! ارمیم خیقرمز شده االن  ستین یزیچ-و گفت: دیدستم را کش عمو

 را ماساژ دادم. امیشانیلب زمزمه کردم و با دستم پ ریز یاباشه
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 را باز کردم. میهاکنارم چشم ینشستنِ کس با

 دخترم؟ شدهیچ-:دیبزرگ کنارم نشسته بود،دستم را گرفت و پرس بابا

 .شمیبابا بزرگ،خوب م ستین یزیچ-زدم و گفتم: دشیسف شِیبه صورتِ پرچروکش با ر یلبخند

 بدون باباجون. اتویقدرِ جوون-با دستش آرام رو دستم زد و گفت: بابابزرگ

 رفت و قرآنش را باز کرد. شییشگیهم یِپررنگ شد و بابابزرگ بلند شد به سمت جا لبخندم

 مامان!؟-داد زد: هوینگاهم کرد و بعد  هیشد و چشمش که به من افتاد چند ثان ییرایبا سفره واردِ پذ ساره

 یوا-شد و پشتش هم مامان و عمو اومدند و عمه زد رو صورتش و کنارم نشست و گفت: ییرایهل کرده واردِ پذ عمه

 شده؟یدورت بگردم چ یعمه اله

 !نیقرمز شده هم کمیفقط  کنهینشده عمه،ساره شلوغش م یزیچ-گرفت و گفتم: خندم

 ؟یخورد نیچرا زم-و گفت: میشونیرا از عمو گرفت گذاشت رو پ خیکنارم نشست و  مامان

 خورد. زیپام ل-

فره را آماده با عمه بلند شدند و س ستین یمهم زِیواقعا چ دیرا ماساژ داد و فهم امیشانیپ خیکه با  یکم مامان

 کردند.

 .دیپرسیام سوال مکالس کنکورم و رشته یکنارم نشسته بود درباره ساره

و ناهار تو جمعِ  میکه بابا و کاوه هم آمدند و همه دورِ سفره جمع شد میدرس و دانشگاه بود یصحبت درباره گرمِ

 خورده شد. یخانوادگ

 

*** 

 

 !ادیم ال،خوابمیخیمامان توروخدا ب یوا-
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 !شهیم ریپاشو دختر جان کالست د-و گفت: دیپتو را از سرم کش مامان

 رفتم. سیچشم باز به سمتِ سرو کیچشم بسته و  کیغرغر بلند شدم و با  با

 آب خواب را از سرم پراند. یِسرد

 پوش شده بود. دیمثلِ پرنسس سف نیو زم ختیریاز آسمان م دیمروار نِیهنوزم ع برف

 اطیکه مامان دستم داده بود زدم و به سمتِ ح یاو گازِ آخر را به لقمه دمیرنگم را به تن کش یاچرمِ سرمه یِپالتو

 منتظرم بود. نیرفتم. عمو تو ماش

 گونش را بوس کردم. دمیو در جوابِ لبخندش پر نشستم

 گرفتم. یانرژ شیآخ-را بست و گفت: شیهاچشم

 بود دست تکان دادم. سادهیبابابزرگ وا یخونه وونِیساره که تو ا یِزدم و برا یاقهقهه

 فرستاد. میبوس تو هوا برا کیدست تکون داد و  میبرا متقابال

* 

 دوم نشستم. فِیبه جمعِ کالس دادم و تو رد یکل یسالم

 ه؟یسالم من حسنا هستم،تو اسمت چ-کنارم جا گرفت و گفت: یچشم و ابرو مشک یدختر

 هستم. سویمنم آ-زدم و گفتم: شیمشک یِهابه چشم یلبخند

 خوشگلن. تیهاچقدر چشم-را گرفت و گفت: دستم

 ندارند. ییبایتوام کم از ز یِهاچشم-دستش را فشار دادم و گفتم: متقابال

 شدم. دواریخدا به خودم ام یوا یگیراست م-زد و گفت: یچشمک

 شد. یکیجوان  ییبا ورودِ آقا امقهقهه
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 .میماهم بخند دیها،بگافتاده خانو یاتفاق-آرام روبه من و حسنا گفت: یاافهیق با

 .ستین یمورد رینخ-جوان گفت: یِو من را که نشسته بودم بلند کرد و روبه آقا دیدستم را کش حسنا

 .مینیتکام داد و با دست به همه اشاره زد که بنش یسر ریدب یآقا

در خدمتتون هستم حاال لطفا  یمحمد رسامیخوشحالم که در خدمتتون هستم من ام یلیخب خانوما اول از همه خ-

 .میکن میرا تنظ مانیهاکالس یتا برنامه دیکن یخودتان را معرف یکی یکی

 یبه من بلند شدم و طبق معمول با غرور دیخودشان تا نوبت رس یِمعرف یکییکیاول دخترها شروع کردند  فیرد از

 آزادمنش! سویآ-گفتم: زدیموج م میهاخدا تو چشم یشهیهم

 .هیکرد و بعد بق یکوتاه تکان داد و من نشستم و حسنا بلند شد خودش را معرف یرس

 .میتو کالس نبود شترینفر بسرِ جمع ده کال

 میکه کالس داشت یامختصِ سه روزِ هفته یابرنامه بردتیرو وا کیبا ماژ یمحمد یها که تمام شد آقابچه هیمعرف

 .میو طبقِ برنامه عمل کن میکن ادداشتیمؤدبانه خواهش کرد برنامه را  یلینوشت و خ

 

 سیتدر هاکشنبهی

 تست هاشنبهسه

 .نیها و تمرتست حِیتصح هاشنبهپنج

 

 اولِ کتابِ کنکورم چسباندم. یکردم و رو صفحه ادداشتی یرنگ ینارنج ادداشتیکاغذ  یرا رو برنامه

 .سیو تدر حِیشروع کرد به توض رایاما گ یدج یلیکوتاه خ یبا مکث یمحمد یآقا
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خب خانوما وقتِ --گذاشت و گفت: زیرا رو م کیکه ماژ دادمیبود گوش م یدادناش که الحق عال حیدقت به توض با

باهم مرور  گهید دورکیبعد سرِکالس  دیهارا اول خودتون بزن...لطفا تا پس فردا تستدیامروزمون به اتمام رس

 .دی...موفق باشمیکنیم

 را برداشت و از کالس خارج شد. فشیک شیهابعد از اتمامِ صحبت یمحمد یآقا

 .میکه کالس را ترک کرد مینفر من و حسنا بود نیاز کالس خارج شدند،آخر یکییکیبا سروصدا  هابچه

 که... میسالن در حرکت بود یسمتِ خروج به

 .دیاریب فیخانوم آزادمنش لطفا چند لحظه تشر-

 روبه حسنا به سمتشان قدم برداشتم. "امیاالن م"به عقب برگشتم و با گفتنِ یمحمد یآقا یصدا با

 د؟یداشت یبله،امر-

 د؟ینبود رانیتو ا رستانیشما دوران دب-:دیخارج کرد و پرس فشیاز تو ک یابرگه

 را تو اروپا گذراندم. امیلیکلِ دوران تحص ،منریخ-جا کردم و جواب دادم:ام جابهرا رو شانه فمیک

 د؟یکردیم یجالب،اونوقت اونجا زندگ چه-را باال داد و گفت: شیابرو یِتا کی

 بله،چطور؟-از سواالتش جواب دادم: کالفه

همان  یرو برگه ثبت نامتان نوشته بود برا ،آخهینطوریهم-محو صورتش را نوازش کرد و جواب داد: یلبخند

 و دانشگاه را تو اروپا گذراندم. انرستیمن خوندم دوران دب د،آخهیپرس

 جالبه!-لبخند کش دادم و گفتم: هیبه معن یرا کم صورتم

 وقتتان را گرفتم دوستتون منتظرتون هستند بسالمت. دی،ببخشیلیبله خ-

 قدم برداشتم. کردیلب زمزمه کردم و به سمتِ حسنا که با اخم نگاهم م رِیز یخداحافظ

 مردک؟ نیبهت ا گفتیمیچ-:دیبهش با اخم پرس دمیرس تا

 بهش؟ یگیم ینجوریچرا ا-:دمیپرس نشیاز توه متعجب
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 بابا من حوصله منتظر موندن ندارم اونم که دوساعته تورو گرفته به حرف،اعصابم داغون شد.-و گفت: دیکش یپوف

 !یرفتیخب تو م-و من گفتم: میرفت نییها پاپله از

 گه؟یست ددستت درد نکنه یِجا-نگاهم کرد و گفت: یچپچپ

 دستِ من نمک نداره. نیا ستیتو ن رِینداره،تقص بیع

 نثارم کرد. یلب کوفت ریو اون ز دمیخند

 کجاست؟ رتیمس سویخب آ-

 کنم؟ کاریرا بلد نبودم به عمو هم زنگ نزدم حاال چ ریحرف را زد قلبم دورِ تند برداشت،من که مس نیکه ا حسنا

 ستم؟یرا بلد ن ریمن که مس یوا-روبه حسنا گفتم: نگران

 ؟یستیخونتون را بلند ن رَیمس ؟تویچ یعنی-:دیها نگاهم کرد و پرساحمق مثلِ

 رانیماهِ اومدم ا کینه،بابا من تازه -گفتم: کردینگاهم م یرا درآوردم و در جوابِ حسنا که برزخ لمیموبا کالفه

 .ستمیبلد ن جاراچیه

 ؟یوا پس تا حاال کجا بود-:دیکه پرس دمیحسنا را شن یگرفتم و صداعمو را  یشماره

 اروپا!-را خالصه دادم: جوابش

 !یها هست یخارج هِیشب گمیبابا م ولیا-تا بناگوشش باز شد و گفت: ششین

 الو جانم؟-جوابش را بدهم که عمو جواب تلفنم را داد: خواستم

 دنبالم؟ ییایب یتونیالو سالم عمو،م-

 اونجام. گهیساعت د میسالم عمو آره ن-

 ساعت تو سرما بمونم. میعه عمو من ن-

 .زنمیزنگ م دمیمهسان خانم رس شِیچرا تو سرما برو تو دفتر پ-متعجب گفت:-
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 باشه منتظرم!-

 فعال!-

 خونتون؟ یریم یتو چجور-کردم و روبه حسنا گفتم: قطع

 .ترنییپا ابونیخ کی کهینزد ،خونمونادهیپ-را رو سرش مرتب کرد و گفت: کالهش

 بود. کیماهم نزد یعه خوشبحالت،کاش خونه-

 ؟یمونیمنتظر م نجایحاال تو ا-:دیتو دهنش انداخت به من هم تعارف کرد و پرس یآدامس

 باال. رمیم یجوننه دوست-را تو دهنم انداختم و گفتم: آدامس

 !نمت،فعالیبیشنبه مپس سه-دست داد و گفت: باهام

 ودت باش،خداحافظ.مواظب خ-

 رفتم. یها باالرفتم و به سمتِ اتاقِ خانوم حدادرفت و منم دوباره برگشتم تو آموزشگاه و از پله حسنا

 

 دیبفرمائ-که گفتن: یخانوم حداد یِاتاق را به صدا درآوردم و با صدا دربِ

 شدم. داخل

 .نیبفرما بنش یخوش آمد-بلند شد و با لبخند گفت: دنمید با

 مزاحم شدم منتظرِ عمو هستم. دیسالم،ببخش-

 .نینداره بنش بیزم،عیعز یمراحم-منظم کنارم آمد و گفت: ییهاقدم با

 خب خانوم کالسِ امروزت چطور بود؟-:دیمهسان خانم نشستم و او پرس یروبرو یصندل رو

 !کنندیمنتقل مخوب موضوع را به آقام  یلیخ یمحمد ی،آقایعال-پا انداختم و صادقانه گفتم: پارو

 خب خداراشکر!-کم عمق رو صورتش نشست و گفت: یلبخند
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 د،درسته؟یآمد رانیشما تازه به ا -:دیشد که دوباره مهسان خانوم پرس نمانیسکوت ب یکم

 دوماه! کیبله نزد-تکان دادم: یسر

 دوقلوهاتون چطورن؟ یراست-:دمیمهسان خانوم افتادم و پرس یِدوقلوها ادِی

 شون؟یدیمگه د-جب گفت:خانم متع مهسان

 بله اونروز که آمده بودم واسه ثبت نام آقا ماکان موقع برگشت دوقلوهارو هم از مهد برداشتند!-زدم: یلبخند

 !نیمن آشنا شد یِهاطونی،پس با شعه-

 شلوغن! یلیمعلومه خ-خنده گفتم: با

 .سوزوننیم شیاز بس آت میایمن و باباشون از پسشون برنم یلی،خیلیخ-تکان داد و گفت: یسر کالفه

 مت هستند!وپا پت کیاوه پس -

 بدتر! دمی!شاقایدق-خانم با خنده گفت: مهسان

حواسم رفت  لمیکه با زنگِ موبا میصحبت کرد طونیبه قولِ خودش ش یِدرس و دوقلوها یچقدر باهم درباره دانمینم

 .لمیبه موبا

 

 الو سالم.-دادم: جواب

 م!سالم عمو بدو دمِ آموزشگاه-

 .امیباشه چشم االن م-

 عمو جلو آموزشگاه منتظره! رمیم گهیخب با اجازه من د-کردم و روبه مهسان خانم گفتم: قطع

 برسون! زم،سالمیسالمت عزبه-و دستم را فشار داد و گفت: دیبه صورتم پاش یلبخند

 !د،خداحافظیسالمت باش-
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 خداحافظ!-

 سالم!-،در را باز کردم و نشستم:منتظر بود نیدمِ در،عمو تو ماش دمیکردم و رس یکیرا دوتا  هاپله

 سالم خوشگلِ عمو!-را راه انداخت و در جوابم گفت: نیماش عمو

 واقعا خوشگلم؟-تا بناگوش باز شد و گفتم: شمین

 !یبه عموت رفت یمعلومه که خوشگل-و گفت: دیام را کشبا خنده گونه عمو

 اصال!من به مامانم رفتم!-گفتم: بدجنسانه

 حاال بزن تو ذوقم!-کرد و گفت: یمصنوع یاخم

 نثارم کرد. ییلب پررو ریزدم که عمو ز قهقهه

 جونم ماکان؟!-اش جواب داد:عمو زنگ خورد با نگاه با صفحه لِیموبا میاول را که رد کرد ابانِیخ

 خودمونه! رِیزسربه یِکه آقا دمیفهم

 !میایهستم االن م سویمنم با آ یوکا-دوباره گفت: عمو

 فعال! مییاونجا گهیساعت د مین

 !میو دوقلوها ناهار بخور ریزسربه یبا آقا میریم-با خنده گفت: کردمینگاهش م یکرد و روبه من که با فضول قطع

 د؟یکنیتکرار م یگفتم شما چرا ه یزیچ هیحاال من -عمو و گفتم: یاخم زدم تو بازو با

 کنم؟یتکرار م یه رویچ-:دیو پرس یاصل ابونیتو خ دیچیپ عمو

 رو؟! ریزسربه یآقا یجمله نیهم-بغل کردم و گفتم: دستامو

 باحاله! یلیآخه خ-که بزور مهارش کرد گفت: یابا خنده عمو

 

 نگاهش کردم و دستم را جلو بردم پخش را زدم. چپچپ
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 را شکست. نیسکوت ماش کالمیآرام و ب یآهنگ

 !شو ادهیفکر نکن بهش،پ ادیز -خود غرق بودم که عمو گفت: یدخترانه االتیخفکر و  در

 فکر نکنم؟ یک یب-خنک ها نگاهش کردم و گفتم: مثلِ

 ؟یاالن تو فکرش بود یکیبه اون-زد و گفت: یچشمک

 شد. ادهیپ نیکه عمو دستش را رو گوشش قرار داد و از ماش دمیکش یغیج

 شکست!-که عمو غر زد: دمیشدم و در را کوب ادهیحرص پ با

 بهتر!-زدم: نق

 را زد. موتینگاهم کرد و ر یچپک

 .میشد یفودوارد رستوران که نه فست باهم

 کوتاه تکان داد. یما سر دنِینشسته بودند با د یدرب ورود یروبرو زیبه همراهِ دوقلوها رو م ریسربه ز یآقا

 .میتکان داد و به سمتشان حرکت کرد یهم سر عمو

 .میو نشست میکرد یو احوال پرس سالم

 عمو هم اومد! گهیسفالش بده د تژایپ ییخب دا-گفت: شییبعد از نشستنِ ما روبه دا شنیآ

 کرد. دییهم حرفِ خواهرش را تا سنیو آ دمیخند من

 !دیزبون نیریچقدر ش-و گفتم: دمیجفتشون رو کش یگونه

 !میدونیم-گفت: شنیو آ دیخند سنیآ

 شد. ریسربه ز یعمو و آقا یام باعثِ خندهگرد شده یِهاچشم

 

 لبم تو دهنم مهارش کردم و منو را تو دستم گرفتم. دنِیام گرفته بود با کشخنده خودمم
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 کرده بود. ییایفود را روفست یِبنفش رنگ فضا نورِ

 عمو؟ یخوریم یچ-:دیتو منو چشم چرخاندم که عمو پرس یکم

 ...حرفِ دلم را به زبان آوردم.خواستیم ینیزم بیو س یمرغ سوخار دلم

 .خواستندیقارچ م یتزایهم از همان سفارش دادند اما دوقلوها پ ریزسربه یسرش را تکان داد و خودش و آقا عمو

 را شکست. نمانیسکوتِ ب لمیتو سکوت گذشت که زنگِ موبا یکم

 سالم مامان!-تم لبم را گاز زدم و جواب دادم:نبود بهش اطالع بدم که ناهار با عمو هس ادمیاصال  یبود،وا مامان

 سو؟یآ ییایسالم چرا نم-

 .میرونیرفت اطالع بدم با عمو ناهار ب ادمیمامان  دیببخش-

 خب مواظب خودت باش به عمو هم سالم برسون. یلیخ-

 باشه چشم خداحافظ.-

 خداحافظ!-

 را خوردم. مییمویاز دلستر ل یکردم و کم قطع

آخرش هم قرار شد فردا شام  کردندیصحبت م ریزسربه یآقا یشراکت عمو و بابا با بابا یدرباره ریزسربه یو آقا عمو

 شراکتشون صحبت کنند. یتا درباره ریزسربه یآقا یخونه میبر

 .زیرو م دیها را آورد و چچشم چرخاندم که باالخره گارسون سفارش کالفه

 و شروع کردند خوردن. دندیجلو کش تزاهاشونویذوق پوبا شوق دوقلوها

 

 .کردیدلِ آدم را براشون ضعف م تزایهاشون فقط بخاطر پو شوقِ تو چشم ذوق

 .کردمیرو نگاه م هاشونافهیدقت داشتم ق با
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 بودند. هیبه مامانشون شب یلیاز خ شتریب یلیخ

 

** 

 

 قرار دادم...باالخره تمام شد. شیکتاب را بستم و سرم را رو کالفه

 خونمون. دیایب یبه عنوان معلم خصوص ریزسربه یبود از فرداصبح آقا قرار

 استرس داشتم. یخب کم یچرا ول دونمینم

 دوباره کتابم را باز کردم و مرور کردم. یکاریسر ب از

 و رو اسمِ آنا توقف کردم و تماس را برقرار کردم... دمیرا از شارژ کش لمیدوستم آنا تنگ شده بود،موبا یبرا دلم

 .میدیو خند میگذشته بلند بلند باهم صحبت کرد امیمثلِ ا دمیرا که شن شیصدا

 .زدیقول خودش خر مهم مثل من پشت کنکور بود و به اون

 رنگم از خانه خارج شدم. یژاکت زرشک دنِیکردم و بعد از پوش یهشدارِ تمام شدنِ شارژم از آنا خداحافظ با

 بود. یدیپر از سف نیو زم دیباریم برف

 .شدیکه نم ییتنها یخواست ول یآدم برف دلم

اوناهم از خدا خواسته قبول  میدرست کن یآدم برف نیایعمه رفتم و ساره و کاوه رو صدا کردم ب یسمت خونه به

 کردند.

 

 .کیبود و هوا کامال تار شش ساعت

 .میکردینگاه مباغ به شاهکارمان  یهاما تمام شده بود و با ساره با ذوق تو نورِ چراغ یبرف آدم
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 .میریعکس بگ ارمیب نِمویبرم دورب نیسیوا-به هم زدم و روبه ساره و کاوه گفتم: دستمامو

 .اطیرا برداشتم و دوباره رفتم تو ح نمیتوالتم دورب زیبا دو به سمت خونه رفتم و از رو م بعد

 عمو داخل شد. نیکه در باز شد و ماش مینداختیعکس م میخنده و ادا داشت با

 عکــس! ایعمو ب-عمو دست تکون دادم و گفتم؛ یبپر برابپر با

 شد. ادهیپ ریزسربه یشد،بعدِ اونم آقا ادهیدست تکان داد و پ میهم برا عمو

 بودمش. دهیبود ند کیهوا تار چون

 بزرگِ ما عکس انداختن. یِبرفاوناهم کنارِ آدم یعمو اومدن کنارمون و بعد از سالم و احوالپرس با

 کنارِ شاهکارِ ما ثبت کردند. یمامان و عمه و بابابزرگ هم عکسو  بابا

 تو! میمن سردم شد بر گهیخب بسِ د-را تو دستم گرفتم و گفتم: نیدورب

 شام! دیآقا ماکان بفرمائ دیسرده! بفرمائ یلیتو هوا خ نیبر نیایها ببچه گهیراست م-حرفم گفت: دهییبه تا عمه

شام دعوت کنم،سامان جان و  ینه ممنون مزاحم شدم شمارا فردا برا-شد و گفت: ریزدوباره سربه ریسربه ز یآقا

 .میهستند من گفتم شما راهم دعوت کنم که دورِ هم باش انیآزادمنش در جر یآقا

 .میشیباشه پسرم حاال بفرما تو شما،ماهم فردا مزاحم م-با لبخند گفت: عمه

عمو را گرفت  چِیمامانش تنهاست سوئ نکهیا یبا بهانه ریزسربه یاسرار کردند اما آقا یلیو بابا و بابابزرگ هم خ عمو

 از کنارمان رفت. یکوتاه یِبا خداحافظ دیایو گفت صبح خودش دنبالش م

 ش هوا بود،خورده شد.چهبه و چهکه عمو از همان اول به پلوایکشک و لوبما دورِ هم آش یهمه تو خونه شام

 عمو جون؟-کنارِ عمو جا گرفتم و گفتم: از شام بعد

 جون؟-خنده گفت: با

 گه؟آره؟ید ادیمن ب یفردا قراره معلم خصوص گمیم
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 !انیقراره ب ریزسربه یبله آقا-زد و گفت؛ چشمک

 عه عمو!-ام گرفت و اعتراض گونه گفتم:خنده خودمم

 ریزسربه یآقا نیمشقت برس بچه از االن بگما اوپاشو برو به درس-از پرتقال را تو دهنم چپوند و گفت: پرکی عمو

 .هارهیسخت گ یلیخ

 روبه عمو گفتم و بلند شدم به سمتِ اتاقم رفتم! یشیتو دهنم را قورت دادم و ا پرتقال

 

 ردم.هم اتاقم را مرتب ک یمرور کردم و کم کمیهارا زده بودم تست ظهر

 مجبورم کرد به سمتِ تختم برم. امازهیشب بود که خم ازدهِی کینزد ساعت

از را ب میهاافتاد چشم میهاکه تو چشم یکه با نورِ چراغ دینکش یچقدر گذشت که چشمام گرم شد اما طول دانمینم

 کردم.

باز بدونِ مسواک -غر زد: کردمیآلود و کالفه نگاهش مبود و به من که خواب سادهیطلبکار جلو درِ اتاق وا مامان

 ؟یدیخواب

نبود،مسلما  کسچینق کنان بلند شدم و از کنارِ مامان گذشتم و رفتم تو حال،هزدم تو سرم و نق یدست دو

را مسواک زدم و  میهادندان حوصلهیو ب یهلکرفتم،هل سیرفعِ زحمت کرده بودند... به سمتِ سرو مانیهامهمان

 زود خوابم برد. یلیخ ینسریدم،ایرا کش سرمدوباره برگشتم تو اتاق،چراغ را خاموش کردم و افتادم رو تخت و 

 

** 

 

را باز گذاشتم و به سمتِ اتاق رفتم   درِ اتاقم باز  میرا گرفتم و موها میموها هیسیحوله را بستم و با کالهش خ بندِ

 رفته درو ببنده... ادشیسواسش عود کرده رفته تو اتاق بود...پوف حتما باز مامان و

 کنان واردِ اتاق شدم و... غرغر
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 غار باز موند. یگرد شد و دهانم اندازه میروبرو یصحنه دنِیاز د میهادر را ببندم که چشم خواستم

 

مادرتون گفتند  خوامیمعذرت م-به خودم آمدم که گفت: شیها خشک شده بودم که با صداگرفتهبرق نِیع طورهمان

 داخلِ اتاق. امیب

 !کنمیخواهش م-:پشتش وخالصه  گفتم دمیدرِ بزرگ کمد را باز کردم و پر یفور

حساسم و تازه تو حمام هستم  شیهالیمن چقدر به اتاقم و وسا دونستیمامان که م کردمیتو دلم داشتم غرغر م اما

 کجا رفته؟! ستیاصال معلوم ن دادیالاقل بهم اطالع م ای کردیکار را م نیا دینبا

 بستم و درِ کمد را بستم... میرنگم را دورِ موها دیو شالِ سف دمیرا پوش میلباسها تندتند

 بود. سادهیوا رمیتحر زیم یپشت به من جلو ریزسربه یآقا

 .دیمعطل شد دیخب ببخش-:ستادمیصورتم زدم و رفتم کنارش اونرم کننده به دست یکم

-کرده بود نشست و گفت: جادیا نمانیب یکه دوصندل یالب زمزمه کرد و کنارم با فاصله ریز یکنمیم خواهش

 داد؟ حیبهتون توض یسام چ روزیخب،د

 سام؟-تعجب گفتم: با

 !یِمحمد یبله منظورم همان آقا-کوتاه بهم انداخت و گفت: ینگاه

را  یمحمد یشما آقا-:دمیکار دستم داد و پرس امیکه نه کنجکاو یزمزمه کردم و طبق معمول فضول یآهان

 د؟یشناسیم

 بله!-جواب داد: کوتاه

 همو؟ دیشناسیاز کجا م-:دمیانداخت خواست شروع کند که دوباره پرس میهابه نوشته یرا باز کرد نگاه کتاب

 از دوستانم هستند!-شد و گفت: قینگاهش عم ندفعهیکرد ا نگاهم

 د؟عه چه جالب،دوستِ عمو هم هستن-
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 کرد. ریتغ نگاهش

 !زنهیدختر چقدر فضولِ و حرف م نیتو نگاهش بود که ا انگار

 فقط کنجکاوم! ستمیفضول هم ن-کردم و گفتم: کیرا بار میهاذل زدم تو نگاهش وچشم  سرتقانه

 !!ختیتو دلم فرو ر یزیچ کیو من احساس کردم  دندیباهم خند شیهااش را جمع کند لباش و چشمخنده نتونست

 موقع خنده! شدیجذاب م چقدر

 یلیخ ییجورای افشیو ق شدیم کیرنگش بار یاقهوه یهاو چشم خوردیم نیچ یلبش سمتِ چپ کم یگوشه

 آرامش داشت!!

 

 دیندار یایکنجکاو گهیخب اگه د-آغشته به خنده بود گفت: یکه کم ییخودش آمد و نگاه ازم گرفت و با صدا به

 سرِ درس؟! میبر

 !پرسمیاگه هم بود از عمو م رینخ-دم و گفتم:نگاهش کر یحرص

 نگاهم کرد و شروع کرد. یرچشمیز

را که زده بود  ییهاداد و تست حیداده بودند را دوباره توض حیهمان سام توض ای یمحمد یآقا روزیکه د ییجاها

 .میکرد حیکه اشتباه کرده بودم را تصح ییدوباره به کمکش زدم و جاها

 گذشت! نیو تمر حیکامل به توض دوساعت

 کردیم انیکلمات را ب ی...جوردادیم حیبود و واقعا خوب توض ریسخت گ دیشد ریزسربه یآقا نیا گفتیراست م عمو

 نفهمد!! آمدیکه آدم دلش نم

* 

 حاال اگه دیخوب متوجه شده باش گهیفکر کنم د دیخب خسته نباش-قرار داد و گفت: زیتو دستش را رو م خودکارِ

 خوب یلیخ شهیباعث م ینجوریا دیبده حیمن توض یکه من بهتون گفتم را دوباره برا ییزایاون چ دیهست لیما

 !دیدرک کن
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 درکِ مطالب! یبود برا یرا که گفته بود را انجام دادم واقعا روشِ عال یکار

 اتیاز قبل مفهومِ جزئ شتریکار باعث شد ب نیخودش بازگو کردم و ا یمو برامن داده بود را موبهرا که به ییهاحیتوض

 کتاب را درک کنم!

 !دیبود،خسته نباش یعال یلیخ-کوتاه مهمانم کرد و گفت: یکه تمام شد لبخند هاتمحیتوض

 ممنون ازتون واقعا خوب بود!-زدم و گفتم: یجوابِ لبخندش لبخند در

کتاب  نیا-به سمتم گرفت گفت: و دیکش رونیاز داخلش ب یبرداشت و کتاب نیرو زم زیرا از کنارِ م فشیشد و ک بلند

 !میکنیم نیفردا باهم دوباره تمرپس دیرا بزن شیهااول تست یباشد صفحه شتانیهم پ

 !یچشم،مرس-را از دستش گرفتم و گفتم: کتاب

 زمزمه کرد و از اتاق خارج شد. یایخداحافظ

 ریزسربه یآقا یبه دست روبرو ییچا ینیمامان س دمیرفتم که د رونیاش ببدرقه یقرار دادم و برا زیرا رو م کتاب

 گهیو م سادهیوا

 زوده! دیکن لیم ییچا کیحاال  دیبفرمائ-

 گفت و رو کاناپه نشست. یرا برداشت و تشکر ییفنجان چا ریزسربه یآقا

 

 یمیکه زود صم شهیهم بغلم نشست و مثل همنفره نشستم و مامانرا تو دستم گرفتم و رو مبلِ تک ییچا فنجان

 گرم صحبت شدند. ریزسربه یبا آقا دشویم

 اش بودم.چهره یرهیخ هواسیو ب دادمیرا تو دستم تاب م یخال فنجانِ

 !رایپررنگ و گ یاقهوه یهابا چشم آمدیبهش م یلیکه خ ششیرو ته یمشک یموها

 نگاهم را حس کرد و نگاهش را تو نگاهم دوخت! هیسنگ

 تو نگاهش بود! یآرامش بیعج
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 شود! ریزباعث شد سربه لبخندم

 شدم. اشرهیروبرو باال بردم و خ وارِیتو د یِو نگاهم را تا قابِ تابلو دمیکوتاه کش یحرص پوف از

 کارِ خودم حرصم گرفته بود! از

 !زدم؟یبهش لبخند م دیبا چرا

 احمق! منه

 یلبخنداتو برا هرکس یتو باشکه خرابت کنه! حقته! تا  یخواستیرا م نیسو،همیآ یریبم-دلم به خودم تشر زدم: تو

 !یخرج نکن

 !ایحـیب یدختره

 خب با اجازتون رفع زحمت کنم!-به خودم آمدم که گفت: شیبودم که با صدا ریبا خودم درگ طورهمان

ش کرد ابدرقه "سالمتبه" کیبه مامان گفت که مامان با  ینگفتم،اونم اصال نگاهم نکرد فقط خداحافظ یزیلجم چ از

 بود؟ یچه رفتار نیا سویآ-و روبه من تشر زد:

 !ایشب آماده باش یبرا-اتاقم شدم که گفت: هیجواب بهش راه بدونِ

 کجـا؟-و با تعجب گفتم: برگشتم

 !!میهست یحداد یآقا ی...شب خونهنکهیکرده مثلِ ا دایپ رادیمخت هم ا-ام کرد و گفت:حواله یاغره چشم

 !امینمـ-خالصه گفتم: یلیگفتم و بعد خ یآهان

 شروع شد! اشیباز غد باز-مامان شد و گفت: غِیباعث ج که

 بود و تمام! کلمهکیقولِ آنا مغرور حرفم قولِ مامان غد و بهمنِ به یول

 

*** 
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به در خورد و بعدِ اون عمو واردِ  یکه تق کردمیم یکرده بود را بررس ـهیمثال هد ریزسربه یرا که آقا یکتاب داشتم

 اتاق شد.

 .سادیسرم وا یطرفم قدم برداشت و باالدر کرد و به یجلو یمکث

را مهمان  ریزسربه یآقا شیکه چند ساعت پ  یرو صندل  قایبلند بشم که نگذاشت خودش هم کنارم دق خواستم

 !کنم؟یفکر م یچدارم به  یدونیم-:دیکرد و پرس زیرا ر شیهاکرده بود نشست و چشم

 ؟ینه،به چ-را بغل گرفتم و گفتم: میدستها

 به مامان نرگس رفته! قیدق اتیو غدباز یبازلج نکهیبه ا-را محکم گرفت که آخم بلند شد و گفت: لپم

 گمیچون من به شخصه م ینش شهیکه شب شهینم لیدل ینبود ششیو پ شیدیند یآمد ایدن یچون از وقت حاال

 میکن یونیهم پادرم یهرک میکه االن هرچقدرم اسرار کن دونمیداشتم م امرزیکه از مامان خداب یو از شناخت یهست

 بمون مثال درس بخون! ییشما تنها میریحاال ما م میناز بخر میو ماهم وقت اضافه ندار ستکلمهکیحرفت 

بگذره!! اتاق را ترک خوش یینهات دوارمیام-کردم و عمو بلند شد و با گفتنِ: شیهاتو چشم یاز آن همه خنده یپوف

 کرد.

اخالقتم به مامان  نیا-اش را داخل کرد و گفت:که دوباره درِ اتاق باز شد و عمو کله دمیکش یاخفه غِیحرص ج از

 کنه! یانرژ یهیتا تخل دیکشیم غیج شدیم یرفته اونم هروقت حرص

و با خنده در را  عیرا برداشتم و پرت کردم سمتِ عمو که سر زیرا از حرص جمع کردم و خودکارِ سبز رنگِ رو م لبم

 !فتدیب نیبست که باعث شد خودکار به در برخورد کند و رو زم

 میهاچشم زیمکه همانطور سربه کردمیم یخطرا خط یخال یقرار دادم و با خودکارِ قرمز رنگ ورقه زیرا رو م سرم

 خمارم را ربود! یهاگرم شد و خواب چشم

 

 رفتم. ییرایبلند کردم و بلند شدم و به سمتِ پذ زیام را از رو متلفن گردنِ خشک شده یصدا با
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 د؟یبفرمائ-ناشناس بود،جواب دادم: شماره

 ؟یجان من مهسانم به جا آورد سویسالم آ-:دیچیآشنا بود تو گوشم پ یلیخانم که خ کی یصدا

 ابرووو چشم یخانم چادر کیاز  یریتصو هویکه  کشتمیمنامِ مهسان به یخواب بودم و تو مغزم دنبالِ شخص جیگ

 جلو چشمم ظاهر شد. یمشک

 اوه بله شرمنده اول نشناختمتون معذرت!-رو کاناپه و گفتم: نشستم

 خانوم! یستیامشب ن یِچرا شما تو مهمون زیعز نمیدشمنت شرمنده دخترجان بب-کوتاه کرد و گفت: یاخنده

 مانده بود! یباق میبهتر از درس برا یاچه بهانه و

 درس داشتم گفتم به اونا برسم! یخب راستش کم-را تر کردم و گفتم: میلبها

 فرستمیخانوم االن آقا سامان رو م اریبهانه ن-بدهم که بعدا گفت: صیرا تشخ شیاخمِ مصنوع تونستمیم دهیند

 !ایدنبالت باهاش ب

 نه آخـ....-باز کردم و گفتم: لب

 !یدار ادینه نداره خانوم ناز نکن هرچند نازکش ز-و حرفم و گفتم:ت دیپر

 شیه-مهسان خانم که با خنده گفت: یکوتاه از پشت تلفن اومد و بعدش صدا ییصدا یمنظورش نشدم ول متوجه

 !شتونهیپ یمهسان خانم کس دیببخش-گل کنه و بپرسم: می! باعث شد فضولشنوهیم

 تمفرسیشما حاضر شو االن ماکان رو م ستین شمیپ کسچیه زمینه عز-تند گفت:هل کرد و تند یکردم کم احساس

 دنبالتو!

 دنبالم! ادیب گمیبه عمو م شمیماکان نمنه مزاحم آقانه-گفتم: عیسر

ماکان جلو  گهید ساعتمیشما حاضر باش ن یستیمزاحم ن زمینه عز-اومد و باز مهسان خانم گفت: ییصدا دوباره

 نتونه!خو

 نه آخـ...-
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 عه،خداحافظ. گهینه نداره د-تو حرفم و گفت: دیباز پر تیتربیب

 جوابش بدهم و تلفن قطع شد! نذاشت

 برم! خوامیکنم آخه نم کاریخـدا! من چ-زدم: غیو ج دمیکش یپوف

 

دون ب ندفعهیو عقب گرد کردم و ا دمیکوب نیبه سمت اتاقم برم که دوباره تلفن زنگ خورد،با غرغر پا رو زم خواستم

 بله؟-نگاه به شماره جواب دادم:

 خانوم کوچولو؟ یحاضر-:دیکه پرس دیچیپ یعمو تو گوش یپرخنده یصدا

 !امیب خوامینه عمو نم-کردم و گفتم: زانیرا آو میها لبهابچه نِیع

 اونجام! گهیساعت د میزود حاضر شو ن یاریدرم یباز یچرا کول سویزشته آ-عمو آرام شد و گفت: یصدا

 ؟ییایشما م-و گفتم: دمیکش یپوف

 اد؟یب ریزسربه یبگم آقا یخوایم-گفت: عیسر عمو

 الزم نکرده! رینخ-زدم: غیج

 تلفن را قطع کردم و به سمت اتاق رفتم. بعدم

 یهانیبا پوت دیکرم رنگ و شال سف یو پالتو یخی یِو شلوار ل یمشک رسارافونیبا ز یشمیسبز  یتیسارافون کبر 

و دوش گرفتن با  یبلندم را رنگ کرد با ساعت بند مشک یهاکه ناخون یرنگ دیبا الک سف یجزئ شیکرم و آرا

 ولو شدم رو کاناپه! ییرایو رفتم تو پذ مکرم رنگم،چراغِ اتاق را خاموش کرد یدست فِیادکلنم و برداشتن ک

 کیها از خانه خارج شدم و تو تاربعد از خاموش کردنِ چراغ بلند شدم و لمیزنگِ عمو رو موبابعد با تک نیم پنج

 رفتم و از باغ خارج شدم. یروشنِ باغ به سمتِ دربــِ خروج

ه به کوتا یسالم یآرامصورتم را نوازش کرد،نشستم و به نیماش یِمنتظرم بود،دررا باز کردم که گرما نیتو ماش عمو

 عمو گفتم و دررا بستم.
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 !شکستیم شدندیکه از کنارمان رد م یینایماش یِرا صدا نیماش سکوت

 سکوت را نداشت. نیبودم و عمو هم قصد شکست ا ساکت

 عمو برخورد کرد. نیاز پشت به ماش یزیچهیشب  کیکه تو تراف میکه راه افتاده بود شدیم ربعکی

 که کمربند هم بسته بودم با مخ رفتم رو کاپوت! یبود که من یبرخورد جور شدت

 شد! یکیگفتنِ عمو  یمحکمم با لعنت آخِ

 شد؟ تیزیچ-:دیگرفت و نگران پرس میبازو از

 کبود شده! یلعنت-شد و گفت: ظیبرداشتم که اخمش غل امیشانیرا از پ دستم

 شد. ادهیپ نیکمربندش را باز کرد و از ماش تیرا ول کرد و با عصبان میبازو

 بشم. ادهیکه حال نداشتم پ ردکیو انقدر سرم درد م امدیم ییبحثش با آقا یصدا

 قرار دادم. میرا بستم و مشتم را رو زانوها میهادادم و چشم هیتک یصندل یِرا به پشت سرم

 را راه انداخت. نیدر را بست و ماش تیرا باز کرد و نشست و با عصبان نیگذشت که عمو درِ ماش نیم چند

 !میریم میو االن کجا دار شدیحرف زدن نداشتم که بپرسم چ یِبودم و نا حسیب حسِیب

 

 را باز کردم. میهاچشم نیماش یتوقف دوباره با

 .میبود مارستانیب جلو

 شدم. ادهیرا گرفت پ میرا دور زد درِ سمتِ منو باز بازو نیشد ماش ادهیخودش پ عمو

 را باز کنم. میهادرست چشم توانستمیبود که نم یطوربه سردردم

 .ردیانتظار نشستم،عمو رفت تا شماره بگ یپرستار تو صندل ییو به راهنما میبخش اورژانس شد واردِ
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 قبل از ما تو نوبت دکترِ اورژانس بودند. نفرسه

 ....کـیمن شد اگه اسرار نم ریتقص دیببخش-با گرفتن شماره کنارم نشست و سرم را رو شونش قرار داد و گفت: عمو

 نشده که! یعمو طور الیخیب-گفتم: حالیوسطِ حرفش و ب دمیپر

 تو آغوشش فشارم داد. حرفیو ب دیرو سرم را بوس عمو

مامان دست بردار نبود و  ینگران نشن ول ستین یو طور شدهینوبتمون بشه بابا زنگ زد عمو هم گفت که چ تا

 ا.اونج میریم مینشده و ماهم دار یچیش کرد که ههزار زحمت قانعکه عمو به مارستانیب دیایب خواستیم

 انمارستیاجازه داد از ب ستین یطور-باالخره با گفتنِ: دیراحت طول کش یکه دوساعت نهیبعد از عکس و معا دکتر

 .میخارج بش

 

 بهتـر شده بود اما هنوز هم کسل بودم. یلیکه خورده بودم خ یبخاطر مسکن سردردم

روهم  آرام میهاها چشمو اثرِ مسکن نیآرام ماش یهاو با تکان نیبخاطر سکوتِ ماش ریزآقاسربه یخونه میبرس تا

 رفت.

 را باز کردم. میهاکرد،چشمیآرام عمو که اسمم را صدا م یِصدا با

 .میآپارتمان بود کی یجلو

 ؟یبهتر-به عمو انداختم که با لبخند گفت: ینگاه

 درد ندارم. گهیخوبم،د-تکان دادم و گفتم: یسر

 شده. رمونید یشو که حساب ادهی،حاال پخداروشکرخب -و گفت: دیرا نرم بوس میشونیپ

و دستم را  سادیاومد کنارم وا نیشد و با قفل کردنِ ماش ادهیشدم،عمو هم پ ادهیپ نیگفتم و از ماش رلبیز یایاوک

 گرفت.

 رو  ۱۶ یعمو زنگِ طبقه  دریجلو
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 !دیبفرمائ-که گفت: ریزسربه یآقا یدر باز شد و صدا دینکش یصدا درآورد که طول به

بهش داده بود رد  ییبایز یبسته بود و نما خی حوض بود که آب یکه وسطش حوض کوچک کیکوچ اطیتو،از ح رفتم

 .میو سوار شد میو به سمت آسانسور رفت میشد یو وارد الب میشد

 ؟یخوب-:دیرا فشار داد و دوباره پرس ۱۶ یدوباره دکمه عمو

 بله...عمو؟-گفتم: قاطع

 ؟بله-

 خواهر داره؟ هیفقط  ریزسربه یآقا نیا-

 داره! گهیخواهر د هینه،-کردم عمو اخم کرد و گفت: احساس

 عه پس کجاست؟-فضول شدم و گفتم: باز

 ازدواج کرده رفته خارج!-کالفه جواب داد: عمو

 نش؟یبود دهیشما د-:دمیپرس دوباره

 گل کرد! تیبودمش،باز حالت بهتر شد فضول دهیآره د-عمو شدت گرفت و گفت: یِکالفگ

 .زنمیحرف نم گهیاصال د-کردم و گفتم: زانیرا آو میلبها

 یکه با آقا نییاز آسانسور پا دمیو من اول پر ستادیبزند که آسانسور ا یو خواست حرف دیکش یبا اخم پوف عمو

 روبرو شدم.داده بود به در  هیبود و تک سادهیکه جلو در آپارتمانشان وا ریزسربه

 

 بود شدم و فقط آرام سالم دادم. امیشانیپ یرهیکه خ یریزسربهیآقا کیرا آرام کردم و نزد میهاقدم

 .دینگاهم حالم را پرس یرهیبار خ نیاول یرا داد و برا جوابم

 داخل؟ میبر یاجازه بد یخواینم-که نگاهش هنوز قفلِ نگاهم بود گفت: ریزسربه یو روبه آقا سادیکنارم وا عمو
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 !دیبله بله بفرمائ-با گفتنِ: ریزسربه یآقا

 در کنار رفت. یِجلو از

به سر  یآب یبا روسر یدیداشت و چادر سف یمسن بایتقر یخانم که چهره کیگفت که  ااهللیو عمو بلند  میشد وارد

داشت  یآرام یکه چهرهداشت به استقبالمان آمدند خانومِ  یدیسف شِیو ر دیسف یِکه موها ییداشت همراهِ آقا

 !یخوش آمد زمیعز-و با محبت گفت: دیام را بوسگونه

 !،متشکریمرس-

 کرد و با عمو دست داد. یپرسباهام احوال آقاهه

کردند و من به سمتِ  یپرسحدس زد شوهرشه با دوتا ورجکاشون باهامون احوال شدیکه م ییآقا کیخانم و  مهسان

ن م یکردم و در جوابِ سواالتشون بجا یرفتم و با عمه و بابابزرگ و ساره هم احوالپرس کردیمامان که نگران نگاهم م

 عمو جواب داد.

 ساره که کنارم نشسته بود سراغِ کاوه را گرفتم که گفت تولدِ دوستش بوده رفته اونجا. از

 نشسته بودند و مانیوبروساکت و مودب ر یلیحاال خ دادندیکه با زبانشان آدم را قورت م ییدوقلوها شنیو آ سنیآ

 .کردندینگاهم م

 

 .دندیبهشون زدم که جفتشون باهم خند یلبخند

اره اش ریزسربه ینگاهش کردم که با چشم نامحسوس به آقا یبا آرنج زد رو دستم که برگشتم سمتش و سوال ساره

 کردم. ریرا غافلگ اشرهیکرد،برگشتم سمتش و با نگاهم نگاهِ خ

کوتاه هم رو لبش نقش بست که قلبِ من دورِ  یبلکه لبخند دینه تنها نگاهش را ندزد شهیمبرعکس ه ندفعهیا اما

 شدم!! ریزو سربه دمیرنگش کشخوش یِمن بودم که نگاه از چشما ندفعهیتند برداشت و ا

 !کردیچه با محبت هم نگاهت م-به خنده گفت: ختهیانداخت که با لحنِ آم نیساره کنارِ گوشم طن یِصدا

 اش را همراهِ موزش قورت داد و صاف نشست.نگاهش کردم که خنده یچپچپ
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 ها خانوم؟چخبر از درس-:دیآرام پرس ینشست و روبهم با لبخند ینفرتک یِخانم کنارم رو راحت مهسان

 شما! رِیکنه من و با داداشِ سخت گ ریفعال که اوالشه خدا بخ-زدم و گفتم: یمتقابال لبخند منم

 ه؟یچ-:دیکه ماکان با اشاره سر پرس یشد جور رهیبا خنده سرش را تکان داد و به ماکان خخانم  مهسان

روبه جمع  یابا اجازه کردیم شیباال برد و در جوابِ مادرش که صدا یچیه هیخانم با خنده سرش را به معن مهسان

 گفت و بلند شد رفت سمتِ آشپزخانه!

چ پهم طبق معمول پچ ریزسربه یبا بابابزرگ و شوهرِ مهسان خانم گرمِ صحبت بودند و عمو و آقا یحداد یو آقا بابا

و دوقلوهاهم به حرفِ  کردندی[ هم باهم صحبت مریزسربه یو مامان و عمه و منصوره خانم]مامانِ آقا کردندیم

 مامانشون گوش دادند و رفتند تو اتاق تا موقعِ شام.

 

و از لحنِ صحبتش مشخص بود که  کردیصحبت م شدیکه تو دانشگاه مزاحمش م یپسر یداشت درباره ساره

 !کنهیخودشم دلش باهاشه و فقط داره ناز م

 ه؟یخب خودت نظرت دربارش چ-:دمیهمان پرس یبرا

 هم خوبه فقط... شیمال ست،وضعِین یخب بنظرم پسرِ بد-کرد و گفت: یمنمن

 ؟یفقط چ-:دمیرا با دستمال پاک کردم و پـرس میدستها

 !ترسمیخب م-گرفت و گفت: نییرا پا سرش

 ؟یوا از چ-گفتم: متعجب

 !هییهوااون پسره سربه-و گفت: دیکش یقیخب اون....نفسِ عمخب-

 و خوشگذرون و... افیج یعنیآهان -را گرفتم و گفتم: منظورش

 !قای،دقاهوم-گفت: یرا توهم تاب داد و با لحنِ ناراحت شیدستها

 ؟یبکن یخوایم کاریحاال چ-و گفتم: دمیکش یپوف
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 !دونمینم-

 کن! یمحلیبنظرم ب-گذاشتم و گفتم: یرا رو عسل بشقابم

 !شهیکه ازم دور م ینطوریا-قرار داد و گفت: یرا رو عسل اشوهیهم بشقابِ م ساره

 !شهیم ترصیحر شترینه ب-

 ؟یچ یعنی-:دیپرس متعجب

 شن؟یجذبت م شتریب یکن یمحلیهرچقدر پسرا رو ب یدیبابا خنگ! هنــوز نفهم-و گفتم: شیزدم رو رانِ پا آروم

 کلک؟ یدونیتو از کجا م-:دیکرد و پرس زیرا ر شیمتعجب نگاهم کرد و بعد چشمها اول

 که دستِ مردم! میدینانِ گندم د میهرحال نخوردبه-به غبغت دادم و صاف نشستم و گفتم: یباد

 نوشته؟ یزیمن چ یشانیرو پ-گفت: یجد یلیاش را خورد و خبزور خنده ساره

 !یچینه ه-گفتم: یجد یلیمنظورش را گرفتم اما مثلِ خودش خ نکهیا با

به صورتش زدم که از صدتا فحش  یو لبخند میهاگرفت که جدوآبادم آمد جلو چشم میاز بازو یشگونیحرص ن با

 بدتر بود.

 شد! ریزدور نماند و طبقِ معمول سربه ریزسربه یبهش رفتم که از چشمِ آقا یاغرهنشستم و چشم صاف

 شام آمادست! یتو سالن غذاخور دیبفرمائ-خانم از آشپزخانه خارج شد و با لبخند روبه جمع گفت: مهسان

 که مهسان جان! میکمکتون کن نینذاشت-بلند شد و گفت: مامان

 نبود که خانوم سوره خانم)خدمتکارشون(هم بودند! یکار-لبخند زد و گفت:خانم دوباره  مهسان

 تا شام سرد نشده! دیبفرمائ حاال

و مهسان خانم رفت تا  میبه سمتِ سالن رفت یحداد یمنصوره خانم و آقا ییِو به راهنما میاز جا بلند شد همه

 را صدا کند. شیدوقلوها
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 ازش را خوردم. یبود برداشتم و کم ختهیخودش ر یرا که برا یآب وانِیعمو جا گرفتم و ل کنارِ

 .ختیخودش آب ر یبرا گهید وانیل کیچپ نگاهم کرد و تو حرف فقط چپ چیهیب عمو

و جاهامون ر شهیعمو م-:دمیو پرس دمیخودم را به سمتِ عمو کش یکم میکنار یتو صندل ریزسربه ینشستنِ آقا با

 م؟یعوض کن

 ؟یچاسهو-:دیمتعجب پرس عمو

 اوم خب عمو من....-

 ؟یدوستِ من دار نیبا ا یتو چه مشکل-که منظورم را گرفته بود گفت: عمو

و  رهیزسربه یلیدوستِ شما خ نیندارم فقط ا یمن مشکل-سرم چرخاندم و گفتم: یچشمم را تو کاسه مردمکِ

 شده! یجوریهام  یگتازه

 شده؟ یچجور-:دیو پرس ختیر میسوپ برا یکم عمو

 !شهیآب م خشیداره  واشی واشیانکار  گهید یجوری دونمینم-اول را تو دهنم گذاشتم و گفتم: قاشقِ

 که تو دهنش سوپ بود با حرفم به سرفه افتاد! عمو

 سو؟یآ-را خورد و روبهم با اخم گفت: وانشیاز آبِ تو ل یآروم به پشتش زدم که دستم را پس زد و کم دوتا

 بله؟-

 !یچیه-چرا منصرف شد و فقط گفت: دونمینم بزند اما یحرف خواست

 

 باال انداختم و با سوپِ تو بشقابم مشغول شدم. ییابرو

 ؟یخوریم یچ-:دیو پرس دیکش میساالد برا یکم عمو
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 وقت بود که نخورده بودم. یلیپلو ثابت ماند،خ یانداختم و چشمم رو سبز یرنگ زِیبه م ینگاه

 و مشغول شدم. ختمیپلو ر یماست کنارِ سبز یکم

 .شدیم دهیچنگال شنقاشق یِتو خونه بود و فقط صدا بیعج سکوتِ

 یسمر-گفت: کردیعقب هل دادم و روبه منصوره خانم که با لبخند نگاهم م یبشقابم را کم دیرا که تمام کش میغذا

 خوشمزه بود! یلیمنصوره خانم خ

 نوشِ جان دخترم!-پررنگ تر شد و گفت: لبخندش

 !یبش ریبخور کامل س نمیا-وغ بغل دستم گذاشت و گفت:د یوانیل عمو

 دورِ لبم را پاک کردم. یرنگ یرا خوردم و با دستمال کاغذ وانمیاز دوغِ تو ل یزدم و کم یکوتاه لبخندِ

 سرگرم شدم... لمیبا موبا یکاریرا تمام کردم و از ب میبودم که غذا ینفر نیاول

عمو...دوتا  چِیقرار دادم و رفتم رو پ نستایکردم و چنتا عکس هم از خودم تو ا کیال نستاگرامیآنا را تو ا یِعکسها

 بود! ریزسربه یبا آقا یکیاز خودش بود که تو  دیعکس جد

 خوشگلِ خودم!! اما واقعا منظورم تنها عمو بود؟؟ یِعمو-نوشتم: رشیکردم و ز کیخوشگل افتاده بودند ال یلیخ

 

 بلند کردم. یتذکرِ مامان سرم را از تو گوش با

 جان مامان پاشو کمک! سویآ-:مامان

تو  دیشما بفرمائ زمینه عزنه-گفت: عیلب زمزمه کردم و خواستم بلند بشم که منصوره خانم سر رِیز یچشم

 .دیبفرمائ کنهیسالن،سوره خودش جمع م

 م و مهسان اصال اجازه ندادند.اسرار کردند کمک کنند اما منصوره خان یلیو عمه خ مامان

 میو تا رو مبل نشست میحرکت کرد ییرایاش را بخورد به سمتِ پذداشت خنده یکه ساره سع یدرحال یجمع دسته

 ست!بامزه یلیپسره خ نیا سویآ یوا-ساره کنارم جا گرفت و با خنده گفت:
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 کدوم پسره؟-:دمیها پرسخنگ نِ یرا گره زدم و ع میابروها

 !گهید گمیرو م ییدوستِ دا نیخنگِ هم-نگاهم کرد و گفت: چپچپ

 مگه حاال؟ شدهیچ-:دمیگفتم و پرس یآهان

به  با چشم عیسر یبلند بش یپاشو کمک توام خواست سویبهت گفت آ ییبابا تا زندا یچیه-کرد و گفت: یاوهوم

 گفت. یمامانش و خواهرش اشاره کرد که مامانش اونجور

 !یخندیم ینجوریا شدهیاوووو حاال من گفتم چ-از کجا رو لبم اومده بود گفتم: دونمیمکه ن یلبخند مچهین با

 خنده  ونِیو م دیدوباره خند ساره

 باحال بود!! یلیشد خ یکه چطور یدیبابا اصال ند-:گفت

 خوب حاال توام!-خنده گفتم: با

 دخترا زشته! دیتر رفتار کن نیسنگ کمی-کنارم جا گرفت و ارام رو بهمون گفت: عمو

 !اصال به من چه دیبکن دیدوست دار یوگرنه هرکار گمیمن بخاطرِ خودتون م هیچ-که گفت: مینگاهش کرد جفتمون

 .مینگفت یزیو چ میهم انداختنگاهِ پرخنده به کیساره  با

نارمان نشست و که مهسان خانم با دوتا آلبومِ بزرگ اومد ک میکردیدانشگاه و انتخاب رشته بحث م یساره درباره با

 رو نشونتون بدم. یخانوادگ یدخترا عکسها نیایب-گفت:

 

 کیاول را باز کرد...عکس  یکه روبهم زد صفحه یبه سمتِ ساره خم شدم و مهسان خانم با لبخند یکم یکنجکاو با

 د،یخندیپسر تپل که دستش تو دهنش بود و م

 اش کرده بود.بامزه یلیدرآورده بود خ نییکه از پا یدندون دوتا

 ه؟یتپله ک نیخدا ا یوا-زودتر از من با ذوق گفت: ساره

 ماکان داداشم!-ساره کرد و گفت: یبا خنده حواله یخانم نگاه مهسان
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 !هیچه خوردن-نگاهم کرد و به عمد گفت: یچشم ریز ساره

 ست!ه بچهک نجایعه خب ا-من روبرو شد و گفت: هیو با نگاهِ برزخ گفتهیچ دیفهم هوی بعد

 نثارم کنه! یکوفت رِلبیحوالم کنه و ز یاغرهکه باعث شد ساره چشم میدیبهم انداختم و خند یمهسان نگاه منو

م را جلب کرد که مهسان خانم بود توجه هِیشب یلیکه خ یو در آخرِ عکسِ دختر میآلبوم بزرگ را ورق زد دوتا

 ازدواج کرده رفته فرانسه! شهیم ی...دوسالسانیکمه،آیخواهرِ کوچ-مهسان خانم گفت:

 شد! یدختر برزخ نیو اسمِ ا ادِیافتاد به عمو که با  ادمیگفتم و  یآهان

.. 

خمارم به عمو اشاره کرد و  یِهاچشم دنِیراه بود که بابا با دمن به یهاازهیاز دوازده شب گذشته بود و خم ساعت

 .میبر میباالخره بلند شد

که  ریزسربه یآقا یرهیو صدالبته نگاهِ خ یدسته جمع یِمستِ خوابم دستم را گرفت و من با خداحافظ دیکه د عمو

 .میبه همراهِ عمو از خانه خارج و سوارِ آسانسور شد ستیحواسم ن کردیفکر م

 

 دخترتم به خودت برده!-عمو گذاشتم و مامان روبه بابا گفت: یرا رو شانه سرم

 شد؟یخودمه حاال چ یِدخترم کپ یگیم شهیتو که هم-و بابا متعجب گفت: شموقعیگرفت از حرفِ ب خندم

 و غر زدنِ کپِ خودته! یبله!! اما از نظر تنبل افهیاز نظرِ ق -پرغرور زد و گفت: یلبخند مامان

 خنده که بابا چپ چپ نگاهمون کرد. رهِیز میو من همزمان زد عمو

.. 

 کارتون دارم. ایشما با من ب-بابا برم که عمو دستم را گرفت و گفت: نِیسمتِ ماش خواستم

 کرد و خودش هم نشست و راه افتاد. نمیبزنن سوارِ ماش یکه حرف هیبق ایبدونِ اجازه به من  بعد

 !ایرا رو هم بگذارم و برم تو عالمه رو میهامهم نباشد کجا هستم و فقط چشم میخواب بودم که برا جِیک انقدر
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 را باز کردم. میهاعمو چشم یِچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

که  ن؟هنوزیکرد دارمیعمو چرا ب-آلود گفتم:خواب یِصدا م،بایاما هنوزِ پشتِ چراغ قرمز بود میدیکردم رس فکر

 !میدینرس

 تا آخر باز شود! میهاو چشم نمیرا گرفت و تکانم داد که باعث شد صاف بنش میبازو عمو

 باهات حرف بزنم. خوامینخواب م-اش گرفت و گفت:حالتم خنده نیا دنِیبا د عمو

 !دیبله بفرمائ-را بغل کردم و گفتم: میو دستها دمیرا کش بدنم

 ه؟ینظرت راجبه ماکان چ-عمو راه افتاد و گفت: نایبوقِ ماش با

 

 ام کم از گــردو نداشت!گردشده ِِےهاچشم

گـفتـم  یچـ ہ! مگــختینکـن دلـم ر ینجـوریرا ا ـتیچشـمها-با خنده زد رو دستـم و گفـت: عمــو

 ؟ےـکنیم ےنجـوریا

 از چه نـظر؟-:ـدمیدهـانم را قـورت دادم و پـرس آب

 از هــر نـظر،مثـال از نظـرِ عشــق!-و گفت: ےاصلابانِ یتـو خـ دیچیپ عمو

! دهـنم هـم کـه شده بود غـارِ ـاوردیم کـم مـن ےهـاجلو چــشمتوپِ بسکتبال  ـــچیگــردو که ه گــهید

 !صـدرےعـل

سـوالـم  سـویآ ــکنمیم خــواهـش -:گفـت ےجـد ےلیبرخـالفِ تـصورم فقـط خـ امہـافیق ـدنِیبا د عـمو

 !بود ےجـد

 .بکـشد ےپـوف کـلـافـه عمـو و بـزنم ہحــرفـش باعث شد بلند قهقه ــنیا

 ها!!. یجـوابِ منـو نـداد سـویآ-:گفـت ےه تـمام شـد عمـو دوبـاره جـدکـ امخنــده

 ؟!ہآخـ ہیسـوال ہچـ ـنیعمـــــو...آخـه ا-خـنده تـوش بـود گـفتـم: یکه تـه مـانده ےیصـدا بـا
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را داخـلِ بـاغ بـرد و  ـنیدرِ بـاغ را بـاز کـرد و مـاش مــوتیر با و کرد توقـف بـاغ بزرگِ درِ ےجـلو عـمو

 خـامـوش کـرد و کـامل بـرگشـت سمـتم.

 ؟ےندار بهـش نسبـت ےحـس چیهـ ےعـنی-:دینـگاهـم کـرد و آرام پرسـ ہریخـ ےاـهیثان چـند

 د؟یـکنیم ےسـوال نیهمـچ ےچ ےعمـو برا-و گفـتم: دمیکـش ےپـوفـ

عـمو امـا احـساس  دونمینمـ-فت:و گـ دیرنگـش کشـ ےیحـنا ِِےموهـا ِِےال ےدستــ ہکـالف عـمو

 حـس دوطـرفه بـاشه! ـنیا ـترسـمیو م ـکنهیم ـدایکـم بهـت احـساس پمـاکـان داره کـم کنـمیم

 ؟ےتـرسیم ےحـاال از چ-:ـدمیرا بغـل کـردم و پـرس ـمیهـادسـت

 ـکمیکم ازت دوازده سـال بـزرگتـره بنظـرت حـست مـاکـان کمِ سـویآ-و گفـت: ـدیلبـش را جـوئ عمو

 ست؟یعجـوالنه نـ

نـدارم...دومـا اگـرهم  ـریزسـربهےآقـا بـه ےحسـ ـچیاولـا مـن ه -و گفـتم: دمیکـش ےقیعمـ نفـسِ

اصلـا  ےاختـلـافِ سن ـنیحـسِ انـقـدر ارزشـمند هـست که ا ـنیا مـن نـظرِ از ہبـاش کـار در ےاحـساس

 کـه ےعشـقِ سـاده وقتـ ـکی اکه بـ سـتمین ےدخـتر مـن عـمو بـعدشـم!...باشـد نـداشتـه ےارزش ـمیبـرا

 عـشقِ عجـولـانـه بـشم!. ـکی ـرهیگ در خـودتـون قـولِ بـه نشـدم مطمعـن حـسم از هـنوز

 !ـدونمی،مزمیعـز ـدونمیم-دسـتم را بـا لبـخند فشـار داد و گفـت: عـمو

،از مـن ،نـذار دلـت زود از کفـت برهعمـو زهیمـواظبِ خـودت بـاش عـز-و گفـت: دیرا بـوسـ ـمیشـونیپ ـدبع

!...حـالـا بـرو بخـواب ـبیعج ےلیخ ازشیب ےلیو خ دهیچیپ ےلـی،خهیادهیچیپ ـزهیعـشقِ چ ـحتیبـه تـو نص

 !ریشبـت بخـ زمیعـز

شـدم به سمـتِ خانـه راه  ـادهیزمـزمه کردم و پ لبـرِیز ےـریبخشب عـمو ےاز حرفـها و رفتـارا متفکـر

 افـتادم.

 

.. 
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رفـتم و بعـد از شـستنِ  سیسـرو سـمتِ ہب دیباریم ـمیهاچشـم از خـواب هنـوز ہک ےغرغر در حال با

 تو بـرو حاضـر شو من برات سویشد آ ـرتید-:زد غـر مامان ہک رفـتم ہآشـپزخان سـمتِ ہصـورتم بودست

 !ـارمیم ہلقم

 .کـردم تندپا اتاقم سمـتِ ہب و شدم خارج ہو از آشپزخـان دمیکشـ ےپـوف

 صـورتـم رو ہطـرف ـکی ـمیموها ِِےجلو شد باعث ہزدم ک پسیکل کی فقط کـردن ہرا بدونِ شان ـمیمـوها

 .ـزدیبر

انداختـم و  ےدیسفـ ِِےشـالِ کانـوا ـشیرو ہک یمشکـ ےمقنعه و ےمشـک ےبا پالتـو دیسـف شـلوارِ

را  ـزیم ےرو ےهاکـتاب و برداشـتم را رنگـم ےمشـک ہیپـشت ہکـول و کردم پا را امےمشک کلفت ےهاجوراب

اتـاق خـارج شدم و با مـامـان  از کـنندهنـرم ےگذاشـتم داخلـش و بعـد از بسـتنِ سـاعتـم و زدنِ عطـر و کم

 ہیخـداحـافـظ بـا و گـرفتـم دستـش از ہک گـرفت سـمتم ہرا ب گــردوـریپننون ےروبـرو شـدم...لقـمه

 داخـلِ ہک عـمو سـمتِ ہو بـ دمیپـوشـ و بـرداشـتم ےرنـگم را از جـاکـفش یمشـک ِِےهـاےکـتان ےبـلند

 سـالم.-بـاز کـردم و سـوار شـدم: رامنتظـرم بـود رفـتم...در  نـشیمـاش

 !ریسلـام عـمو صبحـت بخـ-ابـم بـا لـبخند گفـت:را راه انـداخت و در جـو نیمـاش عمـو

 عمـو جـون! ریصبحِ شماهـم بخـ-را قـورت دادم و گفتـم: املقـمه

 ؟ےدیخـوب خـواب-:دیخنـده زد رو دمـاغـم و پـرس با

 .دادم تـکان را سـرم فقـط عـمو جـوابِ در و زدم دستـم تو ےلقـمه ہگـاز را ب نیآخـر

 .کـرد بـلند ےکمـ را آهنـگ ےصـدا و ےاصلـ بـانِایتـو خـ دیچـیپ عـمو

چـرا اون  شـبید شـما عـمو-:آوردم زبـان ہذهـنم را مشـغول کـرده بـود را بـ ـشبید از ہکـ ےسـوال

 د؟یـدیهارا پـرسسـوال

نم دخـالت کـ ـتیتو کـارهـا ـخوامیمن نم زمیعـز-:گـفت کـوتاه ےدنـده را عـوض کـرد و همـراه بـا آه عمـو

چـقدر بـرام  ےـدونیخـودت خـوب م زِدلـمیعز امـا خـودت ےبـرا ےشـد ےتـو خـودت ماشااهلل خـانوم

 ہهـم خـوب ےلیعـشق خ اقااتف اصـال ہن ہیبد ـزهیعـشق چ ـگمینم ےنیبب بیآس ـخوادیدلـم نم ےزیعـز

 !وقتـش ہب امـا
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نذار زود  ےاشـهیش ـکیمـواظـبِ خـودت بـاش تـو مثلِ  ےلـیخ سـویآ ےنـدار ےهـنوز آمـادگ تـو

 گل... ـکی ـنِیع ےپـاک تو...ےبشکـن

 ـخوادیم دلـم فقـط کنـم نـگرانت ہک ـگمینم هـاراـنیا-گفـت: ـشیهاحـرف ےو در ادامه دیکـش ےآه

 ـگم؟یم ےچـ ہک ےهسـت ہمتـوج ےمـواظـِبِ خـودت و دلـت باش ےلیخـ

 جـیک شـتری....بشمینمـ هـاتـونحـرف ہاصلـا متـوج دیکنـ بـاور عمـو ہن-:گفـتم ہافنشسـتم و کلـ صـاف

 د؟یـزنیهارا محـرف ـنیا شـما ہک شـدم عـاشق من ہگفـت ےکـ ہ!!...آخـشـمیم

 ـگمینم منـم...ےشـد عـاشق تـو ہکـس نگفـت ـچیه زمیعـز ـنیبب -:گفـت و زد ےکوتاه ےلبخند عمـو

 اصلـا ہک ےجـور دیـایآرام م ےلیعـشق خ سـویآ ےـدونیفـقط مـواظـب بـاش م ـگمیم ےعـاشق شـد

 ہک ستقعاونمـو و وجـودت ہشـده همـ ےنـیبیم ےیـایم خـودت ہب ےفقـط وقتـ ےشـینم آمـدنش ِِہمتوج

 !نـداره بـهت ےحسـ ـچیه اون ےبفـهم کـه ےروز از ےوا و ےبـد واسـش جـونتـم ےحـاضـر ہگـید

شـد...انگـار  ـریتـو دلـم سـراز بیعجـ ے...حـسدیحـرفِ عـمو دلـم لـرز ـنیا بـا ےچــرا ولـ دونـمینمـ

 !!ےاز چـ دونـمیامـا نمـ دمیتـرسـ

 عمـو جـونم؟-:دمیگـل کـرد و پـرسـ ـمیفـضول بـود،بـاز مشـکوک ےکمـ عـمو ےحـرفـها هـم ےطـرفـ از

 جـونم؟-جـواب داد: عـمو

 ؟ےدتـا حـاال عـاشـق شـ-

 آره!!-مکـث جـواب داد: ہـیثـان چنـد از بعـد و شـد ہاش گـرفتـکـه چهـره ـدمیوضـوح د بـه

 مـطمـعن شـدم از حـدسـم!! ہـگیانـکار بـغض داشـت د شیو تـوام با درد بود،صـدا ـواشی ےلیخـ شیصـدا

 

 ن؟یعمـو چرا ناراحت شد ـگمیاوم م-

 !سـتمین فکـرش ہب ہوقـت ےلیخ ہگیناراحت؟نه د-آموزشگاه و گفت: ابانِیتو خ دیچیپ عمو

 ؟ےک فکـرِ ہب-:ـدمیپـرس متعجـب
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 فضـول خانم!-با خنده سرش را تکان داد و گفت:  عمـو

ـس ک ـچیه ہب ےقـول بـد دیکـنم امـا بـا فیتعـر بـرات ہتو کـتابخـون ایامشـب ب-و گفت: دیکشـ ےآه بعد

 عشـقِ ےہقصئ ہن ہراز و ک ـنیا ـخوامیم سـال ہسـ از بعـد ہکـ ےهسـت ےنفـر ـنیاول تـو چـون  ےنگـ

 کـنم! ـفیتعـر بـرات رو ہسـوختـ

 نگـم!!قــول! کـسـچیه ہب ـدمیم قـول عـمو ہبـاش-را کج کـردم و گفتـم: گـردنـم

 !شـد ـرتیخانـم د ـطونیبـرو ش-جـلو آمـوزشگـاه توقـف کـرد و با لبخنـد گفـت: عمـو

 خـودت بـاش! ا،مـواظـبِیدنـ ےعمـو نیتـرچـشم خوشـگل-و گفتـم: دمیبوسـ رو عمـو ےہگـونـ دمیپـر

 شـدااا! ـریبـدو وروجـک د-و گفـت: دیبلـند خنـد عمـو

 شـدم. ـادهیپ و کـردم ےخداحافظ ےزدم و با لبخند ےچشمکـ

 ےچـطور-:گـفت و کـرد بغـلم کوتاه و زد ےمـن لبخـند ـدنِیبـا د ـدیبـا مـن حسـنا هـم رس همـزمـان

 ؟ےجـون دوسـت

 ؟چـخبرا؟ےخـوبم من تو چطور-متقابال لبخند زدم و دستـش را گرفتـم و گفـتم: مـنم

 ،خبـرِےمـنم عال-گفـت: ـمیـرفتیم باال آمـوزشـگاه ےهـاہپل از ہک ےو درحالـ دیدسـتم را کـش حسـنا

 !ہداداشـم ہـیعـروس نیروردسومِ ف نـکهیا و ےسـالمت

 !ہباش مبـارک.خـوب ہچـ-

 سـو؟یآ گـمی...اوم مزمیعـز ےمـرس-:دیخند

 جـانم؟-و جـواب دادم: ـمیواردِ کـالس شـد هـمبا

 ؟ےیـایم کـنم دعوتت ہاگـ -زد و گفـت: چشمک

 کجـا؟-:دمیها پـرسـخنک ـنِیرا کـنارم قـرار دادم و ع امہکـول
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 ِِےعـروس خـوب! شـجاع آقـا ےہخون-:گفـت و داد قـرار اشےصندل ےہدستـ کـتابـش را رو حسـنا

 !ہگـید داداشـم

 هـست؟ ےک ےگفتـ-:دمیگفـتم و متفکـر پـرس ےآهـان

 !نیسومِ فرورد-

 !بـعد بـگم مـامـان ہب ـدیبا دونـمی،نمـاوم-

بفرمـا خـانوم تـوام  مـن کـارت آوردم بـرات-درآورد گرفت سـمتم و گفـت: ـفشیک تـو از ےکـارت حـسنا

 !شـمیحـال مخـوش ےلیخـ ےیـایب کـن ےسعـ

 ےدقـول بـ ـدیبـا ہم،البتـیایب ـکنمیرا م میسع ،تـمامِہخـوشگـل خـانوم ےاوکـ-را گـرفتـم و گـفتم: کـارت

 !ےناراحت نش میایب نتونستم ہاگ

 ِِےآقـا قـولِہب ای اسـتاد پشتش و شد زده در ہکـ ـدیبگـو ےـزیو خـواسـت چ زد ےلبخـند حسـنا

 سـام واردِ کـالس شد. ریزہسـرب

 ےزود نـگاه ازم گـرفت و سـالم ےلیرو مـن متوقـف شـد و بعـد خ ےاہـیچـرخـاند و نگـاهـش ثان چـشم

 !ـمینیبنش کـرد اشـاره دسـت با و داد ےجمـع ہدستـ

 ـحیتـوض کـرد شـروع ےو جـد ـرایگ ےلیخ شـهیرفـت سرِ تست و مثلِ هم عیسـر کـرد ہک ـابیغ حضـور

 دادن.

.. 

 هـا!خـانوم دینـباشـ ہخــست

را بسـتم و همـراهِ خـودکـارم داخـلِ  ادداشـتمی دفـترِ و گـرفـتم ازش چشـم ےمحـمد ِِےحـرفِ آقـا با

 قـرار دادم. فمیکـ

 .کـرد تـرک را کـالس ےجمـع ہدسـت ِِےرا در دسـت گـرفت و با خـداحافظ ـفشیک ےمحمـد ےآقـا
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 مهـسان اتـاقِ سـمتِ ہب من و رفت امشـماره گـرفتـنِ و ازم ےخداحافظـ با حـسـنا و زدم عمـو ہب ےزنـگ

 .شـدم عمـو منتظـرِ و رفـتم خـانوم

.. 

 

 شدم و اون رفت. ـادهیو پ ردمڪمـو ع از ےتشـکر...ہخون میدیرسـ ہبود ک میونکی کِینـزد ساعـت

 برداشتـم را ہرا از تنم کـندم و حول میهالباس اتـاق تو رفـتم مـامـان ہب ےکـوتاه سلـامِ با و شـدم ہخـان واردِ

 .حمام سمتِ رفـتم و

 حالـم را جا آورد. یآب گـرم کم دوشِ

 ...ـرونیام بو رفـتم از حـم دمیو کلـاهـش را رو سـرم کـش دمیرا پـوشـ ہحولـ

 ـخوردنیم نـاهـار داشـتنہآشپـزخان تـو مـامـان و بـود،بـابـا ہس ساعـت

 مـامـان ناهـار بخـور. ایبـ-گفـت: ـدنـمیبـا د مـامـان

 ہروب و دسـتم رو ہبـزن آروم خنـده با شـد باعث ہک دمیبوسـ را اشہپشـت بابا را بـغل گـرفتـم گـون از

 !ـامیچشـم مامان خانوم برم لبـاس بپـوشم ب-گفـتم: ـکردیم نـگاهم چپچپ ہک مـامـان

 .شدم خـارج ہبعـد از آشپـزخـان و

 ...ہو رفـتم تـو آشپـزخان دمیکـش را سـرم ےہحـولتـنم کـردم و راـمیهـالبـاس

دوست خورشتِ کرفس  وقتچیه....من نظرِ از اما بود العادهفوق بابا نظـرِ از مامان ِِےهاکـرفس خورشـتِ

ہدرج...رفـتم اتاق سـمتِ ہب و شدم خـارج ہکوتاه از آشپـزخان یبرنج با ماست خوردم و با تشکر ینداشتم...کم

 ِِےهـازود چشـم ےلیسـرم و خـواب خ رو دمیکـردم و افـتادم رو تخـت و پتـو را کـش ـادیز را شوفاژ ے

 .ربود را امہخسـت

.. 
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 ہک گفتـم و کـردم تشکـر مامان از ےهولکرا تو دهـنم گذاشـتم و هول ایالزان ےہـکیت نیآخـر ہعـجل بـا

 عمـو. ـشِیپ ـرمیم

 دمیکش سـرم رارو وکلـاهـش کـردم تـنم را رنگـم ےطـوس شـرتِیسـوئ

  سمـتِ ہب و شـدم خـارج ہاز خـان و

 .رفـتم بـود مـا ےہخـان ِِےروبـرو ہڪ عمـو ِِےچـوب ےہکتـابـخان

 .بود شـده ےعـال و ےرنگارنگ نـوران دارِہیپـا ِِےهـاچراغ با ہبـاغ و اطـرافِ کلـب ِِےفـضا

 عمـو واردِ کلـبه شـدم. دِیرا زدم و با بفـرمائ در

 ےخـوش آمـد-بـلند شـد و با لبـخند گفـت: ـدنـمید با...بود ہنشـست ےرو صـندل ہـنیشوم ِِےجلـو عمـو

 .ـنیبنش ایبـ عـمو

 ےصـندل رو دوبـاره هم عمو...کـردم نـگاهش ےکنجکـاو بـا و نشـستم عـمو ِِےوبـرودادم و ر ےسلـام

 از آن منتظـرم نذاشت و شـروع کـرد. شـتریمنتظـرم پس ب ـدونستیم...نشسـت

 

 ...میتو خونشـون جمع بود ہشیتولدِ ماکان مثلٍ همـ شیپ سال ہس-

 ؟ہیک ےعنیزنگ خـورد ماکان متعجب گفت  فـونیکه آ میکردیکادوهارا باز م ےکیےکی ـمیداشت

 .بـودند خواهـرش ےہخون هم اشخانواده و بودند آمـده ہهم ہآخ

 ...کـنم باز را در شدم بلند من و رفت تلفن سمت ہخواست سمتِ در برود که تلفـن هم زنگ خورد ماکان ب ماکان

 .میهم تعجب کرد دنِید از هـردو ہدخـترِ ک کی

 شما؟-:دیهم انداخت و پرساز سرتاپا ب ےنگاه

 !سادیوا قـلبم کردم احساس ہانداخـتم ک شیهابه چشم ےنگاه
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از پشت زد رو شونم و  انڪما ہبودم ک شیهاچشم ےرهیخ دهایدبدیند ےہسالهجده ےہپسربچ نِیع همانطور

 ؟ےاومد ےک سـان؟تویآ-:گفت متعجب دخـتره ہروب

 رد...رو تو آغوشش فشرفت و دختره ترکینزد بعد

 ہروب و امہدوباره زد رو شون انڪما ہنبودم ک ایدن نیبودم انکار اصلـا تو ا ےجورہیدستِ خودم نبود، حالم

 ،خواهرسانیآ نمیا-:گفت من ہوروبه دختره ہبنده و اشاره کرد ب ےمیآقاسامان دوستِ صم نیا-:گفت دختره

 من!! ےہکیکوچ

سالم خانوم خوشحالم از -کوتاه گفتم: یلبخند با و شدم هم کنم،موفق حفظ را ظاهرم کردم ےسع ےلیخ

 .تونییآشنا

 خشک جوابم را داد... یلیخ سانیآ

 هم مغـرور. ےلیخ و ہخشک اخـالقش کلـا شدم ہمنو اما بعدا متوج ہشناسیخوب نم ہنکیفکر کردم بخاطرِ ا اول

و ان  خواندهیدرس م شابوریتو ن سانیآ نکهیا مثل...خواهرش ےہرفتن خون نایمامانش ا ہڪداد  حیتوض انڪما

 شب هم بدونِ اطالع آمده بوده ...

 ...دمشید ہبار تو کتابخان نیدوم ےبرا ہنکـیا تا بودم فـکرش ہمدت ب کیگذشت تا  شباون

 آن از من و کرد ےوشبختبود اظهارِ خ شیهارو لب ہڪ ےمحو لبخندِ با آورد جا ہب ہرا نشناخت بعد کمن اول

 اخلـاقش هم متعجب هم خوشحال بودم. رِیتغ ہهم

 ے، منمن ہڪ ـشدی...باورم نمردمیڪنم دایپ میرفتارها ےبرا ےلیاصـال دل ردمڪیم رڪف قیعم ہڪ ےگاه

 ےڪیحالـا خـودم شدم  ردمڪیم مسـخره را اشہدخـترعم ہب قشیدوسـتم را بـخاطرِ عشقِ عم دیسع ہڪ

 برار بدتر ازش!!ده دمیشا دیمثلِ سع

تو درسش  لـاڪ شی...حرفهاردمڪمهمانش  ہافڪنس ڪی ہتابخـانڪ دومِ ےہطبق شاپِےافڪتو  روزآن

دخـتر  نیا رِڪنبود و تمـامِ ف شیتو زندگـ سڪ ـچیه ہو من حـاضـر بودم قسـم بخـورم ک شـدیم ہخالصـ

 درس بود و درس!!
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 رفـتمیم ـتابڪ ےہبهـان ہب روز دو ےاہهفتـ بود تهـران تو ہک ےماه ڪی اون تو من و بود ہماه گذشت ڪی

 ہبرگشتـ دمیفهم ہڪنیتا ا ردڪیجـذبم م شـتریو هربار هم با رفـتاراش و اون لبخنـدِ پرغرورش ب ہخانتابڪ

 ...شابورین

 مدت بهش بگـم... نیتو ا ےزینتونستم چ ہڪ شدم ےعصب ےلـیخ

 بهش و بردارم ماکان ِِےاش را از تو گوش...اول خواسـتم شمارهشدمیم ہوانی...داشـتم دردمڪ رڪفـ ےلیخ

 ماهہتو اون س ہڪاصلـا درست نبود...بماند  ارڪ نیبود و ا میمی...ماکان دوستِ صمہینامرد دمید اما بزنم زنگ

فقط  دیاونم شا دمشید یدنید دیتو ع بارڪیفقط  دیبشود و برگردد....هرچند بازم تو ع دیتا عـ دمیشڪ ےچ

 !!قهیدقدو

 را بزنم... میهامنِ خنک بتوانم حرف دیتا شا میباهم باشـ بدرزدهیکنم س ےارڪ ڪی تا بودم ہبهان دنبالِ

 دعوتشان لواسون باغِ ہب بدرزدهیس ےو برا نایا انڪما ےہشدم اونم زنگ زد خان نیمیبه دامنِ س دست

 ہنقش ِِےاجرا فقط مهم نبود مهمم...کرد قبول پدرش ہک ےاہگید زهیهرچ ـایاز شانسِ من بود  دانمی...نمردڪ

 ...بود

 بازم احمق منِ نشد ےبهش بزنم ول ہڪ ردمڪیرا مرور م میهافقط حرف نمشیمنتظر بودم تا بب ہڪ ےروزہن

 با هربار ہبود ک سـانیآ المصبِ ِِےهاچشم رهیمنـم نبود...همش تقص رِیتقص ہالبتـ...بزنم بهش ےحرف نتونستم

 !!ـرفتیم ـادمی ـمیهاو حرف کردمیرا گم م میپاودست دنشید

آن تمامِ  ہـیپرمعن و کوتاه ِِےو لبخندا ـمیواشکی ِِےنگـاه هـا میهم بـود نارِڪ ہڪصـبحِ تا بعـد از ظـهر  از

 ...بزنم بهش ےحـرف تونسـتمیچرا نم ـدونمیاز حسِ اونم مطمعن بودم اما نم ہگـیارتباطِ ما دوتـا بود...د

 !شیهاچشم ِِےایو من موندم و باز رو شابوریدوباره برگشت ن سـانیهم تـمام شد و آ دیعـ

 

 .آمـدےهـم از دسـتم بـرنم ےارڪشـب تـا صـبح چـشم روهـم نذاشـتم...دلشـوره داشـتم و  آن

 بـود. انڪراهِ چـاره مـا تنـها

 و بهـش گـفتم. ـایدر ہو زدم بـ دل
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خـراب  ـمونینگـران بودم دوست ےـلینگـفت...خ ےـزیر شـدم...اولـش چامـا مجبـو دمیکـشیخـجالت م ازش

بـا خـودِ -گـفت: ـردڪ ـرڪف ہڪ ےکم...بـود اہتـر از آن حـرفـ ـرڪروشـن ف انڪمـا امـا ہبشـ

 ...امـا شہب ـدمیم را اتشمـاره ہبـاش لیمـا ہاگـ نمڪـیصحـبت م سـانیآ

 ؟ےامـا چـ-:ـدمیپـرس عیشـدم و سـر مظطـرب

 ...عـنـی،ہیقصـدت چـ-:دیو بـالـاخــره پـرسـ ـردڪ ےمنـمن

 ؟ےـردڪ رڪفـ ےچـ مـن ےتـو دربـاره انڪمـا-:گفـتم ےو با دلخـور دمیرا فهـم منظـورش

 بـگم؟ تـو ہب ـومدمیازدواج بـود م ـرِیغ قصـدم ہاگـ ہآخـ

 ؟ےنڪـیم رڪف ےنجـوریا ہڪاشـتم د دخـتر دوسـت چـنتا تـاحـالـا مـن ہمـگ ہاون گـذشتـ از

 .دونمیسـامـان،نمـ دونـمینمـ-:گفـت ہشـد و آهسـت ـریز ہسـربـ انڪمـا

بـا اون دخـتره دوسـت  ـشیسـال پ ڪی ـادمِیبعـدم مـن -جـو را عـوض کـند گـفت: ہڪنیا ےبـرا بـعد

 بـود؟ ےچـ اسمش ےنـداشتـ هـم ازدواج ،قصـدهےبـود

 ا؟یپـر-و گفـتم: ردمڪنگـاهـش  ےجـد

 خـنده! ـرِیز ـمیبـاهـم زد ےیدوتـا بـعد

منـو  ہڪ بـود ہگـن انـقدر بـود داده بـهم ےدوسـت شـنهادِیخـودش پ ہڪ بـود شـرکـت ِِےمنـش ایپـر

و مـن  ردڪـیم ـطنـتیش ےلیبـاهـاش دوسـت بـودم خـ ہڪ ےاہهفتـ ڪی...بـاشم بـاهـاش ہمجـبور کنـ

 و... میرفتـ ےمهمـون ےبـرا ہڪنیتا ا رمیبگـ دینـاد ردمڪیم ےسعـ

 ہدوهـفت شـد امےمهـم نبـود و تنـها نـاراحـت ـمیبـرا اصلـا ےولـ دمیشنـ ےو چ ـدمید ےچ ہڪ الیخـیب

 .تڪشـر نظـمِ خـوردنِ هـمہب و شـدنـم ےمنـش ےب

 ...ہخـالصـ

 ہلـافڪ نیبپـرسـم و همـ ےـزیچ انڪاز مـا دمیشڪیم خجالـت...نـشد ےخـبر ـچیروز گذشت و ه دو

 .نداشـتم صبـر جـز ےا...چارهردڪـیتـرم م
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 ...بـودم ہبـرگشتـ تڪاز شـر تـازه

 زنگ خـورد. ـلمیمـوبا ہڪ رمیبـرم دوش بگـ ردمڪرا جمـع  ـمیهـامعمـولِ هـرروز لبـاس طبق

 %9۰ ہپشـتِ خـط بـاش سـانیآ ہڪنیآرور داد!... احـتمالِ ا عیسـر ےلیناآشـنا بـود و قلـبِ مـن خـ شـماره

بـارِ  ـنیاول ہڪ ہسـال هجـده ےہپسـربچـ بـودم شـده ےجـدے...جـدزدیمـ امـانےبـ مـن قلـبِ و بـود

 !نـدڪدختـر صـحـبـت  ڪـیبـا  ـخوادیم

 

 ؟دیبله،بفرمائ-:گفـتم و زدم را اتـصال ےہدکـم و شـدم مصـلط خـودم ہبـود بـ ےبتـیبـاهـر مصـ بـالـاخــره

 بلـه؟-و دوبـاره گـفتـم: دمینـشن ےجـواب ےولـ

 ...ـومدیم نفس ِِےبـازم فقـط صـدا ےولـ

 د؟ییخـانم شمـا سـانیآ-و گـفتم: دمیکـش ےقیعمـ نفـسِ

 !سـالم-:بـگه آرام نـازکـش ِِےحـرفـم بـاعث شـد تـا بـا صـدا نیهمـ

کـرد و من بـا تـمامِ عـشقم بهـش  ےـقـراریب امنهیرو صـورتـم نقـش بسـت و قلـب تـو سـ ےلبـخند

 -گفـتم:

 منتظـرتون بـودم. شیوقـت پ ےلیعجـب؟خـ ہچـ ن؟ی،خوب هسـتخـانوم سلـام

 !دمیکـشیخـب،خـجالت م-آمد و بعد گفـت: ـقشینفـسِ عم ِِےصـدا

 -کـوتاه کـردم و گـفتم: ےاخنـده

 ؟ے،خودت خوبـحـرفـا ـنیا الِیـخی...حـالـا بـنیحـق دار خب

 شما! ےخـوبم مرسـ-بود جوابـم را داد: ایدنـ ِِےصـدا ـنیتـر ـبایز مـن نـظرِ از ہکـ نـازکـش ِِےصـدا ابـ

 د؟یخوب
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 ہشیم ہزم،مگیخوبم عز-با تمـامِ صداقـتم گفتـم: دمیگنجـینم خـودم پوسـتِ تو ےخـوش از ہکـ ےحـال در

 و بد بود؟ دیشن رو شما ےصدا

 ...کرد سکوت و کرد ےکوتاه ےخنده

 شد باهام. یمیبود اما انقدر باهاش صحبت کردم که باالخره صم ےخجالت

 .زدیهم اون زنگ م یو گاه زدمیدوبار بهش زنگ م یاون شب به بعد روز از

 تهران. ادیم گهیگذشتـه بود که باالخره گفت سه روز د   مونیتلفن یماه از رابطته سه

 بذارم. شیپا پ یکنم و رسم یاستگارقرار ازش خو نیتو اول خواستمیتو دلم نبود و م دل

 

با  سـانیآ زیدنـ شـاپِیکاف یِتو ظهـر از بعد چهارِ ساعت ہچهارشنب روزِ و گذشت روز سه زدن هم ہب چشـم

جا خوش کـرده  شیقشنگ اما محو هم رو لبـها یبـود و لبـخند میروبرو پرغرورش و ےمشکـ ِِےهـااون چشـم

 بود.

بـالـاخـره  ہنـکیبود تـا ا بایز ےلیخـ نمـونیش کـنم و سکـوتِ پرحرفِ بفقـط نگـاه ـخواسـتیم دلـم

 ن؟یخـوب-:دیخـودش سکـوت را شکـست و پـرس

 سـان؟ی...آم؟ی،عالخوبم-پرعشق نثارش کـردم و گـفتم: یلبـخند

 جانم؟-جواب داد: آرام

 ...زمیعز بلـاےگفـت:جانت ب ےقیو با نفسِ عم ستادیا ےاہلحظـ ےبرا قلبـم

 !ےخـواستـگار ـامیبذارم،ب شیپاپ ےرسمـ ـخوامیم-را گرفتـم نوازش کـردم و گـفـتم: دستش

 فعال زوده!-شد و گفت: ریزرا گاز گرفت و سربه لبش

 !ےمالِ خـودم بـش ـخوامیسـان،میآ ادینمـ خوشـم ےاز دوستـ-را آرام فـشار دادم و گفـتم: دستش

 ه؟یادیز ےہخواسـت
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 !میسال حداقل صبـر کن کیزوده خب  ینه،ول زمینه عز-و گـفت: دیاشـرو صـورتـم پ ےلبخنـد

 سال؟چخـبره؟ کی سانیآ -را گرد کردم و گفـتم: میهاچشم

 سامان؟-کرد و گردنش را کج کرد و گفت: رهیرا تو چشمانم خـ نگاهش

 جـانـِ سامان؟-پروژکتور زد و با تمامِ وجود گفـتم: میهاچشم

 !بخـاطرِ من!ـکنمیخواهش م-را آرام نوازش کرد و گفت: انگشتم

 سال نه شش ماه! کی ےول ہبـاش-و گـفتم: دمیکشـ ےپوف

 !یزیعز گهیکنم د کاریزم؛چیعز ےاوک-گفت: هیشد و بعد از چند ثان متفکر

 دوستت دارم! با تمامِ وجودم!-فقط خودش بشنود گفتم: ہڪ ےزدم و با تمامِ وجودم آرام طور ےچشمک

 

 !داشـت ےشـدنش هـم عـالمـ سـرخ

...درسـش تـمام شـده بود و تـو ـمیشـده بود تـمامِ زندگ ہڪخـلـاصـه -و ادامـه داد: دیکـش ےعمو آهـ 

 ےح،خوشیگردش،تفـر ےدنـبالش و کـل ـرفتـمی...هـرروز مـکردیکـار م ـشیعمـو شـرکـتِ ِِےتهـران تـو

 کـوتاه! ےلیخـ ہـاهـوتڪ ےعمـرِ خـوشـ ہڪخنده و...امـا افـسوس 

 !ہـادمـی قیدق رو روز اون...بـود ہنگـذشتـ ـمیبـود ردهڪتـوافـق  ہڪ ےشش ماه از مـدت هـنوز

 آبان ماه بود! مِاوششسـتیب

 .بـود ہعـاشقـانـ ےلیو هـوا خـ دیـباریم ےـزییپا بـاران

 کـار داشـتم. تڪتـو شـر صـبح

 ...نـزدم زنـگ همـان ےبـرا رهیدرگـ ـتڪهـم تا دو تـو شـر سـانیآ ـدونسـتمیم



 کن میآرزو

 
69 

 

منتـظرش بـودم امـا  ابانیوربـع سـرِ خـتـمام شـد مثـلِ هـرروز بـدونِ زنـگ سـرِ سـاعـتِ دو ہڪ ـارمڪ

 ہشـدم و بـ ـادهیموندم...پ جوابی...نگـرانـش شـدم،زنـگ زدم بهـش جواب نداد...دوباره زنگ زدم بازم بـومدین

 رفـتم. تڪشـر سـمتِ

 !ہنـرفتـ تڪشـر سـانیاما گفت اون روز آ دمید را بـود کـرده ےمعـرف بهـم خـودش قـبال ہک مـکارشه

 !ہالفڪمتعجب بـودم هـم  هـم

 !ـنهڪب ےارڪ مـن از خـبرےب سـانیآ دمیدینمـ ےلیدل اصـال

 !گـفتیبره حتمـا بهم م خواستینم ہاگـ

م نگـرانـ شـتریب نیخاموش بـود و همـ لـشیموبا بـارـنیو بـاز بـهش زنگ زدم امـا ا ـنیتـو مـاش بـرگشـتم

 !ـردڪ

 قـبل از تـرہو کـلـاف ـسادمیوا شـانہسـاعت سـرِ کـوچ ـمین...خانشـان سـمتِ ہگـاز دادم بـ رڪفـےبـ

 !ہخـونـ برگـشتـم

 بودم و حـالم دستِ خـودم نـبود. ےعصـب

اونم گفت تازه  ہڪ انڪـبرم سـر آمد و زنگ زدم مـاخـاموش بـود...ص لشیموبـا زدم زنگ ےشـب هـرچ تـا

 !ندارد ےخـبر چیه سـانیآ از و ہخان ـدهیرس

 سانیا با من ہک ےتـو تمـامِ اون مدت رهیبـگ تـماس باهام ہبگـ سـانیآ ہمن ازش خواهش کردم بـمن ےلڪ بـا

 در ارتباط بـودم ماکان خـبر داشت...

 ازش ےبـودم امـا خـبر سـانیـاند...تـا سـاعت دوازده منتظـر زنگِ آبـرس سـانیآ ہرا ب ـغاممیشد پ قـرار

 ہڪ ـشدندیکم داشتند گرم مکم میها...چشمردمڪو آرنجـم را حائلِ صورتـم  دمیکـش دراز تخت رو...نـشد

 .ردڪفضـا را پـر  لـمیمـوبا ِِےصـدا

 !ـدیبـادم خـواب انڪاسـمِ مـا ـدنِیصـاف نشـستـم امـا بـا د عیسـر سـانِیآ ہڪنیا رِڪف بـا

 جـونم داداش؟-و جـواب دادم: دمیشڪ ےپـوفـ
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 ؟ےنـبود ہڪسلـام،خـواب -

 ـشده؟ی،چنبـودم،بـگو خواب ہ،نسلـام-

 شـده!دخـتره چـش ـنیا ـدونـمیوالـا سـامان نم-و گفت: ردڪ ےمنمن

 و... ـمیـخورینم هـم دردِ ہمـا بـ دونمیبـرم خـارج و نمـ خوامیمـ ہـگیشـده م ـوانـهید ڪپـا

 جـا بـس بـود مـن را تـا مـرزِ جـنون بـرسـاند!تـا همـان انڪمـا ِِےهاحـرف

همـه  ـنیبـعد از ا ده؟یالـان فـهم-خش برداشـت و گـفتـم: میگلو ردمڪاحـساس  هڪ ےزدم جـور داد

 وقـت؟

 فـردا بـذار ہشـب ہ...فعلـا کجمیک دونم،خـودممینمـ-:گفـت ستہمعلرم بـود کلـاف شیصـدا از ہک انڪمـا

 بـا خـودتت صحـبت کـند! ـادیب ـکنمیم ـشیراض

 .ردمڪ قطع ےکـوتاه هیو با خـداحافظـ ردڪ آرامم ےحـرفـش کـم ـنیا

 !دمیپـریهـراسـان از خـواب م ـرفتیم هـم رو چشـمم هـم ےصـبح خـواب نـداشـتم،وقتـ تـا

به سمـتِ حـمام رفـتم و سـاعت  شـبید ہیخوابےب از ہحـوصـلےح شـد و بصـب بـود ےهـرمکـافات بـا

 .دراومد صـدا ہبـ لـمیمـوبا مـوقـع همـان و شـدم خـارج حـمام از ہبـود کـ ـازدهیحـدودِ 

 ان؟ڪجانم مـا-جـواب دادم: قیعمـ ےبـا نفـس ـنیا بـا ےچـرا نگـران شـدم ولـ دونـمیبـود...نمـ انڪمـا

 ؟ےوبسالم خـ-

 سالم داداش،چخـبر؟-

 اونـجا! ـرمیم سـانی...منم با آزیدنـ شاپِیکـاف ـایب-و بعدش گفت: دمیرا شن دیکه ماکان کشـ یپوف یِصدا

 اونجام! ـگهیسـاعت د ـمین،ےاوکـ-و گـفتـم: دمیشڪ ـمیمـوهـا ِِےلـا ےدست

 کردم و حـاضر شدمـ قـطع

 .ـدمیسـاده لبـاس پـوش ےلـیبـار خ ـنیا ـزدمیم پیقـرار داشـتم ت سـانیبـا آ ہڪ ہهـردفعـ برخلـافِ
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 ـنِ یمـاش ِِےرا جـلو ـنیمـاش

 

 شـدم ادهینـگهداشـتم و پـ انڪمـا

 ردمـڪ باز را ےو درِ چوب ردمڪ ےرا ط شـاپےافـڪ ےہپـل دوتـا

 ته بودند.نشس شاپیکاف ےهم گوشه سانیدر نشسته بودند و ماکان و آ یِدخـتر روبرو دونفـر

 نشست. ییروبرو زِیرفت رو م حرفیبلند شد و باهام دست داد و ب دنمیسمتشان رفـتم و ماکان با د به

یماکان چ -:دمیپرس رفتیور م یزیبود و با روم نییسرش پا هڪ روبهش کوتاه ےنشستم و با آه سـانیآ یِروبـرو

 سان؟یآ گهیم

 رو!. قتیحق-کوتاه کرد و گفت: یمکث سانیآ

 بودم؟ تو ےهمه وقت من مسخـره نیا ؟پسیچ یعنی -آرام گفتم: ییاما با صدا ےعصب

داده بودم و  ےیهمه وقت فقط به خودم و خودت فرصتِ آشنا نینه،ا-را باال گرفت و ذل زد تو نگاهم و گفت: سرش

 !میـخورینم هـم دردِ ہمن شنـاختمت ب ہڪ ےنجوریا

 دهـانم تمام ےرحـمےبا ب سـانیآ ہڪ میحـرفم را بگـو ردمڪو لب باز  ردمڪرا مشـت  میدستـها ےعصب

 ...نمڪانتـخابـش  ـتونـمیبـخوام م ـویهـرک ہڪ ے،طـورمیسـامـان مـن دخـتره آزاد ـنیبب-:گفت...بسـت را

 ِِےهـاانتـخاب ـنمیبیم نمڪـیخـوب دقـت م ہڪازت خـوشـم آمد و خوب شنـاختمت امـا خـب حـالـا  مـن

 ...تـمام!ـمیـخورینم هـم دردِ ہمـا بـ ـگمیم الـانم...بـاشـم ہداشـت هـم ےبـهتر

 ـرونـیب شاپےافڪبـدون حـرف بـلند شد و رفـت از  بـعد

 الیخـیب -نشاند و گفت: میرا گـرفت و دوبـاره سـرِجا ـمیبـازو انڪمـا ہڪدنـبالـش بـرم  خـواسـتم

 !کدنده،مغروری،شناسمیرو م سانیسامان،من آ

 ست!.کلمه ڪی حـرفش
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 متـاسـفم!-و گفـت: دیشڪ ےآه بـعد

 نـگاهـم ےبـا شـرمندگ ہڪ انڪمـا ہکـوبـوندم و رو ب ـزیم ِِےام را دوبـار رومشت شـده ِِےدستـها

 !کـرد داغـونم-:گفـتم ہآهسـت ےیفقط با صدا ردڪـیم

 هـم همـان بـود! قـتشیحق

 داغون بـودم! ےـلیبدتر از خ ےلیخـ

 شـده بود گـارینـزده بـودم،حـالـا س گـاریس ہتـو عمـرم لـب بـ ہڪ ےمنـ

 مـن! ِِےمیصمـ دوسـتِ

 هست! میطـور ڪیبود  ردهڪ ڪمـامـان نرگـس هـم شـ ہگـید ہڪ ےجـور

 بـود ہگذشتـ ہهفـت دو-:داد ہو ادامـ دیشڪ بـلند ےعمـو آه 

 اون روزا! دمیکـش ےچ ہڪبـمانـد  حـالـا

و از  نیترےـمیتنـها و صم انڪامـا مـا ہشڪیخجـالـت م ـدونسـتمینبـود،م ےخـبر انڪاز مـا 

 دوسـتم بـود... نیتـرمعـرفـت بـا مهمتـرہهمـ

 سـاخـته ازم ےمنو...کـار خـواستینم ے...وقتـنمڪرا فـراموش  ـسانیگـرفـتم کـلـا موضوع و آ ـمیتصـم

 ...خـتمیریهم م ڪمـنِ مـردِ گنده اشـ رشڪف بـا شـبا هـرچند...نـبود

 زنگ زدم امـا... انڪمـا ہبـ

 ...نـبود واضـح مـاکـان ِِےو صـدا ـومدیم ےـادیز ِِےصـداهـا...بـود ےمهمـون انـکار

 ان؟ڪمـا خـبرهہچـ-:ـدمیپـرس

بـعد  هی...پنج ثاندیرسیمـ گـوش ہبـ ےبیعجـ یِ!...صداهایگـوش هیچند ثان-و گـفت: ردڪ ےمکث انڪمـا

 ؟یخـوب داداش جونم-:اومد ماکان ےدوباره صـدا

 رون؟یب میبر ےکاریب انڪ،مـاآره خـوبم-کردم شاد باشم،جواب دادم: یسع
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 ...یعنی زهی،چراستش ہنـ-و گفت: ردڪ ےمنمن انڪمـا

 !انڪمـا شده ےچ-وسطِ حـرفش و گفـتم: دمیپـر نگـران

 !!سـانِیامشـب عقدکنـونِ آ-و آرام گفـت: دیشـڪ ےقینفـسِ عمـ انڪمـا

 و حـالت تهوع کـنمـ... جـهیبـود تـا احـساسِ سـرگ ےافڪحـرف  نیهمـ

 ؟یسامان،خوب-:دیپـرس گمینم ےزیچـ دید ےوقتـ انڪمـا

 بگـو خداحافظ. ڪیمزاحم شدم از طرفِ منم تبر دیببخش آره،آره-:گفـتم ےهولکرا قـورت دادم و هول بغضـم

 را قطع کردم. یدونِ اجازه به ماکان که صحبت بکند گوشبـ بـعد

 شبِ عمـرم بود. نیترنحس اونشب

 که رفتـه... شهیم یسالاالن سه سویآ دمشیوقت ند ـچیه ہـگید

 گرفتن و رفتن... یهم نگرفتن فقط عقدِ مفصل یعروس

 هامو جمع کـنم!خرده شهیتا االن هنـوز نتونسـتم ش ہڪ ےسو،جـوریآ شکستـم

 یبرات عمو چ رمیبم-هق گفتم:را آزاد کردم و عمو را محکم بغل کردم و با هق میتو گلو زدیکه چنگ م یبغض

 !یدیکش

حلقه رو  نیا-درآورد نشانم داد و گفت: یرنگ کوچک یاسرمه یلب گفت و از تو کشو جعبه رِیز یاخدانکنه عمو

 وقت فرصت نشد بدم بهش! چیگرفته بودم اما ه شیبرا

 !اقتیلیب یدختره-صورتم را جمع کردم و گفتم: سانیرا گرفتم و با تمامِ حسِ تنفرم به آ حلقه

 !یاونجور سوینگو آ-دستم را آرام فشار داد و گفت: عمو

 عشق؟؟ نیبود ا یعمو هنوزم عشقش پابرجاست و چ دمیو من فهم 
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 خـود حـالِ بـه را مجنـون ِِےعمـو و شـدم خـارج ہاز کلـب ریبخـشب گفتـنِ با و زدم عمـو ہبـ ےلبخـند

 ...گذاشتـم

تولدم از طرفِ آنا بود  یکـادو و بـود ہپـروانـ شکلِ ہک زیم رو سـاعتِ به ےاتاقـم شـدم...نگـاه واردِ

 بامداد بود!! ـمِینودو کِیانداختـم...اوه اوه سـاعت نزد

 پـتو... ـرِیرفتـم ز ڪو بـدون مسـوا ردمڪ ضیرا تعـو ـمیهالبـاس

 سرم ہبـزنـ غـر ےمـامـان خـال ِِےجـا

 .ردمڪرا بـاز  ـمیهـاچـشم مـامـان ِِےصـدا بـا امـا شـد صبح ےخـوابـم بـرد و ک ےڪ دونـمینمـ

 !ادیمـ انڪمـا آقـا الـان بخـور ہصبحـان مـامـان پـاشو-:گـفت بـازم ِِےهـاچشـم ـدنِیبـا د مـامـان

کل از خـواب به هڪ دیکـش را دسـتم محکـم مـامـان ہوبـاره بخـوابـم کتـکان دادم و خـواستـم د ےسـر

و دنـبالِ  ردڪبلـندم  املڪو  دیشڪهـا صـاف نـشستـم...مامان دوباره دستـم را زده جنـنِ یو ع دیسرم پـر

 !ہبـرد آشپـزخـان شاندڪخـودش 

 سلـام!-کوتاه گفـتم: کـردیم نگـاهم لبخـند با ہک بابا ہروب و نشسـتم ےرو صنـدل حالےب

 !ےحالےسلـام لـوسِ بابا حـالـا چـرا بـاز ب-را خورد و گـفت: رشیش ـوانِیاز  ل ےمڪ بـابـا

 ـادیالـان خـوابـم م ـدمیدیم لـمیبا عمو ف ـمینوآخه بابا من تا دو-و غر زدم: دمیپرتغالم را سـر کشآب ـوانِیل

 !ردڪ بلـندم زورہمـامـان بـ

 ہڪصبح درس و کالس داره  دونهیم هڪ ےجان آدمخب مامان-گرفت و گفت: میرا جـلو مـروین ےلقـمه مـامـان

 !نهیبینم لمیف میونتا دو

 سـویآ-:گفـت ےجـد و ہخلـاصـ مـامـان ہک اتاقـم سمـتِ بـرم شـدم بلنـدم حرفےرا گـرفتـم و ب لقمـه

 !!ڪمسـوا

 .ردمڪکج  ـسیسرو و راهم را به سمـتِ میشـونیزدم تو پ محکم
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و دورِ  ردمڪرا از بندِ کـش آزاد  ـمیزدم و مـوها ڪرا مسـوا ـمیهارا شستـم و دندان صـورتـمودسـت

 !ختـمیر میهاشانه

 خـارج شـدم. ـسیاز سـرو شیو با گفـتنِ آخ دمیشڪرا کامل  بـدنـم

از باال  ےوتاهڪ پسِیلڪو با  دمیشڪرا برس  میو موها ردمڪبه تن  یشمیشلوارِ اتاق شدم و بلـوز واردِ

 ...زیم یِکننده و عطـر زدم و نشـستم روبرونرم یو کم ردمڪ... رو تخت را مرتـب ردمڪجمعشـان 

 ...دیرسیم مڪکم دیبـا ـریز ہسـربـ ِِےآقا گهیده بـود...د ِِڪینزد ساعت

 و پیتخوش ہشیمثلِ هم ریزسربهےمـن آقا دِیدر زده شـد و با بفرمائ قهیهمان دق قایدرست بود چـون دق حدسـم

 معطـر واردِ اتاق شـدند!

 

.. 

 اسـفند تـولـدم بـود... ونهِستیماه گـذشتـه بود و امـشب ب ڪی

 ...ـمیبـود ہگـرفـت بـابـابـزرگ ےہخـون تـو ےجـشنِ خـودمـون ڪی

را از عمـو گـرفت و زد رو  ـنیو عمـو ازمان عکـس گرفت و ساره بلند شد دورب ـمینشسـت ـزیسـاره پـشتِ م بـا

 آرزو کـن بـعد فـوت کـن... سـویآ-و گفـت: لمیف

 ـمیبـرا ـمیروزهـا ـنیحـسِ گنگِ ا نهڪ ہکمکـ خـواسـتم خـدا از دلِِ ہرا بسـتم و از تـ ـمیهـا چشـم

 مشخـص بشـه!

 .ردمڪهـارا فـوت و شمـع ردمڪرا بـاز  ـمیلبـخند چشـم هـا بـا

من  یِادوڪاول -را به طـرفم گرفت و گـفت: شیاوه دسـت زدند و سـاره هم با لبخند کـادوو عمـه و کـ مـامـان

 !سـویآ

 هیصورتشـالِ قرمز ڪی...ردمڪ بـاز را رنگ ےصـورت ےفـرسـتادم و کادو ـشیبـرا ےو بـوس ڪچشم

 خوشگله! ےلیساره خ یمرس-انداختـم رو سـرم و با لبخند گفتم: ہڪخوشگل 
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از طرفِ  نمیمامانم ا ایب-:گرفت سمتم به را رنگ بنفش بزرگِ ِِےفرسـتاد و مـامـان کـادو میبرا ےبوس ساره

 !یبابات...انشااهلل صدساله شومن

 .ـخواستـمیم ہڪ ےتاپلپ همـان خدا ے...واردمـڪرا بـاز  ادوڪتو هوا برا مامان فـرسـتادم و  ےبوس

 !عاشقتونم مامان ےمرس بابا ےمـرس-و گفـتم: دمیشڪ ےغیج

 !دیبه صـورتم پـاش یو بابا لبخنـد دیام را بوسگونه مامان

بلـوزِ  ڪیشکلِ گل بود را بهم دادند و عمه هم از طرفِ خودش و کاوه هم  ہڪ ےبزرگ و عمو گردنبندِ کوچک بابا

 .داد بهـم خوشـگل رنگِ ےآب

 .دمیبـر را کیک ردمڪ ہمفصل از همـ ےرڪتشـ

.. 

 .ـادیب ریزہسـرب ِِےرا بسـتم و منتظـر شـدم آقـا تابڪ

ها بـود و راسِ سـاعتِ ده واردِ اتاق حرف نیتر از ا ریآقـا سخـت گـ ـنیبـود امـا ا دیفـردا عـ ہنکـیا بـا

 !قول خوش ہهـم ک شـهیشـد...ماشااهلل هم

 ترسم و زدم بـود شـده هـواہروزهـا سـرب ـنیا ہک دلـم به ےتشـر ےپرسشدم و بعد از سالم و احوال بلـند

 !دیایحـدسِ عمـو درست از آب درب ہڪنیا

 بـاز و گفـت ےصبح زده بـودم،خـب ہڪ ےیهـاتسـت یِبـعد از بـررس ریزہسـرب ِِےو آقـا مینشست بـاهم

 .میردڪ ےبازخوان را ےقبل یِهاقسمـت هـم ےو کم میردڪ مرور هارا تسـت همـان

د بلـند ش یدینباشو بعـد از تمـام شـدن با خسـته میردڪ نیتمر ـرایگ و ےجـد ہشـیتمـام مثلـِ هم دوسـاعتـِ

 دهیند شیتاحاال رو لبـها ہڪ ےبیعج و ےگذاشـت و با لبخندِ کوتاه ـزیم رو ےباکسِ خوشگل و کوچک ڪیو 

 تولدت بود... شبید دمیاز سامان شـن-بـودم گفـت:

 !دیباشـ ہداشتـ ریزہسرب ِِےهم از آقا ییکادو کی گفـتم



 کن میآرزو

 
77 

 

 اما ےجـد ےلیو اونـم خ ردمڪینگـاهش م ـرهیخـرهیزبانمم بند آمده بود و فقـط خ زدینمـ ہگـید ہڪ قـلبم

 نگـاهـم بـود. یـرهیبا محـبت خ ےجـوری

 فقـط ہخـف ےیرا از دستـش گـرفـتم و بـا صـدا ادوڪ و آمدم خـودم ہب ہڪچقـدر گـذشتـه بود  دونمینمـ

 !ممنـون-:گـفـتم

 ...نمڪیخواهش م-ازم گـرفت و گفـت: نگـاه

 مـن برم خدانگهدار. ہگـیخب د-و گفـت: دیکوتاه کـش ےآه

 خداحافظ.-گفتـم: وتاهڪو  ردمڪباز  لب

 تنهـا جوابےسـوالِ ب ایدن ڪیرو با و من ردڪ ڪتر را اتاق حرفےو ب ردڪنگـاهـم  ہیثانـ چنـد

 !گذاشـت

 

 .ردمڪ بـاز را ہجعب و نشسـتم ےدوباره رو صنـدل مقرےب

 قـرار داشـت. ےیبـایز ےـلیخ صـورت ہب( ∞عشق)وسطش آرمِ  هڪ دیسف فِیدستبنـد ظر ڪی

 ےقـرارےروزهـا انـقدر ب ـنیپـر آرام رو لبـم نشسـت و چـرا قـلبِ مـن ا ـنِ یع ہناخـواستـ لبخـند

 رد؟ڪـیم

 ـنیبـود و ا ـدی...فـردا عدیخـر ـمیو بـلند شـدم حـاضـر بشـم بـا عمـو بـر ـدمیشڪ وتـاهڪ ےآهـ

 مـانـده بـود... ـشیهادیاز خـر ےـلڪ هـنوز مـا ِِےهـواہسـرب ِِےعمـو

رژِ مـات و عـطرِ  ےمڪقرمز با  فشڪو  فیڪو  دیبـا شال و شلوار سفـ فیثڪ یِجـلو بـازِ صـورت ےمـانتـو

 مـن. املِڪ ـپِیشـد ت دمیجـد

گذاشـتم داخـلِ  الیـخیب امـا ببندم هـم را دستـبندم شـدم ہوسـوسـ و دسـتم ہرا بسـتم بـ سـاعتـم

 گذاشتـم و از اتـاق خـارج شـدم. مدڪ داخلِ و شہجـعبـ
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 بـود ہسـوخـت ہبا ترق اوهڪ ِِےانکارسهل اثرِ در ےسـورتـو چهارشنـبه ہڪ انگشـتم ِِےردِ سوختگ هنـوز

 !ےـادگـاری نیاز ا ـخوردمیم حـرص چقـدر مـن و بـود معلـوم

 عمـو داخل شـدم. ـدیبفرمائ با و آوردم در صـدا ہرا ب ہلبـڪ درِ

 بـود... نارشڪهـم  ریزہسـربِِ ےتصـورم عمـو تنهـا نبـود آقا بـرخـالفِ

 شـدا! ـرید-:گفـتم عمو ہروب و دادم ےکـل ےسـالم

را  ارتڪمـنِ فضـول  ہڪانداخـت  ـزیتـو دستـش را رو م ارتِڪو  دیبلـند شد کتـش را پوشـ وعمـ

-:دمیبـودند با تعجـب پرسـ ردهڪعمـو را دعـوت  ہڪدعـوتِ بـرادرِ حـسنا  ارتِڪ دنِیبرداشـتم و بـا د

 ه؟یڪ مالِ ےعـروس ارتِڪ ـنِیعمـو ا

از  ےڪی ےمـالِ پـسرخاله-گـفت: گذشتیم ےزیچـ دنبـالِ کمد ےتـو کـشو ہڪ ےدر حـال عمـو

 ردهـڪماروهـم دعـوت  ہڪ هاسـتہبچـ

 هـا؟ہبچ دومڪ-:دمیپـرس دوباره

!...حـاال انڪمـاودوسـتِ من ہشـیم ہڪهمـان مدرسِ شما -گـذاشت و گـفت: بشیرا داخـلِ ج لشیمـوبا عمـو

 چطـور فضـول خـانم؟

 آمده؟ مـنم ےدعـوت برا ارتِڪ ـنیا از ہآخ-و گفـتم: ردمڪ عمـو ہب ےاخمـ

 از طرفِ؟-:دیپرسـ ریزہسـربِِ ےشد و آقا رڪمتف عمـو

 چون ے...ولردڪ دعـوت منم ہداداشش ہـیحسنا دوستم،گفت عروس-گذاشتـم و گفـتم: زیرا رو م ارتڪ

 دیهم دعوتشمـا  ہڪحـالـا -نگفتم...روکردم سمـتِ عمـو و گفـتم: ےـزیچ ـذارهینم ےیبابا تنها ـدونسـتمیم

 ام؟یمنـم باهاتون ب شهیم

 !میرینه حتما م ہڪ چرا ےبـاش دعوت ہاگـ-بلند شد و عمو گفت: ریزہسربِِ ےآقا

حسنا هست و اون دخـتره یپسرخاله رمونیو من متوجه شـدم دب میبهش زدم و باهـم از کلبه خارج شد ےلبخند

 بود! ردهڪرو ن ےچیه کاهرِ یزآب ی
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 بـراش! دارم

 

چـون هـنوز  میخـورد رونیعمـو و ناچار نـاهار را ب شـنهادِیپ ہو بـ میردڪ دیخـر ےلڪسـاعت چـهار  تـا

 مـانده بود. شیدهـایخر از ےکل

گذاشتـم و بـاز  ـنیمـاش تـو را بـود ہگـرفـت ےدیعـ میعمـو برا ہڪ دمیجـد ِِےمانتـو ےہسـیک

 ےشـلوغ آن ِِےتـا بـالـاخـره تـو میردڪرو ا قـدمهـارپـاسـاژ ریزہسـرب ِِےآقا و عمـو ِِےپـاہپـاب

 .ـمینڪ ـدایپ ـریزہسـرب ِِےآقـا و عمـو ےخوشـرنگ بـرا ـرهنِیدوتـا پ میتـوانستـ

 .ـشدیمـن م قِیهـرسـال رفـ ہڪ خـوشگل قـرمزِ ِِےمـاه ڪیشـد  دمـونیخـر نیآخـر

افـتادم رو  ـمیلبـاسهـا ردنِڪ عـوض بـا مـن و ہخـان میدیرسـ رمـق ےشب خـسته و بهفـتِ  سـاعت

 رفـتم. ایرو عـالمِ ہتخـت و ب

.. 

 صبـح ِِہن ہب قهیدقده سـاعت...رفـتم بزرگ بابا ےہخون سمـتِ ہب ہخون از بدوبدو دسـت ہب ےمـاه تنگِ

 .ـشدیم لیسـال تحـو ہگید ہیدق پنج و بـود

 ...بـود سـفره وسطِ کنارش ےامـان بـزرگ با روبانِ مشکمـ سِڪو ع میدورِ سفـره جـمع بـود ہهمـ

 دیسـالِ جـد نیدر ا ای...خداردڪ رارڪت را تولدم روزِ ِِےرا بسـتم و دوباره همـان آرزو ـمیهـاچـشم

 بابابزرگ ے...براردمڪ دعا همه ےبرا... و شـوند ےمعن ـمیبرا ہناشناخت ِِےهاحس ـنیا نڪ مڪمڪ

 ےمامان و حتبابا یعمه و برا یاکاوه بر ینوپاش،براعشقِ  و ساره ِِےبرا ،شکستشدلِ و عمو ےبزرگ،برا مامانروحِ 

 !قـرارمیبدلِ  ـنیا ےبرا باز و خـودم ےو در آخـرِ دوباره برا ریزہسربِِ ےآقا ےبرا

 واالبصارالقلوبِمقلب ای

 ....ای

 ....ای
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 الحالاال احسنا الحالناحول

 سـالِ... آغـازِ

 قرآن ِِےو اون از لـا دمیکنارم بـود و بعد از اون دسـتِ بابابزرگ را بوس هڪبغلِ عمـو  دمیپـر ےخوشحـال با

 داد. ےدیعـ بهم ےتراول نوِ پنجاه ڪی

 تـم.گف ڪیهم دست دادم و سالِ نو را تبـر اوهڪو با  ردمڪ ےروبوس هم ہبابا و ساره و عممامان بـا

.. 

 ِِےهمـراهِ آقا ـدیچهارمِ ع تیمـوافق -:گفـت جمع ہعمـو رو ب ہڪ ـمیخـوردیم ـوهیو م ـمیهم جمع بود دورِ

 ـراز؟یش میبـر ےاہهفتـ ڪی ـنایا ےحـداد

 .ردندڪبلـند شـد جمـع هـم مـوافقـت  ہڪسـاره ومن ـغِیج

.. 

 

 داداشِ حـسنا! ہـیو عـروس ـنیفـرورد سـومِ شـد زدن هـم ہبـ چشـم

 تنـدتنـد قلـبم و بـودم ہگـرفـت اسـترس صـبح از ےمهـمان ـمیبـود قـرار ےوقـت ہڪ ہشـیهمـ مثلِ

 !ـزدیم

.. 

 و لبـاسم انداختـم. ـافهیق ہب ےو نـگاه سـادمیوا ہنییآ ِِےجـلو

سـاده در  شِیرنگـم و آرا ےڪمش فشڪو  فیڪست شده بـود بـا  میهاناخن ِِڪال با ہک رنگـمےآب لـباس

 دورم رهـا بـود... دهیشڪبابلـس  ہڪرنـگم  ےیطال ِِےو مـوها ملیحـدِ رژ و ر

یِ آقا ِِےیو سـاعت و دستبنـدِ اهدا فـمیڪو انداخـتم تو  ردمڪ ےرا رو گردن و مچِ دسـتم خال عـطرم

و شلوار از خانه خارج مانتو  دنِیپوش با و انداختـم سـرم رو را امےرا به دسـتم بسـتم و شالِ مشک ریزسربه

 شـدم.
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 و هـنوز عمـو حـاضـر نبـود! میداشـت دعـوت هفـت ےبـود و مـا برا ـمینوشش سـاعت

 ـریعمـو د-غر زدم: ردڪیم میداشـت کـراواتش را تنظـ نهییآ ِِےجـلو ہڪ عمـو ہو روب دمیشڪ ےپـوف

 شدااا!

 ـپم؟یخوشت-:دیپـرس ڪو برگـشت سمـتم و با چشم دیکتـش را پـوشـ عمـو

 ضعـف رفـت! ـشیبرا دلـم

 ـم؟یدار ہتـر از شمـا مگـ پیتخـوش اصـال!ماه ےماه-و گـفتم: ـدمیاش را بـوسمحکـم گونه ـدمیپـر

راه  تونمیبغـلم نمـ ریز نـذار ہخب حـاال انـقدر هنـدون ےلیخ-و گفـت: ردڪمـنو از خـودش جـدا  عمـو

 بـرم!

 .میعمـو راه افتـاد نِیو به سمـتِ مـاش میخـارج شـد ہلبڪش رفـتم و باهم از همـراهِ خـنده بهـ یاغرهچـشم

بـود و  ردهڪتازه قلبـش را عمـل  ہڪخـواهرِ بابابزرگ  ادتیعـ بودند ہرفـت بابابزرگ و ہبابا و عمـ مـامـان

 .دوستـش ےخـونه بـود ہسـاره هـم رفـت

 .ردڪرا از بـاغ خـارج  نیو مـاش ردڪدر را باز  مـوتیو عمـو با ر میشـد نیمـاش سـوارِ

 .شـد پخـش فضـا تـو ےترک شادِ آهنگ ہک ردمڪو ضبط را روشـن  دمیشڪرا جلو  خودم

 ؟ہـیلبـاسـت چجـور سـویآ-:ـدیو پـرس ردڪ مڪرا  ڱاز ولومِ آهن ےمڪ ردڪدستـش را دراز  عمـو

 

 !زانوم ِِےتا رو یلبـاس آب-

 پـاهـات بـازه؟-:ـدیپـرس و ےاصـل ابانیتـو خـ دیچـیپ عمـو

 هـان؟-گـفتم؛ متعجـب

 ؟ےدینپوشـ ےـزیچ ےشلـوار جـوراب ےسـاق ےـعنی ـگمیم-خنـدش گـرفـت و گـفت: عمـو

 !بلـنده لبـاسم ےچ ہواس ہآخـ ہنـ-
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 هـا! ےشیدور نمـ نارمڪ از هـم ہلحـظ ڪی سـویخب پـس آ ےلیخ -و گـفت: دیشـڪ ےپـوف عمـو

 !گفـتم بلـند ےزدم و چشمـ ےڪچشم

.. 

 بـود. ردهڪ ہاحـاطـ ےرنگ ِِےهادورش را چـراغدورتا ہڪ بـود ےتـو بـاغِ بـزرگ مـراسـم

 حسـنا...آمـدند استقبالمان ہب رسامیحـسنا با ام ےارڪو همـان اولِ  میتو دستِ عمو واردِ باغ شـد دست

 !ےاومد ہڪالم خوشحـ ےلیخ زمیعـز-و با ذوق گفـت: ردڪ بغلـم ےطوالن

 !یشـد خوشگـل ہچـ-زدم و گـفتم: ششیبه صـورتِ غـرقِ آرا ےلبـخند

 ما! رِیپسرخاله و البته دب رسامیام سویا کنمیم تیمعرف-:گفـت و زد ےخنده چشمک با

 !دیخند زیر و گذاشت دهنش رو را دستش با ہکردم ک ڪناز شیبرا ےچشمپشت

-و گفـت: ردڪ دراز سمـتم ہب را دستـش و من سمـتِ ہب ـدیو چرخ دیشڪدست از صحبت با عمو  رسامیام

 !دنتـیخوشحـالم از د

را  ـرسامیام دسـتِ مـن از زودتـر ےدستـ ڪی ہڪ بـدم دسـت بـاهـاش خواستـم و زدم ےمصلحت ےلبخنـد

 ؟ےردڪن ڪعـادتت را تر ـنیهنـوز ا ق؟یرف ےچطـور-فشـرد و گـفت:

 بـود. ـقرارشیب ـبیروزهـا عج ـنیقلـبم ا ہڪبـود  ےسڪ ِِےصـدا صـدا

 دلخـور بـود نگـاهش! ےیجـورای انگار...نگـاهش اون امـا بسـت نقـش لبـم رو ارادهےب ےلبخنـد ـدنشید بـا

 ...قیرف تیخوب ہخـوبم ب-گفت: ـریزہسـرب ِِےبهم در جـوابِ آقا وتاهڪ ےبا نگـاه رسامیام

 عـادتمه؟ دومڪ منظورت

 فقط هم حسـنا و من ہو روب ردڪو با عمو هم خوش و بش  دیشڪ رونیام بدستـش را از دسـت س ماکان

 !؟ہن ای دیشنـ هم خودش دارم شک اصـال ہک داد کوتاه ےسالم
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 دومڪ منظورت ماکان ےنگفت-:ـدیدوباره از ماکان پـرس رسامیام ہڪ هامهمان سمـتِ ہب ـمیقدم شدهم بـاهم

 عادتـم بـود؟

عادتِ دسـت دادن بـا -گفـت: رسامیام ہبا مـن بـود روب شیحـرفِ اصلـ ہڪبا نگـاه بـه من انگار  انڪمـا

 !نامحـرم چه محـرم چه...ہهمـ

 چرا نگـاهـش دلخـور بود! پیتخوش ِِےآقا نیا دمیپوزخند زد و من تازه فهم رسامیام

از  نیحـاال بب سـویتو سـرت آ ڪاخ-:خـودم ہتشـر زدم ب عیسـر ےلیدلـم ذوق مـرگ شـدم و بعـد خ تـو

 داره؟ باهام ےنسبت ہچ ہمگـ ردهڪ!...غلـط نهڪ فیتکل نییبـرات تا ہڪ ےکن ےارڪ ےـتونیالـان م

 !ـرمیمن دارم از دسـت م ہڪفعـال -آرور داد: قـلبم

 تو! ےردڪ جـایب-:دمیحـرص غـر با

 دمی! شـاـرهیدلـم داره از کفـم م ـدونسـتمیامـا خـودمم م ردمڪیداشتـم با خـودم بحث م هاوانهید نِیعـ

 !ندارم خـبر هنـوز ہرفتـ

.. 

 

 ریزہسرب ےو کادو از طرفِ عمـو و آقا ڪـیو بـعد از تبر میداماد رفـتعـروس ـگاهیجا سمـتِ ہب بـاهـم

 .مینشسـت ےو رو صنـدل میبرگشتـ

 ماند! ـرهیخ امہبـرهنـ ِِےرو پـاها انڪنگـاهِ مـا ہڪو شـالم را درآوردم  مانتو

 شـد. ریزہگـرفت و سـرب ـمیچشـم از پاها انڪمـا هڪانداخـتم  میرا رو پا میپا

 !نـدازمیب ـمیبا اشـاره بهـم فـهماند شـالم را رو پـاهـا عمـو

نگـاهم با نگاه  هڪو چـشم چـرخانـدم  دنیحـرفـها بـودم خـودم را زدم به نفهم ـنیباز تـر از الـج امـا

 !ردڪ دایپ یطالق ردڪینگاهم م رهیخـ هڪ رسامیام

 را باال داد. شیابرو یِتا کیمتعجب  ہڪ ردمڪ ےاخم
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 بلـه؟-گفتم: کردیاسمم را صدا م هڪازش گـرفـتم و در جوابِ عمـو  چشـم

 شالـت کو؟-:دیو پـرس ردڪ ـمیپـاهـا ہبـ ےااشـاره عمـو

 هم تو ہک شدم پسردختر رقصِ ےو سـرگرمِ تماشا ـمیانداخـتم رو پـاهـا الیخـیو شـالم را ب ـدمیشڪ ےپـوف

 بود. ردهڪاهنگِ جاز کلِ باغ را پر  یِو صدا دنیلولیم

عمـو حوصلـم -وسطِ حـرفشـون و گـفتم: دمیپـر ےارڪیو من از ب ردندڪیصحبت م انڪو مـا عمـو

 سررفت!

 !ـنجایا انیها مـدوستت االن بـچه ـشِیپاشـو بـرو پ-گفت: انڪو مـا ردڪنـگاهـم  عمـو

 شمـا ِِےدوسـتا یِجـا دونـستمینمـ دیببخـش-:گفـت ےمن با لحـنِ حـرص هڪ بـزند ےخواست حـرف عمـو

 .ردمڪ تنـگ رو

بود رفـتم و  سـادهیدختر وا ڪیو  رسامیامـ کـنارِ ہک حـسنا سمـتِ ہبـ شـدم بلـند بهشون ہبدونِ توجـ بعـد

 گرم گرفـتم! رسامیبا ام انڪـااز عمـد و لجِ م

 

 انڪمـا سمـت ہب ےهـم نگاه بارڪی ہیتا اخـر باز بـود و هرچند ثان ششین ہهـم از خـدا خـواسـت اون

 ...نداختیم

یب رسـامِیو ام جاڪسـرِکالس  یِ...اسـتادِ جدردڪیم فرق سـرِکـالس اسـتادِ با ہصدوهشـتاد درجـ اخـالقش

 و بارِ االن کجا! بند

حـسنا  ہڪ ردمڪیم گوش شسـروته ےب ِِےحـرفهـا ہبـودم و ب سـتادهیوا رسامیام ِِےجـلو طـورهمان

 شد! ڪخش مرمڪتو  م،قریبرقصـ مڪـی ایبـ سـویآ-و گـفت: دیشڪدسـتم را 

 !سـتمین بلـد من حسـنا نه ےوا-و گـفتم: دمیشڪرا از دستـش  دسـتم

 ؟ےسـتیدختـر،تو رقص بلـد ن-و گفـت: ردڪرا گرد  ـشیهاچشم حـسنا

 !سـتمینـه خـب بـلد نـ-را باال انـداخـتم و گـفتم: ـمیهـاشـانه
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 !ڪخـا ےعنی-گفت: یاو با لحـنِ مسـخره دیشڪ ےپـوف حـسنا

 !ڪخـا ےعـنی،ہدخـتر رقص بلـد نـباش ےدید ایدنـ ِِےجاڪ ہآخ

 !شـعوریب! خـودت ےبرا ڪخـا-و گـفتم: ردمڪ ڪنـاز ےچشـم پشـت

 کیتو ج کیج رسامیخودش بود و با امـ ہیشب ہڪ ےدخـتر سـمتِ  ہاش گـرفت و با قهقهه بحـرفـم خنـده از

 و چرت ہب دادن گوش ےحـاال وقت برا یهد نمیبب ـایب-:گـفت وسط ہدستش ب دنِیشڪبود رفـت و با 

 ها!داداشته هیعـروس اده،مثالیز سـام ِِےهاپرت

 ـواهرشِ!دخـتره خ دمیمن فهـم و

از خودت  ـنیبـرو بش ؟یسـتادیچـرا تنـها وا زمیعز-و گـفت: سـتادیا نارمڪحـسنا با لبـخند  مـادرِ

 من سـرم شلـوغه! دیخـشین،ببڪ ےیرایپـذ

 !.دیبـرس تـانیارهاڪ ہب دی...شمـا بـردیدار اریخانم اخـت کنمیخواهش م-زدم و گـفتم: وتاهڪ یلبـخند

 گرفت! لیپات رسامِیرا ام شیرفت و جا نارمڪدختـرا از  شِیبهـم زد و با گـفتنِ بـرو پ یلبخـند باز

 

 ےکم هنـوز بـود معلـوم اما نبود بنـد روپا اصلـا ہانقدر مشـروب خورده بـود ک رسامیام شدیبـاورم نمـ اصلـا

 !ـارهیهوش

ا ررا گرفت و من میبازو ییم اما اون با پررورا برگردان میرو اخم با شـد باعث الکل تنـدِ ےشد بـو هڪ مڪینـزد

 خانوما!خانوم یکنیچـرا اخم م-سمـتِ خـودش برگرداند و گفـت:

 بـند پا رو ہک ےبخـور انـقدر ےنبـود مجبـور -:گفـتم ےو با لحنِ بد دمیشڪ ـرونیرا از دستـش ب ـمیبـازو

 !اسـتاد ےآقا ےنـش

 !ردڪتحمـل  شهینمـ ہوگـرنه ک ـدهیحال م ـزایچ ـنیا با هـم ےعـروس-زد و گـفت: ےپـوزخنـد

 از کنارش گذشتـم! شـعوریشـد و با گـفتنِ ب ترظیغل اخمم

 بودند! ردنڪمشغـولِ خوردن و صحبـت  شناختمینمـ ہبا دوتا آقا ک انڪو مـا عمـو
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 ؟ییتنها سـو،چـرایآ نجایا ـایب-نگاهش بهـم افـتاد و گفت: عمـو

 !نجـایحسـنا سرش شلوغه،منم اومدم ا-عمـو جا گـرفتم و بعد از سالم به آن دوتا مرد در جواب عمو گـفتم: کـنارِ

 هاجوان رقصِ ےمشـغول تمـاشا انڪمـا گاهِیبوگاه یِهانگـاه ـرِیو من ز دیکشـ میرا جـلو ـوهیبشـقاب م عمـو

 خـوردن شـدم. ـوهیم و

.. 

 

 من! یبرا دیود... البته شابـ ےاکسل کننده ہـیعـروس ےلیخ

هم که  رسامیرقص و ام یهیو حسنا و خواهرش هم که پا کردندیوبش معمو و ماکان که با دوستانشون خوش چـون

 !گرید یبود و تو عالم لیکال پات

 تکه کردنِ پوستِ پرتقال!و شـروع کردم با کارد تکه دمیکشـ یپوف

 که بهـتر بود! یکاریب از

از  دونمینم که زدم جوانه تازه ےخودم،دلم،حسا رڪبودم...ف رڪچقـدر گذشت...اما من به شدت تو ف دونمینمـ 

 رو ےگاه شیهانشسته بود و نگاه میاالن روبرو هڪحـس  نیا ہیبانوباعث ہکجا نشعت گرفته بود و درآخر ب

 !.شدیمـ زوم صـورتم

 !شدم روبرو ماکان نگاهِ با ہک میدادم به صندل هیو صاف نشستم تک ردمڪرا بغل  میدستـها

 ار سرش و بشـه خنده از پر نگاهش شد باعث ہک دادم باال"شده؟ یزیچ"هیرا به معنـ ـمیابرو یِتا ڪی ییپررو با

 برگردانه! شیبغل مردِ سمتِ به

 با شد باعث ہک امشونه رو زد هواےحسـنا از پشـت ب هڪ ـدمیپوسیم ےارڪیو ب ےیداشـتم از تنـها ـگهید

 بکشم! ینیه ترس

 ےما تنهـا نشست شیپـ میبر ایالاقل بـ ےـستین بلد ہلوس رقص ک یدختـره-و گفت: دیغش خندغش حـسنا

 ؟ےچ ہک
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 شِیپ ـرمیم"با گفـتنِ ردڪیم نگـاه را حسـنا منو خنده با ہک عمـو ہخدا خواستـه بلنـد شدم و روب از

 !میازشـون دور شد "دختـرا

 شگـونین ےچ ہواسـ ےروان-:دیو پـرس دیکـش ےاخفه غِیج ہڪحسـنا گرفـتم  یِمحکـم از بازو شگونِین دوتا

 ؟یریگیم

 امرسیام ےبـود ہچـرا تا االن نگفـت ہنکـیواسه ا شیاول-و طلبکار گفتم: شیجلـو سـتادمیوا ہنـیس ہب دست

 پسـرخالته؟

 رفت! میآبرو سـتم،اسکولین بلد رقص ےچرا جلو اون همه پـسر گفت ہنکیواسه ا شمیدوم

 کدومشون مهمه واست؟-:دیشد و پـرس لیتبد طنتیش ہب تیحـسنا از عصبان نـگاهِ

 هـان؟-:دمیها پرسخنک نِیرا متوجـه نـشدم و ع منظورش

 دنِیفهم با حاال ہاز پسـرها واست مهم هسـتند ک ڪیکدوم  گمیخلِ م-آروم زد تو سرم و گفـت: دونهی حـسنا

 ؟ہرفتـ ـشیجلو تیآبرو ےستـیرقص بلد ن ہنکیا

 !کدومچیه-:گـفتم و چپےعل ےوچهڪ به زدم را گفـت،خـودم ےچ دمیفهم تازه

 رفت؟ شیجلو تیآبرو ےگیم ےپس واسه چ-:دیپرس دوباره ےبردار نبود و با سرتقحسـنا دست اما

ها...بعد خودم بچه شِیپ میبر ایحسنا توروخدا،ب نڪول -سـرم چرخاندم و گـفتم: ےاسهڪ چشمم را تو ےعصب

 از هاشـونخنده ِِےصـدا ہدختـرا ک ـشِیپ میپشـتِ سـرم آمد و رفـت سـایراه افتادم و اونم با گفتـنِ وا

 بـود!ِ  شـتریب هم آهنگ ِِےصدا

.. 

 

 سیسرو-:ـدمیو آرام درِ گوشِ حـسنا که مشـغولِ بگـو بخـند بود پـرس دمیشڪرا سـر  ـومیآب آلبال ـوانِیل

 کجاست؟ ےبهداشتـ

 هـم پـشتِ باغ هسـت! ےکیداخلِ سـاختمان هم هست،-و گفـت: ردڪ نگـاهم
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 سمـتِ ہگرد کردم و ب ـدم،عقـبیتـرس ییتنها ہک برم باغ پشـت سمـتِ ہدادم و خـواسـتم ب انڪرا ت سرم

 !هیخال زشونیم دمید ہفـتم تا با عمو بـرم کر ـنایعمو ا زیمـ

 !نـبودن ہاما نـبودن ک نمڪ داشـونیپ دیو چـشم چرخاندم شـا دمیشڪ ےپـوف

و تمـاس  ردمڪ ڪیلڪعمـو  سِڪدرآوردم رو اسـم و ع فمیڪرا از تو  لـمیمـوبا و ےرو صنـدل نـشستم

 !نگـرفتم ےبرقرار شد اما جـواب

 !رفتـم ساختمـان داخلِ سمـتِ ہقـرار دادم و ب فمیڪرا داخلِ  لـمیشدم موبا بلنـد

 بودند. اپوڪدر حالِ ت اراڪبـود و خدمت شـلوغ

را بـاز  شیاول داشت وجود در رفـتم،دوتا هاہپـل نِییپـا سمـتِ ہو ب ـدمیرا پـرس سیآدرسِ سرو شونیڪی از

 ...ردمڪ

 .ردمڪبود،داخل شدم و در را قفل  درست

 شدم. ےیگذاشتـم و واردِ دستشو زیآو ِِےالرا با فـمیڪ

 زنگ خورد. لـمیموبا ہخارج بشـم ک سیرا شسـتم و خـواسـتم از سرو میدسـتها

 .ردمڪخارج  فمیتو کـ از

 .ردڪیم ےیرو نما لمیعمو رو موبا سڪو ع اسـم

 الو بله؟-دادم: جواب

 تو؟ ےیسـو،کجایالو آ-:دیرسـ گوشـم ہعمو بلـند ب ِِےصـدا

 !امیساختمـانم االن مـ ،داخلِدینبود زتونیعمو،من اومدم سـرِ م-

 !میاےشگیهم ِِےجا زم،همونیزود باش عز-

 ،االن!باشه-

 خارج شدم! سیو از سرو ردمڪ قطع
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 .ردمڪبرخورد  رسامیام با ہاز سالـن خارج بـشم ک خـواستم

 سـتم را گرفت!د هواےب ہرد بشـم ک نارشڪبهش زدم و خواسـتم از  یالک یلبخنـد

 کی تو درست شد باعث ہک دیشڪ را دستـم محکم ہک نمڪخواستم دستـم را از دستـش خارج  دهیتـرس

 !سـمیوا شیقدم

 زم؟یعز همه تو اخمات چـرا-:گفـت و زد ےشل لبخنـده

 برم! خوامیدستمو ول کن م ،حاالستمیتو ن زِیمن عز-و گـفتم: ردمڪچندش صـورتم را جـمع  با

 !یبدعنق یلیخ ہک فیح یول ےخوشگل شد ےلیامشب خ-صـورتم آورد و آرام گـفت: کِیرا نزد سرش

 و هلش دادم عقب! ردمڪ خارج دستش از را دسـتم هواےرا از صورتش فاصله دادم و محکم و ب صورتم

 خورد! نیتعلل نداشت محکم از پشت زم چون

 قدم برداشتم! نایعمو ا زِیم سمتِ ہتند ببهش از ساختمان خارج شدم و تند تیاهمیب

 نشسته بودند و حواسشون به جلوشون بود... یو ماکان تنها رو صندل عمو

 !شد شروع داماد و عروس رقصِ  و زد ےآهنگِ شـاد یجیو داد بلنـد شد و د غیج ینشستم صدا تا

 رقصشون شدم. یِقرار دادم و مشغول تماشا زیم یا روام و آرنجم رچانه رِیرا زدم ز دسـتم

 بفهمه متوجه شدم! خواستیاما دلم نم ردمڪیم حس را ےنگاه یِنیسنگ

 !نبود،بود؟ عشق مثلِ ےحس شروعِ ہک نی!! و ایشده کوتاه و دزدک ینگاهم کنه حت خواستیم دلم

.. 

 ہک ےبرگشـتم سمـتِ کس هوایدست زدم و ب سوت بلند شد منمودست یتمام شدنِ رقصِ عروس داماد باز صدا با

 نگاهش را متوجه شده بودم! هینیچند بار سنگ دیمدت شا نیا تو
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 شد! ریزسربه شهیکردم و اون مثلِ هم ریرا غافلگ اشرهیخ نگاهِ

 م؟یریم یخسته شدم،پس ک-و روبه عمو گفتم: ردمڪرا بغل  میدستها

 !میریساعتم تحمل کن م کی کننیفکر کنم دارن شام سرو م -بلنـد شد و عمو گفت: ماکان

 حواسم به آن طرف جمع شد! آمدیم ساختمان داخلِ از ہک ییرا تکان دادم و با سروصدا سرم

 خبر شده؟با گفتنِ چه ماکان

 کنارم گذشت و به طرفِ ساختمان رفت! از

 نشست! شیدوباره سرِ جا گشتیبرم سمتمان به ہک ماکان دنِید با ہهم بلنـد شد بره ک عمو

 شده؟یچ-:دیکنارمان قرار گرفت و عمو پرس ماکان

الن افتاده وسطِ س هوشیکرده ب یرو ادهیسام باز ز نکهیمثل ا دونمینم-و کالفه گفت: دیکش شیبه موها یدست ماکان

 !دهیپشتِ سرش ضرب د گنیاما م

 !مارستانیب بردنش ےدرِ پشت از

 !دهیمن نکنه من هلش دادم سرش ضربه د یخدا یتند زدن! واحرف قلبم شروع کرد تند نیا دنِیشن با

 ده؟یچـرا رنگـت پـر سـویآ-:دیپرس متعـجب عمـو ہتابـلو بود ک یلیخ ـتمیکنم وضع رڪف

 !دادم هلش من-:گفتم زور به و گرفتم دندان ہرا ب لبـم

 ؟یچـ-:ندیپرس ہهمزمان بلـند شد ک انڪعمـو و مـا ےصدا

 

 ـتمیشد،اذیمـ مزاحمم نـبود،داشت خوب حالـش بود مـست عمـو ہآخ-جا شدم و گفـتم:بجا میتو جا یکم

 !ردڪیم

 منم محکم هلـش دادم و از سالـن خارج شدم! خب
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 ـنو؟یا یبگ ـدیاالن با-:دیپـرس آرام اما ےعصـبان ےیو با صدا دیشڪ یمڪپـوفِ مح عمـو

 !ردمڪ ےباز ـمیهاانداخـتم و با ناخـن نییپا شتـریرا ب سـرم

 ؟یچـرا زودتر نگـفت سـویباتوام آ-عمـو دوباره بلـند شد که گفـت: ےصـدا

 آخـه عمـ....-

نشده  یزیچ ہسامان،حاال ک گهید نڪ بس-:زد تـشر عمو ہب رو من از ےطرفدار ہتو حرفم و ب دیپـر انڪمـا

 !خورهیم ی...گ چه داره نفهمه ہره کنخو یاون پسره هم حقش بود،تا اون باشه انقدر

 ماکان؟-:گفت متعجب عمو ہک ردڪو هفت جدش  رسامیام نثارِ ےلب فحش ریز بعدم

 نقش بست! میمن خنده رو لبها اما

 خوشحال شدم! شیاز طرفدار نقدریچرا ا دونمینم

 را سرش ہک زدم ےلبخندِ لوس ڪیو  ردمڪنگاه  ردڪیم نگاهم اخم با ہک عمو ہو ب ردمڪرا بغل  میهادست

 رفت! سیسلف سرو زِیم سمـت ہداد و بلـند شد ب انڪت آرام

 رد؟ڪ تتیاذ یلیسام خ-:دیتوهم تاب داد و پـرس زیم ےرا رو شیبـود دستـها نارمڪ ہک انڪمـا

 رفت! ےلیوےلیق قلبم

 نه!-و کوتاه جواب دادم: ردمڪ ـسیرا با زبانم خ لبـم

 !دیشڪیدست م شیتو موها یه و بودم ہفکال ردمڪ نگاهش ےچشم ریز

 بهت؟ گفتیم ےچ-:دیدوبـاره پـرس انڪمـا ہگذشـت ک ہیثان چند

-لبم را کوتاه گاز گرفتم و گفتم: ے،گوشهمیگریلبم را گاز م رمیگیم استرس ےوقت ہک ہشیهمـ مثل

 ...دیبگو ےدرست زِیچ بخواهد ہ...اون اصلـا تو حـالِ خودش نبود ک،اونےچیه

 !گفتیم یور یدر فقط

 باشه! شیپ ساعت چند ےالاوبا لِیپات یپسره نیهم السڪتو  محکمِویاسـتادِ جد شهیباورم نمـ اصلـا
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 !برسه گوشم به ہانقدر واضح بود ک انڪپوزخندِ مـا ےصدا

 استادمو عوض کنم؟ تونمیبنظرتون م-:دمیرا تو هم تاب دادم و به هزار زحمت پرس میدستـها

 واقعا؟-

 واقعا؟ ےچ-:ـدمیپرس و کردم نگاه ماکان ہب متعحب

 ؟یاستادتو عوض کن یخوایواقعا م-:دینگاهم پرس یرهیخ ماکان

 شه؟یم-:دمیدهنم را قورت دادم و پرس آب

 خانم سرکالسِ ےبر کنمیمن با مهسان صحبت م شهیآره آره چرا نم-بود گفت: شیکه انگار از خدا ماکان

 تر از سامِ!بهتر و با تجربه یلی...خینور

 .ختمیر غذا خودم ےبرا و رفتم عمو سمـت ہلب گفتم و بلند شدم ب ریز یایمرس

 ہدوباره ب ِِڪیو تبر یجمع یِقرار گرفت و بعـد از غذا،با تشکر از مادرِ حسـنا و خداحافظ نارمانڪهم  ماکان

 !میشد ہخان ہیراه دامادعروس

 و داشـتم خـواب ہو من فقط سه ساعت وقـت واسـ ـمیبش رازیش ہیراه شش ساعت بود قرار و بود ہس ساعت

 !!ـبتیمص ےعنیاز نـظرِ من  ـنیا

.. 

 

.. 

 رفتم. سیسرو سمت ہتلو خوران بو تلو دمیبر نرمموگرم تختِ از دل بود ےهر زحمت ہب

خارج شدم که با بابا رودررو  سیرداشتم و از سروزدم و حوله و مسواکم را ب ڪرا شستم و مسوا وصورتمدست

 شدم...

 سالم بابا-
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 !ریسالم دخترم،صبح بخ-:دیبه صورتم پاش یلبخند بابا

 .ریصبحِ شما هم بخ-افتادم به سمتِ اتاقم و جوابِ بابا را دادم: راه

 چمدان قرار دادم. کِیکوچ بِیام را تو جو حوله ڪچمدانم را بسـتم و مسوا پِیز

 و بافتم، ردمڪرا شانه  ـمیموها

 و زدم صورتم و دست به کننده نرم ےو کم ختمیر صورتم ےنازکش را جلو یتکه ڪی

 .دمیپوش را بودم گذاشته جدا ہک ییلبـاسها

و  لیموبا و انداختم کج صورت به ہک ڪیکوچ فیک و ےزرشک شال و ےمشک کتان ےمانتو با ےزرشک شلوار

 عطرم را داخلش انداختـم.

 .ردمڪو در را بستم و قفل  ردمڪکشان از اتاق خارج و چمدانم را کشان ردمڪرا مرتب  تخت رو

 کنارم امد. یشکالتنون و خامه یحاضر و آماده با لقمه مامان

 برد سمتِ در. دیرا به دستم داد و چمدانم را کش لقمه

 ؟یکنیم کاریچ گهید ایب سویآ-ـد شد:بلن مامان دادِ ہرا تمام کردم و رفتم تو آشپرخانه تا اب بخورم ک املقمه

 گذاشتم و با دو رفتم سمتِ در! نکیآبم را نصفه داخلِ س وانِیل

 .ردڪو مامان در را قفل  ردمڪ پا را رنگم ےمشک یهایکتون

 خانوم! ریصبح بخ-به منِ پر ذوق گفت: ییعمو شدم...عمو هم نشست و با خوشرو نِیماش سوارِ

 عمو جونمـ ریصبحِ شماهم بخ-زدم و گفتم: یپهنوپت لبخندِ

 داد و راه افتاد. انڪت ےبا خنده سر عمو

 بود. اوهڪ نِیعمو بابا و پشتِ بابا هم ماش نِیماش پشتِ

 خواهرش اونم تنهاست. شِیپ رهیم گفتی...مومدیبزرگ ن بابا
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 مسافرت ندارد. یحوصله

 

 .وستنیاش هم بهمون پو خانواده ریزہسرب ےآقا ےاصل ابانیسرِخ

نمک)حوض  یاچهیتا در لومتریک ۸۵"بود ہنوشتـ ےرنگ قرمز ےتابلو ےرو میتهران به طرف جنوب خارج شد از

 "سلطان(

 !میفتیراه م م،دوبارهیخوریمفصل م یصبحانه ڪی میکنیاونجا توقف م میریم-تابلو گفت: دنِیبا د عمو

 زودتر. دمیاونجا شا میدیرسیساعت نه م بایبود...تقر میونساعت هفت میوقت گرفت میساعتِ تو گوش با

 یهیو من سرم را تک نیتو ماش دیچیپ هومنامرانڪ ےو زدم تو دستگاه...صدا ردمڪخارج  فمیرا از تو ک فلشم

 شدم. رونیب یرهیخ دادم و از پنجره یصندل

 جدأ هیبیعج زهیعشق،چ"

 درمونه! هیمثلِ دردِ هم  هم

 باال برهیم یلیتورو خ ای

 "!شونهیم اهیس ِِڪبه خا ای

 شد؟ ناراحت انگار من قلبِ چرا و گرفت را نگاهش اخم با چرا و خورد گره نگاهش ہب نگاهم

 !ردڪ مڪ را آهنگ ےصدا عمـو

 منِ اخمو و جاده در نوسان بود! نِیسمتش...نگاهش ب برگشـتم

چم  دونمینپرس عمو نپرس،چون واقعا خودمم نم-تم:گف زودتر من ہک بزند ےو خواست حرف دیشڪ ےآه عمو

 شده!

 ،اگهیقراریچته،اگه ب ےدونیاگه نم-نگاهم کرد و دوباره چشم به جاده دوخت و گفت: رهیخ هیچند ثان عمو

 رڪات فدرباره یچ ہاز صدتا فکرت نودتاش اونه،اگه از صدتا حرفات نودتاش اونه،اگه مهم برات ک ،اگهیاکالفه
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قلبت زود تر از خودت ابراز  دنشیبار د رو با ه شینیبب خوادیدلت م کنه،اگهیر توجهش خوشحالت مه کنه،اگهیم

 خالصه ےسه حرف یجمله ڪیبدون دردِت،تو  ییایجلوش به چشم ب ےکنیم ےاگه سع کنهیوجود م

 !"عشق"...شده

 

حالت هارا  نیا دامڪ چیه ہچنگ انداخته بود را بزور قورت دادم و من ک میگلو ہب ناخودآگاه ہک ےبغض

 نداشتم،داشتم؟

 ےآه قهیوهر دقگنگ بودم یلی!...اصال حالم دستِ خودم نبود...خفیبودم و بالتکل جی!...خودم هم کدانستمینم

 .دمیکشیم

که از پشت به  یسمت عمو،طور دمیچرخ کامل. اعتمادتر موردِ و بهتر عمو از ےحرف بزنم و ک ےکیداشتم با  ازین

 نمڪ دایپ بهش ےحس من ہعمو اگ-:دیباالخره لب باز کردم و سوالم را پرس یقیبعد از نفسِ عمدادم و  هیدر تک

 ؟ہشیم ےچ

 ؟ےک ہب-:دیپرس ہرکانیو ز ردڪ نگاهم ےچشم ریز عمو

 .نڪن تـمیتوروخدا اذ ہیک منظورم ہک ےدونیعمـو،م-گفتـم: ہگوناعتراض

قـبال  سـویآ-گفـت: ثڪم ہیشد و بعـد از چـند ثان الیـخیب بـودم داده بهـش ہک ےقسم خـاطرِہب عمـو

 !ـدمیرس بستبن ہب انڪامـا در موردِ تو و مـا ہیخوب ـزهیچ ےلیهـم بهـت گفـتم عـشق از نظـرِ من خ

 نبـودمتومطمعـن ےدرباره چون اما...داره ےنصبت بهـت حس انڪمـا دارم خـبر ہوقتـ ےلیخ

 بـ... ینڪیاعتـراف م یدار خـودت ہک حـاال خوب ےول گـفتمیبهـت نم ےـزیچ

کنـم  دایپ ےآخه،من فقط گفـتم اگه حس ردمڪ اعتراف ےعه عمـو من ک-وسطِ حـرفِ عمـو و گفتم: دمیپر

 !شهیم ےچ

 ؟ےپـرسیسواالرا م نیچـرا ا یندار ےحس ہاگ خوب دختـرِ ہآخ-داد و گـفت: انڪبا خنـده سرش را ت عمـو

 !یابچه ےلی...تو هنـوز خسوی! گوش کن آسیه-گـفت: عمـو ہبگم ک ےزیچ ردمڪباز  لب
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 هیمناسب عتِی... االن موقزیچ همه و احساست...حست...ماکان...خودت به ےکن رڪخوب ف نمڪیخواهش م ازت

 ماکان جلو چشماته!

 و بعـد بهـم بـگو... نڪ رڪف ن،خوبڪو خوب دقـت  نیبب

 !ےنڪ ارڪیچ ـگمیموقع بهت م اون

 هیسـرم را به پـشت ردمڪرا بغـل  میو دستـها ردمڪ ادیز را آهنـگ ےو صدا ردمڪزمزمه  رلبیز ےچشم

 را بسـتم! ـمیدادم و چشـم ها هیڪت ےصـندل

 

 .ردمڪرا باز  میهاچشم ـمیبازو رو ےدستـ انِڪت با

 .صبحانه پاشو...خانم تنبل پاشو-:گـفت و زد خوابم خمارِ ےهاچشم به ےلبخـند عمـو

 شدم. ادهیو پ ردمڪو کمربنـدم را باز  ردمڪراست ووگردنم را چپ دمیشڪ یاازهیخمـ

و  اوردنیم نییرا پا الیوسا نای...عمه و ساره از پشت ماشنیزم نداختنیرا م رویخانم و مامان داشتن ز مهـسان

ند و کاوه دوقلوها بود رهیبودن و شوهرِ مهسان خانم و ماکان هم درگ ییچا رهیهم درگ یحداد یخانم و آقامنصوره

 سرگرم بود. لشیداده بود و با موبا هیتک نشیهم به ماش

 بودند و گرمِ صحبت بودند. سادهیو عمو هم کنارِ هم وا بابا

 رو بده منصوره خانم. ییچا یِقوط نیا ای،بیشد ادهیپ نیچه عجب مامان از ماش-با لبخنـد گفت: دنمیبا د مامان

را از مامان گرفتم و به سمتِ منصوره خانم  ییچا یِو قوط ردمڪ یو با مهسان خانم سالم احوالپرس کشینزد رفتم

 .ادینشسته بود و منتظر بود آب جوش ب یکوچک یهیکه رو چهارپا

 سالم-

 آرام رو صورتش نشست و بلنـد شد... یلبخند دنمیو با د ردڪمن سرش را بلند  یِصدا با

 ؟یماهت دخترم...خوب یروالم بهس-و گفت: ردڪبغلم  کوتاه
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 ن؟یخوب ،شمایمرس-بهش زدم و گفتم: یلبخند

 قربونت برم دخترم منم خوبم!...چخبر؟-را از دستم گرفت و گفت: ییچا یِقوط

و پشتش آب جوش  ختیر یتو فالکس بزرگ ییچا قاشق دوتا ہو در جوابِ منصوره خانم ک ردمڪرا بغل  میدستـها

 !یخبرِ سالمت-گفتم: ردڪیم ےرا داخلِ فالکس خال

 یسالمت باش-گفت: رفتیم نایا مامان سمتِ  به که ےخانم دربِ فالکس را محکم بست و بلند شد در حال منصـوره

 دخترم!

چشم از آتش  "میعکس بنداز اریب نتویدورب سویآ"گفتیساره که م یِصدا با ہبودم ک سادهیوا شیکنارِ آت من

 گرفتم و به سمتِ ساره برگشـتم.

 رفتـم. ـنیماش سمـتِ ہدادم و ب انڪت شیبرا ےسر

 .میرفتـ ہاچیدر کنارِ ہب اوهڪ همراهِ و رفتم ساره سمـتِ ہرا از تو چمدانم درآوردم و ب نمیدورب

 .ردڪیمون ممسخره ےلڪو  گرفتیم سڪهم ازمون ع اوهڪو  ـمیگرفتیم ژست ےساره کل با

 ـنایا مـامان سمـتِ  ہب میبخـور ہصبحـان ـمیبر گفـتیم هڪ عمه ےصدا با ےادا و جنکولگ باز ےلڪاز  بعد

 .میردڪ تڪحر

 دورمون بود... ےادیز ـتیجمع

 جا شلوغ!بود همه دیع

 دورِ سفره جمع شده بودند. همه

 .میو نشستـ میداد ےجمعدوباره و دسته ےسالم

 رهیگیمامانت برات لقمه م سـو،هنـوزیآ-گفت: یگمسخره و خنده با ساره ہک داد دسـتم ہرا ب مروین ےلقمه مامان

 کوچولو! ینین

 !نڪنگاه ن کلشیست به هبچه ےلیهنـوز خ سـویآ ساره خب آره-:گفـت عمو ہک ردمڪنگاهش  چپچپ
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عمـو  ردمڪیم رڪو من چرا ف ردڪ دایپ ےتالق باهم اراده ےب ریزہسرب ےآقاوحرفِ عمـو نگاهِ من ـنیا با

 حرفش داره؟ نیا از ےمنظور

 

 شدم. ریز ہسرب سوالش پر نگاهِ مقابلِ در ہدفعه من بودم ک نیا

مامان به سمتـم گرفـته بود را از دستـش گرفـتم  هڪرا  ـریش وانِیل و زدم دسـتم تو ےلقمـه ہگاز را ب نیآخـر

 و نصفـش را خوردم.

 ـنیحسـاب دورب ـنیسـفره جم بخـورم...پس با ا نارِڪ از سفـره شـدنِ جمع تا نداشتـم اجازه بابا رسـمِ ہب بنا

 .ردمڪرا نگـاه  سڪع یڪی یڪیبرداشـتم و  نارمڪرا از 

 !ردڪ میخنـده را مهمـانِ لبـها سڪع نیآخـر

 !فـتهیباعث شده بود لبش و چشمش چپ ب نیهمـ بود من طـرفِ ہدر حالِ حرف زدن بود و نگاهش هم ب سـاره

 !یچقدر زشـت افتـاد نـجایا نیبب-:گـفتم ساره ہخـنده روب با

 زشت عمته! -:دیانداخت و با اخـم بهـم توپ سڪع ہب ےنگاه سـاره

 خنـده! رهیز ـمیزد هوی اوهڪشد و بعد منو  وتڪس هیثان چنـد

 ہک من ےآخه خنکه عمه-گفـتم: ردڪیکاوه را نگاه مومن ضیغ با ہک سـاره ہرو ب دهیبردهیخنـده بر ـونِیم

 مامانِ تو! ہشـیم

 !ردیاش بگـو باعث شد خـوده سـاره هـم خنده  دیحرفـم جمع هـم خند ـنیا با

.. 

 محکـم عمـد از سـاره ہک میفتـیراه ب میردڪیجمع م هارالیوسا میداشـت ساره کمکِ به شد جمع ہک سـفره

 گذشتـ. نارمڪاز  یدرآرحرص یگرفت و با خـنده شگـونمین

 .سوختیواقعـا م بازوم
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 !شـعوریب ےخـترهد

 درآورد. میبرا را زبانش ہک ردمڪچپ نگاهش فقط چپ الیـخیب

 ...حاالمن بدو اون بدو.ردڪ فرار ہشدم و خواسـتم بزنمش ک شڪیآرام نزدحرص آرام با

بسه بابا -گذاشت و گفـت: شیزانو ےهن دستـش را روو آخـرش ساره با هن میدیچرخ هانی،دورِ ماشدور دو

 !دیببخش

 رفـتم. نیماش سمـتِ ہو ب ردمڪنثارش  ےشعـوریزدم پشتش و با اخم ب مڪمح دونهیشدم و  کشینزد

گل کرده بود و  شونیو دوقلوها هم تازه باز ردندڪیداده بودند و صحبت م هیڪت نیبا عمـو به ماش انڪمـا

 .بودند خنده و ےغرقِ باز

 

 .دادم فرا بود،بود،گوش سمت کدام ہرفـتن بو  ریمس ےدرباره ہک هاشونحرف ہو ب ـسادمیعمو وا نارِڪ

 دادم. هیتک نیماش ہو ب ردمڪرا بغل  ـمیدستـها

 بودم! جنبهیو چقدر من ب گشتیو سمتِ من برم ردڪیم ےحرف زدن با عمو نافرمان انِیماکان م ِِےهاچشم

 دخترست! نیباز ا-و روبه ماکان گفت: دیشڪ ےشماره پوف دنِیزنـگ خـورد و اون با د لـشیموبا عمـو

 خرد شدم؟! ردمڪو من چرا احساس  ردڪبا چشـم به من اشاره  انڪما

 روبه و گرفت را دسـتم عمـو ہنقش بسـته بود خواسـتم ازشون دور بشـم ک امیشانیپ رو ہک ظیغل ےاخم با

!بابا کچل شدم از بس زنـگ ؟ینڪیدکش نم ہشـیهم ےبرا چرا-:گفـت ےعصب ییجورای و محکم ماکان

 !ےحاال خوددان ـدمیشمارتو م ندفعهیزد،ا

 یارڪکاره مگه اصال من بهش نه بابا چهنه -و گفـت: ردڪسرش را بلـند  هـویبود  تڪسا لحظه آن تا ہک ماکان

دکش کنم،چه  یجوریشده،حاال هم خودت  شیریس خودش!...کنم دکش بخوام حاال ہگفـتم ک یزیچ ایداشتم 

 شمارتو عوض کن! دونمیم

 هو پسر!-چشم دوخته بود تشر زد: ظمیغل اخمِ و من به ہو روبه ماکان ک دیشڪ الفهڪ ےپوف عمـو
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 ؟ےیکجا-'نگاهش کرد که عمو با اخم گفت انڪما

 عمو بلـند شد! لِیموبا ےصدا دوباره ہشد ک ریسربه ز ماکان

 ماکان را خفـه کنم! ـخواستیحرص دلم م از

 رد؟ڪماکان با چشـم بهم اشاره  "ستدختره نیا باز"گفت عمو ےنبـود پس چرا وقت ےزیچـ اگه

 و سـوار شدم. ردمڪعمـو را باز  ـنِیماش حرف،درِ بدون و ےناراحت با

 .دادم قرار صورتم را را دستم و گذاشتم باز ےقرار دادم و آرنجم را رو پنجره ـمیرا رو پاها فـمیک

 

 رِیز"ےاللبسم"و  ردڪرا روشـن  نیماش رِڪپ ہمن ہب وتاهڪ ےبعد عمـو هـم سوار شد و با نگـاه نیمـ چند

 .ردڪ تڪو حر ردڪ ہلب زمزم

 نداشـتم! شیهـم برا ےلیگرفتـه بود و دل ےلیور بـودم،دلم خغوطه االتـمیو خ راڪف ےتو

 از ہک ےهم سردرگم بودم...طور ےلیخ...بودم سردرگم من آره!...ےبهـتر از سردرگم ےلیدل ہچرا!...داشتم!...چ اما

 !دیڪتریمغـزم داشت م الیو خ رڪف

 بود! تڪتا قـم را سا ےاقهیچهل دق ـرِیمس کلِ ہک ردڪیم ڪهم انگار حالـم را در عمـو

 .ارتیز میرفـت اول خـانم منصـوره ےخواسـته ہو ب میشـهرِ مقدسِ قـم شد واردِ

 ہاردِ حرم کبود و ردهڪ مڪمڪ گرفتن وضو تو ہرا رو سـرم انداخـتم و با مهسان خانم ک دیسفـ چادرِ

 !میشلوغ بود، شـد ےلیخےلیخ

لذت  ےلیشده بـود خ ریتو دلـم سراز ارتیو ز ردنڪ دعا از ہک ےاما احـساس ردمڪیم ےخفگ احـساس

 بخش تر بود!بخـش تر و آرامش

 !ےلیشده بودم!...خ ڪسب
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شـده بود باعثِ  ریسراز ـمیهااز چشم ارادهیب ہک ےیها ڪبود...اش ادمیز ےهیاز گر ےڪسـرخم ها ےهاچشم

 شدنِ قـلبم شده بود! ڪسب

 !.ردمڪدعا  ےلیخ

 !کنند ردم ےدسـتِ خال نِڪمم ـرِیم،غیآیخانم معصومه)س( م ارتِیبارم به ز نیچون  اول گفتیخانوم م مهسان

 !میروبرو شـد انڪبا ما میشـد خارج ہحـرم ک از

 !ردڪنـگاهم  ـرهیهمانـطور خ و آمد باال سـرخم ِِےهاچشـم ہمتعجب از چادرم ب انڪمـا نگاهِ

 

 .میبود گـریهمد یرهیخ انڪ...هـردو غافل از جا و مردمڪینگـاهش م ـرهیمنـم خ ارادهیب

 !رفتیمـ آبرومـون ہنـبود،وگـرن نارمانڪمهسان  رهیغ ےسڪخوب شـد  حاال

 م؟یها بـر،خب بچهاوهم-

 گـرفـتم. انڪنگـاهم را از نـگاهِ مشـتاقِ مـا ـنیمهـسان،شرمگ ےصدا با

 و؟ڪ هیماکان،پس بق ییکجا-:دیپرس انڪما ہاش گرفته رو بمعلـوم بود خنده هڪ ےیبا صدا مهـسان

 منتظرِ شماهستـند! رونیب-و گفت: ردڪبا اخم نگاهش  انڪمـا

 جلوتر راه افتـاد. "میپس بر"داد و با گفتنِ انڪت ےسر مهسان

 .میرفتـ ےخروج سمتِ ہبود ب نییپا سرش ہرا از سرم برداشـتم و هم قدمِ ماکان ک چادرم

 ارتیز-:دیاومد سـمتم و آرام پرس ـدنمید با ہبود و انگار منتظـرِ من ک سـادهیعمـو وا ـنِیماش نارِڪ مامان

 ؟یردڪ

 شدم! ڪسب ےلیبله خ-کوتاه زدم و گفتم: یلبخند

 معلومه!-گفت: میهاچشم ہبا اشاره ب مامان
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 !سرخه خودتونم ےهاخوبه مامان چشم-و گفتم: ردمڪ وتاهڪ ےاخم

 !ہآخ ےـریگیبل م ےنجوریا گفتم ےخب مگه چ-اش گرفت و گفت:خنده مامان

 !شـهیم رید ہگید ـمیفتیب راه-:گـفتم مامان ہب مهـسان ہبدمش ب رفـتمیم ہک ےو در حال ردمڪرا تا  چادرم

 .میها شـدند و راه افـتاد ـنیو همه سوارِ ماش ردڪ دییحرفـم را تا بابا

 !ـدیرسیم نـظر ہقبل ناراحت ب یِبرخـالفِ سر عمـو

 شده؟ ےزیعمـو،چ-:دمیو پـرس ردمڪ مڪرا  ڪیموز ےصدا ےکم

 !دونمینم سـو،یآ دونمینمـ-جوابـم را داد: الفهڪو  دیشڪ کوتاه ےو پوف ردڪ نگـاهم ےچشم ریز عمـو

 !شده ےعمـو،طور دینڪینگرانـم م نیدار-برگشـتم سمـتش و گفـتم: کامل

 !گـردهیداره برم سـانیآ-جواب داد: وتاهڪو  ردڪ ثڪم هیچند ثان عمو

 

متوجه بـشم با دهـنِ باز ذل زده بـودم  ہنکـیبدون ا ےاهیراحت ده ثان نمڪ رڪف ہک ردمڪتعجـب  چـنان

 !عمـو ہب

 اد؟یتنـها مـ-:ـدمیبه خودم آمدم و پرس ردڪیا مصد را اسـمم ہک عمـو ےصدا با

 داد! انڪبا اخـم سرش را ت عمـو

 کجاست؟ شوهرش ،پسےچ ےعنی

 !دهد فشـار دستـش تو را فرمان محـکم عمو شـد باعث ہسوالم را به زبان آوردم ک نیهمـ

 جدا شـده! -بعـد عمـو آرام گفت: نیمـ چند ہروبرو شدم ک ےرهیخ الیـخیب و نگـرفتم ےجـواب دمید ےوقتـ

 عه،چرا؟-

 ازم! ےـپرسیم ےیسواال ہچ سـو،توامیچرا آ دونمیم چه-:گفت ےعصب بایتقر عمـو
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 ےـرهیو برگشتـم سمـتِ پنجـره و خ ردمڪ ادیز را آهنـگ ےدر عوض صـدا اوردمین میروہشدم اما ب ناراحـت

 شدم! رونیب

 زنگ خورد. ـلمیموبا ہرا بسـتم ک مربندمڪ...میشد یساعت بعد واردِ اتوبانِ شـلوغ ڪی

 ...ردمڪخارج  فمیڪتو  از

 بود. حسنا

 الـو سالم.-و جواب دادم: ردمڪ مڪ را آهنگ ےصدا 

 ؟یجون دوست ےچطور-:ےتو گوش دیچـیپ شیپرانرژ ےصدا

 !ستیازت ن ےخـبر

 عجـب؟ چه ؟ے،تو چطورخوبم-:دمیخند

 داداشم بودا تا االن به جونِ تو خواب بودم! هیعروس شبیبابا خب سرم شلوغ بود،مثال د-

 !یردڪیم کار ےداشت شبید از  گفـتم بود شلوغ سرم ےگفت ےجـوری یخسـته نباش-خنـده گـفتم: با

 ـبشید ے!...راستـلفتمڪکنن مگه من  ارڪ خودشـون! چه من ہبابا،ب الیـخیب-:گفت ےبا لحـنِ کشدار حـسنا

 خوب بود؟خوش گذشت!؟

 مستت! شعـورِیب یمخصوصا با اون پـسر خاله ےلیآره خ-م:دلـم گـفت تو

 خودت! هیخوب بود انشااهلل عروس ےلیخ زمیآره عز-

 !بشنـوه دهنت از خدا-:گفـت ذوق با ہک ـنمیاش را بببازشده شِین تونـستمیم دهیند

 !ایحےب-:زدمقهقهه

 ...ردمڪو قطع  میردڪصحبت  ـنیم چند

 !اوردین اصـال ہک نت ہشدم ب وصل
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برداشتم و بازش  نیاز پشتِ ماش ـپسیچ ڪیو  فمیڪچپوندم تو  ویدادم و گوش نترنتیا ہتو دلـم ب ےفحـش

 .ردمڪ

 ..."لومتریک ۷۰ شابورین"بود زده ےرنگ سبز ےتابلو ڪی رو ہک میاتوبان خارج شد از

 اعصـابم ناراحت بود! خانم کوچولو دیخـشیبب -و دسـتم را بزور گرفت و گفـت: ردڪ مڪ را آهنگ ےصدا عمـو

 

 .ردمڪیم شڪدر ےیجورا هینـگفتم، یـزیچ

 !بخشمتیشرط م ڪیبه  -گفتم: ےرکیو با ز دمیشڪ ےآه

 ؟یچه شـرط-با خنـده دستـم را فشـار داد و گـفت: عمـو

 !بود؟ ےک بود زده زنگ بهـتون ہک ےاون دختر-دهـنم را قـورت دادم و گـفتم: آب

سـمتِ اون دخـتره  ہتونینمـ بخـوادم ہاگـ انڪ،نگـران نـباش مـاحـسود خانم-و گـفت: دیبلنـد خنـد عمـو

 بره!

 چـرا؟-:دمیبرگشـتم سمـتِ عمـو و پـرس متعجـب

 !رهیگـ ےچـون دلـش بدجور-و گـفت: ردڪ نـگاهم ےچشمـ ریز عمو

 ؟ےک رهیگ-:دمیپرس ارڪآش ےتیحساس شم،بایدارم حسـود م گهیکردم واقعا د احـساس

 !حـسود ِِےخانم کوچولو ڪی رهیگ-گفت: رهیمچ بگ خوادیخونسرد و مثال که م ےلیخ عمو

 !ـرونیبپـره ب ـخوادیتنگه و م ـشیقلبـم جا نمڪیخدا! قلبـم!...چرا احـساس م یوا

 اون خانم؟ ہـیک -:گـفتم و چپےعل ےوچهڪ به زدم خودمو ےبه هر زحمـت ےول

 !دونمینمـ-:گـفت خنده به آغشـته ےبا لحـن عمـو

 ه؟یعمـو،عشق چجور-:دمیدادم و آرام پـرس هیڪت ےرا به صـندل سرم
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 ےمخـصوصا وقت ہـشیم شه،احـساسینمـ دهیعشق د سو،یآ-و گفت: نیغمگـ دمیشا شد ےجد شیصدا عمـو

 !!نارتهڪ

من عاشق  ےعنیپس "ردمڪبار اعتـراف  ـنیاول ےواسـه خودم ےو تو دلم برا ردڪداالمپ دولومپ  قـلبم

 !"شدم؟

 درسـته! ےستـیهـنوز از حـست مطمعن ن سویآ-:گفت عمـو ہک دمیشڪ قیعمـ ےآه

هم هست...نفسِ  ےاگهید ےزایچ ےنه ول-و سرم را برگرداندم سمـتِ عمـو و گفتم: ردمڪرا بغل  میهادست

من فعـال تنها هدفم  م،عمـوڪیکوچ ےلیها هنـوز خحس نیا ےمن برا-و ادامـه دادم: دمیشڪ ےقیعم

 !نهڪیام محسِ نوپام داره کالفه نیو ا هیڪپزش

 

حرفهات همـه درست اما...  زمیعز نیبب-:گـفت ےهمراهِ آه ثڪم ےجـلو شد و بعد از کم ےرهیخ رڪمتف عمـو

صـبر  ےـتونیاما توام م ـادیبعـد ب ےنڪ ـدایپ طیتو شرا ہمونیخانم کوچولو،منتظر نم نهیڪعشق خبر نم

 ،ےنڪ

 تیاصلـا حسِ واقع نی...ببطتتونوی،شراماکانو نش،خودتوین،ببڪ رڪهـم گـفتم خوب ف سـو،قبالیکن آ صبر

 ...ای ےواقع ےه؟عشقیچ

 عادته ساده! ہی ای-کردم: املشڪحـرفش را خورد و من تو دلم  عمـو

 بودم و سردرگم! جیهـم ک دانستـم،خودمینمـ

 .زدم ذل جلو ہب رڪو متف ردمڪام را تو دهـنم اشاره انگشتـِ

 حس هم شده بود غوزِ باال غوز! نیخراب بود و ا حـالم

 درِ قفسش بازه اما حسِ پرواز نداره! ہڪ بـود ےاپـرنده ہیدرسـت شب حالـم

را  ـمیهادادم و چشم هیڪت ـنیماش ےشهیش ہو سرم را ب ردمڪرا بغل  میهاو دست دمیشڪبلنـد  ےآه

 بسـتم.
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.. 

 .اشانڪ میدیرسـ ہڪپنج بود  ِِڪینزد ساعت

 م،اولینڪ ارڪیخب حاال چ-و گـفت: انڪمـا ہرا درآورد و زنگ زد ب لشیموبا عمـو ہشـهر بود ک هیورود

 م؟یناهار بخـور ییجا هی ـمیبر

 !میباشه پـس تو برو ما پشتت-اما عمو گفت: دمیرا نـشن انڪمـا ےصدا

 !فعال داداش ےاوک-

 از ما جلـو زد و ماهم پشتش. انڪما ہک ردڪ مڪرا  ـنیو سرعتِ ماش ردڪ قطع

 .میردڪ توقف ےسنت رسـتوران ےساعت بعد جـلو مینـ

 .میشـد ادهیپـ هممون

 .میها باال رفتـو از پله میرستوران وارد شد یِسنت هیام را ماساژ دادم و همراه جمع از درِ چوبشده ڪخش گردنه

 !زیبود و دل انگ بـایز اریبس ہارو درخت کبازِ پر د ِِےفضـا

 بزرگ ےآمد مارا به تختو خوش وتاهڪ یمیتعظ از بعد و آمد کنارمان ےنـفر آقا با لبـاسِ فرمِ محل ڪی

 بزرگ کنارِ تخت قرار داد و رفت. یِکرد و چنتا منو ےیراهنما

 

 هاہبرق گرفتـ ـنیو ع ردڪخورد انگشـتم با دستـش بر ِِڪهمـزمان رفـت سمـتِ منو،نو انڪمنـو مـا دستـ

 !دیشڪدستش آرام مشـت شد و مثلِ من عقب  انڪو مـا دمیشڪ عقـب را دسـتم

 و صاف نـشستم. دمیشـڪ شـالم ہب ےدستـ

 بود،نه! یچه تصـادفِ خوب-و آرام و با لحنِ پر از خنده گفـت: دیکش نارمڪخودشت را  سـاره

 .ردیبگـ شدت اشخنده شد باعث ہک ردمڪ بارش "ےزهرمار"لب  ریز
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همون  نیا سویا-و گرفت سمتم: ردڪ زوم ےپسر سڪو رو ع شیرا درآورد و رفت رو گالر لـشیموبا ساره

 بهتـ. گفـتمیم ہک هیپسـر

 سفارش خودتون ےنداره،هرچ ےفرق-گفـتم: "خورمیم ےچ"-:دیپرس ہرا ازش گرفتم و در جوابِ عمـو ک ےگوش

 ؟یآورد سشوڪع جاڪخوشگلِ،از  -ـت ساره و گـفتم:! و برگشـتم سمدیبـد

از ب ششیبرداشـتم...بعد ن لشیاز رو پروفا-و برگشت سمتِ من و جواب داد: خورمیمن برگ م-روبه عمـو گفت: ساره

 نه! پِیخوشت-شد و گفـت:

 نازن! ےلیخ شیهاچشم ،مخصـوصاےلیآره خ-را گرفـتم طرفـش و گـفتم: لیموبا

 کنـا! شیدرو چشـاتو ےهـو -و با اخـم گفت: دیشڪرا با حرص از دسـتم  لشیموبا ساره

و  نمڪ نترلڪام را نتوانسـتم خنده اشیجد ِِےهاچشـم دنِیو با د ردمڪمتعجـب نگاهـش  هیثان چنـد

 ارڪیچ اون ہب من ہخدا شـفات بده ساره آخـ-خـنده گـفتم: ـونِیبلـند نخنـدم...م ردمڪ ےسعـ ےلـیخ

 گفـتم چشماش قشنگـه!دارم،فقط 

و  اڪمت ہداد ب هیو تکـ ختیخودش ر یِدوغ برا وانیل ڪی "حاال"و با گـفتنِ دیبا اخـم نگاهش را دزد ساره

 صاف نشست!

 یـخندیم ےچ ےبرا -گفـت: ےنجکاوڪمتـوجه شد و با  اوهڪ ہام را بخـورم کخنـده ردمڪ ےسـع منم

 !میماهم بخـند ،بگـوےیدخـتر دا

 ،ازےـچیه-گـفتم: اوهڪ ہدادنِ سر روب انڪام شـدت گرفت و با تساره خنـده یِنگاهِ جد یادآوریبا  دوباره

 تو! ےوونهیدسـتِ خواهرِ د

 .رفت غره چشـم بهش ہو عمـ ـمیو ساره با مـشت زد تو بازو دیهم خـند اوهڪ

و آقا  یحداد ےو عمو و آقابود و بابا  شیدوقلوها رِیو منصـوره خانم غرقِ صحـبت بودند و مهسان درگ مامان

 بود. رڪتو ف قیعمـ انڪبود و مـا تڪو شرا ارڪ ی)شوهر مهسان( صحـبتشون دربارهیمهد

 .ردڪ رمیغافلگـ شیابا نگـاهِ قهوه هڪنـگاهم بهش بودم  ارادهےب
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و قلـبم  ردمڪینگـاهش را خوب حس م هینیاما سنـگ ردمڪ ےشدم و با انگشـتانم باز ریززده سربه خجـالت

 !گرفتےلحـظه هم آرام نمـ ڪی

 

 و مشـغول شدم. ردمڪ رڪو آرام از عمـو تش ردمڪرا بلـند  ـم،سـرمیقرار گـرفتـنِ بشـقابِ غـذا جـلو با

بار  ڪی سـو،تویآ عجـب چه-:گـفت متعجـب مامان ہک ردمڪرا تمـام  ـمیغذا بایبودم و تقـر گشـنه

 !یردڪرا تمـام  ـتیغـذا

 درآورده! مڪ،شییزندا شده باز اشـتهاش-:گفـت خنـده با ساره ہک بزنم ےفحـر خواسـتم

 درآوردم من. مڪش جاڪ شـعوریب-:ـدمیحرص برگشـتم سمتش و غر با

 .ردمڪ ےشوخ بابا خوب-:گـفت و داد قورت را دهنـش تو ےلقمه ساره

 را خوردم. ـوانمیل داخلِ دوغِ از ےرا برگردانم و کم ـمیو رو ردمڪ ےاخم

 آورد. ونیو قلـ ےیچا عمو سفارشِ ہو ب ردڪآمد تمـامِ بشقاب هارا جمع  ارڪخدمت ہگذشت ک ـنیم ـدچن

 فرسـتاد. رونیرا بهـش زد و دودش را ب ڪپ ـنیسمـتِ خود و اول دیهارا عمـو کش ونیاز قلـ ےکی

 .گرفـتم عمـو و خودم از ےسلف سڪع ڪیو  ردمڪخارج  فمیڪرا از تو  لـمیموبا

 .میبنـداز سڪاونطـرفا ع میبر اریبـ ـنتویبدو دورب -و گـفت: میآرام زد تو بازو ساره

 .ارمیب ـنیرا از تو ماش ـنیبرم دورب ـخوامیو بده م چییسو-تکان دادم و با گفتـنِ باشه روبه عمـو گـفتم: ےسر

 و داد بـهم. ردڪخارج  تشڪ ـبِیرا از تو ج چییتو دستـش زد و سـو ـونِیبه قل ےمڪمح ِِڪپ عمـو

 ،گفتم رمیم د،کجایـپرسیم ہو در جواب مامان ک میفـشهاڪ ـدنِیو با پوش دمیپر نییشدم از رو تخت پا بلـند

 .نییپا رفـتم و رفـتم هاپله سمـتِ ہب ارمیرا ب نـمیدورب رمیم

 و خارج شدم. ردمڪ باز را ےچوب درِ

 دوباره برگشـتم باال. نیماش ردنِڪرا برداشـتم و با قفل  ـنیدورب فـمیڪتو  از
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 باغ وسـطِ ہک ےآبشـار سمـتِ ہو باهم ب نارمڪاومد  فـشیک برداشـتنِ با اون ہک زدم ساره ہب ےااشاره

 .میبود،رفتـ

 

 .شد ملحق ما ہهم ب اوهڪ ہاز ساره انداخـتم ک سڪع چنـتا

 .ـرهیبگ سڪازمان ع ےیتا دوتا اوهڪ ہب میرا داد ـنیازم انداخت و بعـد دورب سڪهم چنـتا ع سارا

را  ـنیتا بـناگوشش باز شد و دورب ـششیشمـاره ن دنِیزنگ خورد و اون با د لشیموبا گرفت ہسوم را ک سِڪع

 .شد دور ازمان و داد ساره ہب

 شاپ؟ےکاف میبر ـهینظـرت چ-و ساره گـفت: مینگاه بهم انـداخـت ڪیساره  با

 شاپ؟یکاف وڪ-:ـدمیپرس متعجـب

 سردرش و داشت ےسنتـ ےنما رونشیب و داشـت قرار باغ ےآخـرا ہک ِِڪکوچ ےلبـهڪ ہببا چـشم  ساره

 !اوناهاش-و گفتـ: ردڪاشاره "بهـشتشاپِ باغ ےافڪ "بود نوشتـه

 .ـامیبردارم ب فمـویپس من برم ک ـسایوا-و گفتم: ردمڪزمزمه  رلبیز ےآهان

 رفـتم. ـنایداد و من به سمتِ مامان ا انڪت ےسـر

 جز مامان و منصـوره خانم اونجا نبود. کسچیه

 و؟ڪ هیپس بق-:ـدمیرا برداشتـم ومتعجـب پرس فمیڪ 

 ـگهیساعت د ڪی ایرفـتن قدم بزنن،شماهم زودتر ب-گذاشت و گفـت: نیرا رو زم اشییچا انِڪاستـ مـامان

 .مـیبر میخوایم

 شد ازشون دور شدم. ـدهیپاش صورتم تو ہو با لبخـندِ منصـوره خانم ک ردمڪلب زمزمه  ریز ےچشمـ

 فشیڪرا تو  لشیو موبا ردڪام شد و سرش را بلـند متـوجه میپا ِِےصـدا با ہبود ک شیسرش تو گوش ساره

 .مـیرفـت شاپےافڪ سمـتِ  ہگذاشت و باهم ب
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 بودند. ردهڪباغ را روشن  رنگارنگِ ِِےهاو واسه همون چراغ ـشدیم ڪیکم تارداشت کم هوا

 .مـیو داخل شد میردڪکلبه را باز  ہـیچوب درِ

 نشسته بودند. زیم ڪیسرِ  پسرڪیدوتادختر و  فقط

اش را چهره ےلیخ ہگنده ک نکیرنگ و ع ییطال ےپسرِ جوان با موها ڪی ہک میپنجـره نـشست نارِڪساره  با

تا سفارش  ستادیگذاشت و ا زیم ےرو را منو بهمون کوتاه ےنگاه ےبود کنارمان آمد و بدونِ حت ردهڪ نیدلنش

 .میبده

 م؟یبد سفارش ےاالن چ میساره ما تازه غذا خورد-و روبه ساره گفتم: ردمڪ ےرا نگاه منو

 .ردمڪ یهوسِ بستن بیمن عج-گذاشت و گفت: زیمنو را رو م ساره

 .شوڪیکوچ ےول خورمیم ےباشه پس منم بسـتن-گفتم: گذاشتم و زیمنو را رو م منم

 و پسر با گفتنِ چشم و برداشتنِ منوها ازمان دور شد. میداد ےسفارش بستن هردو

 ؟یتو تا حاال عاشق شد سویآ گمیم-

 نه!...دروغ که نگفـتم،گفـتم؟-و قاطع گفتـم: ردمڪسوالِ ساره نگاهش  با

 ؟یدار ےتو به ماکان حس-:دیاش و پرسچونه رِیزد ز دستـشو

 ؟یپرسیسوال رو م نینه، چرا ا-گرد شد و گفـتم: میهاچشم ردمڪ تعجب ہک مثال

 !هیجوری ہگینگاهتون به هم د نمڪیآخه احساس م-و گفت: ردڪ ےمنمن

 نگاهمون؟ هیچجور-و گفتم: دمیشڪ ےپوف

 مثلِ نگاهِ من به آرش!-و گفت: ردڪنگاهم  قیعم ساره

 نباف! الیساره توروخدا! خ نڪول -و گفتم: ردمڪرا بغل  میدستـها

 .نڪبعدا فعال انکار  مینیبیخب خانوم حاال م ےلیخ-و گفـت: ردڪرا بغل  شیهم متقابال دستها ساره
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-:گـفتم ساره ہقاشق تو دهـنم گذاشتم و روب ڪیو  دمیشڪ ـمیآورده بود را جلو شخدمتیتازه پ ہکیبسـتن

 بخـور!. تویبسـتن نهڪیم ـدایپ بیمخت ع نڪن رڪف ےادیز

 .دیشڪ شیرا جلو اشیو بسـتن ردڪچپ نگاهم چپ ساره

 .شدند داخل ماکان و عمو و شد باز شاپ ےکاف درِ ہرا تو دهـنم گذاشتم ک یقاشقِ بسـتن نیآخر

 .داد نشـانم داشت اخـم ہاول از همه نگاهش به من افـتاد و با دسـت به عمـو ک ماکان

 !میبدبخـت شد-روبه ساره گـفتم: رلبیز ہم سمـتمان قدم برداشـت کدره ےهابا اخم عمـو

 عمـو مثلِ من مظطرب شد. دنِیمتعجـب برگشت عقـب و با د ساره

 نـجایشمـا دوتا ا-:دیغر ےآرام اما عصـب ےیصـدا با عمو ہک میهـردو بلـند شد نارمانڪ ـدیرس ہعمو ک 

 !دینڪیم ارڪیچ

 .میبخـور ےبستن میاومد خوب-:گفـتم عمـو روبه کوتاه ےخواسـتم به خودم مسلط باشم با لبخـند مثال

 نـجا؟یا نیایم ہک دیدادیخـبر م دیاول با دینڪینم رڪف-گفت: انڪما

 .شـتونیپ میگشتـیبرمـ میداشـت نداشت،االن ےلزوم ہخب آخ-را رو دوشش انداخت و گـفت: فـشیک ساره

دنـبالـتون  ـمیدار ہسـاعتـ میاز نـ شـتریب االن ساره،ما نداشت ےچرا لزوم-ر زد:تش ساره ہروب عمـو

 .مـیگـردیم

 م،فقطیـومدیم میخودمون داشـت ہڪما شدهےخب عمـو حاال مگه چ-از لحـنِ عمـو روبهش گفـتم: ناراحـت

 .نیم،همـیبخـور ےبسـتن میاومده بود

 !سـویآ دیدادیخـبر م دیبا-داد زد: بایتقر و کرد نـگاهم ےعصـب عمـو

 خارج شدم. شاپیافڪبرداشـتم و از  زیرا از رو م ـفمیک ماکان ِِےاز داد زدنش اونـم جلـو ناراحت
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و  ردندڪبا لبخـند نگاهم  دنیشڪیم ـونیقل داشـتن ہتا پـسر کسه شـدمیم رد ہاز کنـارِ آبشـار ک 

 خانمِ شماره بدم!-گفتـ: شونیڪی

 !دنبالم افـتاد شد بلـند پررو ہدم ککر نثارش ےاخـم زهرمار با

 نور!نورِعال شهیم نهیبب ـنویخدا حاال عمـو ا ای

 و جروبحثِ ِِےبشـه اما وسط راهِ از صـدا مڪ شرش ہبلک ـنایمامان ا شِیتا زودتر برسـم پ ردمڪتند  هاموقدم

 .برگرداندمـ را سرم مظطرب دعوا

 خدا!. ای اوهاوه

 ڪینزد انڪمـا ہاز پـشت داشـتن ب قـاشیرف و پـسره همـون جونِ ہبا مـشت افـتاده بود ب انڪمـا

 .شدنیمـ

 تو ہبود بزن ردهڪ بلـند ہمتوجه بشـم محکـم دستـش را ک ہنـکیدو خودم رو رسـوندم به ماکان بدون ا با

 ها! ـشهیشر م انیاالن دوستاش م میبر ایتوروخدا ب-و با بغض گـفتم: دمیشڪ و گرفـتم رو پسره  صـورته

رو  انڪمـا پـشت از پسـره ےاز رفقـا ےکی ہک ہبزن ےو خواست حرف ردڪ میهاچشم به ےنگـاه انڪمـا

 و خودشم افتاد روش و باز دعوا شروع شد. نیگرفت و انداخت رو زم

 .تخت رو نشـست و شد بلـند کرد کمکش را بود والشآش ہهم پسره رو ک قشیرف ےکی یاو

کم کم تیجمع شد باعت ہک ردمڪصدا  نـطرفیا ومدیم داشت ہعمـو روک غیبا ج نمڪ ارڪیچ دونـستمینمـ

 جمع بشـن.

با  تیریو مد ردڪ جدا پسره از زوربه رو بود ےخون لبش ےجر خورده بود و گوشه رهنـشیپ ہرا ک انڪما عمـو

 ےشرمندگ با بودند دورمون ہک یحداد ےو روبه بابا و آقا ردڪ نگـاهشـون ےتا پسر عصـباناون سه دنِید

 ...شـرمنده بخـدا-:گفـت

به  لیموبا ہسمـتِ عمو ک ردڪ...بعد روردهڪ ےپسـرم،جوونِ  نفهم دیببخـش-سمتِ ماکان و گفت: ردڪ رو

 ےآقا ...روکرد سمـتِدیآبرو دارم شما ببخش نجایمن ا دینڪرو خبر ن سیپلـ نمڪیخواهش م -دست بود گفت:

 !دهینفهـم ردهڪن ے،جوونجناب من واقعا شرمنده-و گفت: یحداد
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 .ننڪیم ےو الوات شـنیم جمع دوستاش با ہپسره ، پسره  صاحب رستورانِ ک ہـنکیا مثل

 .ادیم شیپ گهی!...اتفاقِ دهیچه حرف نیببخـشه،ا خدا-:گفت و داد تکان ےسر ےحداد ےآقا

 مرد آقاست. نیا چقدر ہک آخ

 ہرسـتوران ک رهیمد ےفیس ےو آقا ردندڪماکان رو از اونجا دور  یو عمو و آقا مهد ردڪعمو اشاره  ہروب بابا

 .ردڪ یراه مارا حـساب صورت نکردنِ قبول و ےخواه عذر ےکل با بود ےاافتاده جا و چهرهخوش مردِ

 

 .ـنیداخلِ ماش میو به کمک هم بـرد میردڪهارا جمع  لیوسا تمـامِ ساره کمکِ به حرفےو ب ریزہسرب

 انڪمـا نِیماش سـمت ہب ـرودیبه دسـت م راهنیمـهسان پ دمید ہهم خواسـتم سوار بشـم ک خودم

 همـش کـنم،آخـه ےازشـون عذرخواه خـوامیمن ببرم بهشـون بدم،م ـشهیم-رفـتم و گـفتم: ترڪینزد

 من بود. رهیتقـص

 !شه،بفرمایچرا نمـ زمیآره عز-ت:سمتـم گرفت و گـفرا به راهنیخانم با لبخـند پ مـهسان

 بودند صحـبت گرم خانم منصـوره و عمه با ہک مامان ےغرهچشم مقـابلِ در و زدم مهسان به ےاجـبار ےلبخـند

 رفـتم. انڪمـا ـنِیماش سمـتِ به

 .بود تنـش ےرنگ ےمشک راهنیپ رینشـسته بود و ز عقـب

 بسـته بود. ـشیهاداده بود و چشـم هیڪت ےصـندل هیپشتـ ہرا ب سرش

 .ردمڪرا آرام بازوبسـته  در

نشـسته باشم...حدسـم  نارشڪمن  ندڪیرا نمـ رشڪدرصد هم ف ڪی ہحدس بزنم ک ـتونـستمیم

 بابا ہب ـرونیمهـسان لباسو بذار برو ب -گـفت: ندڪرا باز  شیهاچشم ہـنکیبدونِ ا انڪدرسـت بود چون مـا

 !ندارم حـال من کنه ےگرانند خودش بگـو هم

 !ـستند،منمیمهـسان خانم ن-جا شدم و آرام گـفتم:جاب میتو جـا ےکمـ

 .گرفت خودش ہب متـعجب حـالت رنگـش ےاضرب باز شد و نـگاهِ قـهوه ڪی ـشیهاچشم
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 گرفت دسـتم از را لباس تعلل با گرفـتم، سمـتش ہب را لـباسش ہک ـمینگـاهِ هـم بود ےرهیخـ ےاهیثانـ چنـد

کـرم  رهنِ یو پ دینـگاهش را دزد عیسر ےلیخودش ثابت ماند و خـ ِِےیاهدا دستـبندِ رو ےانگـاهش لحظه

 .من بود رهیتقـص خواهم،همـشیمعـذرت مـ-انداختـم و گـفتم: ری... سرم را زردڪرنگش را  تن 

بدونِ اطالع و  ہـگید ہکـ براتون شد ےنداره عوضـش درسِ عـبرت ےالڪاش -اش بلـند شد:خفه ِِےصـدا

نـگاه و زبانـشان را  ارِیها اخـتو متاسفانه مردمانـش مخصـوصا مردا و جوان ـرانِیا ـنجای...اینـر ےیجا ےیتنـها

 ندارند.

 لـتیموبا-:گـفت مـقدمه بدونِ ہبـشم کـ ادهیدادم و خـواسـتم پـ انڪت شیهادر مقـابلِ حرف وتاهڪ ےسـر

 رو بده.

 !لحـظه چند لطفا،فقط-:گفتـ دوباره ہک ردمڪنگـاهش  متعجـب

اش دوباره درآوردم و گـرفـتم سمتش،از دسـتم گرفت و با نـگاه به صفحه فـمیڪرا از داخلِ  لـمیمـوبا حرفےب

 رمزش!-به سـمتم گرفت و گفـت:

-:و گـرفت سـمتم و گـفت ردڪ پیتا لـمیتو مـوبا ےیـزایچ ڪیرا زدم و دوباره بهش برگرداندم... رمزش

 الزمت بشـه! دیشـا

شده  ـویس "ریز ہسرب ےآقا"اسـمِ با اششماره ہاش شدم کصفحه ےرهیرا از دسـتش گرفتـم و خـ لـمیموبا

 بود!

 نیاز ماشـ انڪمـا خـندونِ ےهاچشـم و هامشونه ِِےرو لبـم نقش بسـت و با انداختـنِ باال قیعمـ ےلبـخند

 شدم. ادهیپـ

 

 !شاپےافڪ میمن شد رفـت رِیتقصـ سـویآ دیببخـش-مثال ناراحت گفـت: ےاافهیاومد و با ق نارمڪ ساره

 .میبر ایشد،بـ تمـام بود ےساره، هـرچ الیـخیب-نگـاهش کردم و با خنـده گـفتم: چپچپ

 .میبودند رفتـ سـتادهیهم ا نارڪ ہک عمـه و مامان سمـت ہب باهم

 ماکان!؟ نِیماش تو ےرفتـ ےچ ےتو برا ـرمشیب ےآخه دختره-:دیبا خشـم غر دنمیبا د مـامان
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 تکڪبخاطرِ من  ـچارهیب کـنم،اون ےعه مامان،خب رفـتم معذرت خواه-و اعتراض گونه گفـتم: ردمڪ اخم

 خورد.

 نیهمه ادم شما دوتا تنها تو ماش نیا ےجـلو نبود درست عمه،اخه بگـردم دورت -:گفت مامان ےبجا عمـه

 ن،ینیبنش

 !یکردیم ےازش عذر خواه ـرونیب ادیب ےشـدیمنتظر م خب

 !نییسرم را گرفتم پا حرفیب

 !مثال بود شدهےانگـار چ حاال

 .نڪ،تمامش مامان جان گهیباشه د-ناراحت شدم روبه مامانش ارام گفت: دید ہک ساره

 همه آدم معطل اونن! نیموند بابا ا جاڪ نیبزن بب اوهڪزنگ به  هیساره -و گفت: ردڪحرف را عوض  عمـه

 رفـته باز! جاڪ ستیمعلوم ن اوهڪ یریبم یاله-غر زد: ساره

 دختر! ریزبونتو گاز بگـ-تشر زد: عمـه

 به دست ازمون دور شد. لیو موبا ردڪ یاخم ساره

 .میها شد ـنیسوارِ ماش همـه

 !شـتریاخم داشت و من ب عمـو

 لوس بودم! ےادیدسـتش دلخور بودم و من ز از

 !خواسـتم عذر ماکان از ہخودم هم باورم نـشده بود ک هنـوز

را  ـنیو ماش دیشڪ ےپوف ےعصـب عمو ہبه دست و خندان خارج شد ک لیکاوه از درِ رسـتوان موبا باالخـره

 راه انداخت.

 

 ...ساعت هشت شب بود.نیحـمامِ ف میدیوجو باالخره رسـپرس ےمڪاز  بـعد
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 .میشد ادهیرا برداشـتم و همـراه عمـو پـ ـنمیوربد و گذاشـتم عقب ےرا رو صنـدل فمیڪ

 شلوغ بود. ےـلیشب بود اما باغ خ نـکهیا با

 ...دمیشڪ را دستـم قـهر با ہک ردیخواست دسـتم را بگـ عمـو

 لب زمزمه کردم و کنارم قدم برداشت. ریز ےلبجـباز

 جا همـه و بود ےچراغون ہداخلِ حمـام ک میخودش را بهـم رسـاند و همـراه کاوه و عمو و ماکان رفـت ساره

 .بود مشـخص

 باهاش هم صحبت بشـم! ـخواستیهنـوز هم اخـم داشت و من چرا دلم م اوهڪ

 .ردڪیصحبـت م لشیصحـبت بودند و عمـو هم با موبا رهیدرگـ اوهڪو  ساره

 .رفتیور م لشیداده بود و با موبا هیڪت ـوارید به ہماکان شدم ک ڪینزد

چت  یڪی با داشت انگار و تلگرامش ےافـتاد و صفـحه لـشیموبا ےچشـمم افـتاد به صفحـه ارادهےب

 .ردڪیم

 دوخـتم... ردڪیم نگـاهم ہک شیهاگرفتـم و به چشم لشیموبا ینـگاهم را از صفحـه عیسـر

 د؟یـریبگ سڪازم چنتا ع شـهیم -:گفـتم ےاخفـه ےرا به سمـتش گرفـتم و با صدا ـنمیدورب

 ـکار؟یچ ےیـخوایرو م سڪع ہهمـ ـنیدختـر تو ا-:ـدیرا ازم گرفت و پرس نیلبخـند دورب با

 .دارمینگـهشون م ےادگاریخب -را باال انداخـتم و گـفتم: ـمیهاشونه

 !ـمیباش داشـته ےدونفـر سڪع ڪی ـشهیاالن م ےعـنی-را باال داد و گفـت: شیابروها جفـت

 زدن! ردڪتلوپ شروع و تاالپ ردڪو بعد به سرعت خون را پمپاژ  سـتادیلحـظه قـلبم ا ڪی

 آره حتـما!-:کوتاه زدم و گـفتم ےلبـخند

 از جفـتمون ثبت شد! سڪع ڪیشد و  مڪیو نزد ردڪ میرا تنـظ ـنیدورب
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 !ـرودیم ـمیو آبرو شـنودیرا م شیاالن ماکان صـدا ردمڪیم رڪف هرلحـظه ہک زدیانـقدر تنـد م قـلبم

 

و ازش خواسـتم چنتا  ـسادمیحوض وا نارڪ و نداده لو را احساسـم قلبـم ےازش فاصـله گرفـتم تا صدا عیسـر

 ازم بنـدازهـ. سڪع

 .میانداخت سڪهم اومدند و باهم ع اوهڪو  ساره

.. 

هم تا  شهیو همـ نهڪتا باهام صحبت  ردهڪیماکان همش دنـبال فرصـت م ردمڪیچرا احساس م دونمینمـ

تا حدِ  اکانݥ از منو داشت ےعمو سع ردمڪیم رڪو من چرا ف ومدیم نارمڪعمو  ـشدیم مڪینزد ےکم

 !نهڪدور  نڪمم

 .رفـتم باغ سمت ہاز چشـمِ عمـو دور شدم و ب عمـدا

 .ادیو مطمـعن بودم دنـبالم مـ دید ماکان

 ےهاقدم ےچشـم ریز و گـرفـتم خودم از ےچنتا سلف ـمیو با گوش سـتادمیپر از طرح و نقش ا وارِید نارِڪ

 .ـزدیو پرصدا تر م شـتریقلبِ ناآرامم ب شدیم مڪینزد ہو با هرقدمش ک شدیم مڪینزد ہک دمیرو د یڪی

 

 پشـتِ همانطور تپنده و لرزان ےو با قلب سـتمین اومدنش متوجهِ مثال ہک چپےعل یرا زده بودم کوچه خودم

 سرم را سمتش برگرداندم. نارمڪ گرفتنش قرار با ہک گرفتمیم ےسلف خودم از سرهم

 داد. هیڪپشتِ سرش ت ـوارِیو به د ردڪنگاهم  هیثان چند

 بهـم بگه و دودل بود. ےزیچ خواسـتیم انگار

 ن؟یبگـ نیخوایم ےـزیچ-:دمیپـرس مقدمهیگذاشـتم و ب ـمیمانتو بِیرا تو ج لمیو موبا سـتادمیا شیروبرو

 .یجورچ دونمیآره اما نم-گفـت: دیشڪ قیعم ےنفس 
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 .ندڪ شیراحت تر بتواند بازگو دیکند شا لیو تحل لیتج شیهانگـفتم تا بتواند حرف ےزیچـ

 م؟یقدم بزن شهیم-:دیو پرس سـتادیا صاف

 .میدادم و باهم هقدم شد انڪت بله ےرا به نشانه سرم

 پـسر قصدِ حرف زدن نداشت. نیو انگار ا میزدیم قدم ہک شدیم ےنیم پنج

 ردمڪبودند،راهم را کج  مانیروبرو ہو دوقلوها ک یحداد ےبابا و عمه و مهسان و منصوره خانم و آقامامان دنِید با

 و کـنارِ حوض بزرگ باغ نشـستم.

 .سـادیسرپا وا میاز من راهش را به سمت حوض کج کرد و روبرو تیو به تبع دیهم آنها را د ماکان

 

 و داره دوستت چقدر ہک دونمیم و دارم سامان از ہک ےبا شناخت-و گفت: دیشڪ ـشیموها ےال ےدستـ

 و بهت گفتـه! سـانیخودش و آ ےهیقض مطمعنم

 ےلیـترسم،خیم -:ردڪآرام شد و لحنش آرام تر و زمزمه  نشیغمـگ نگـاهِ ہک ردمڪنگـاهش  متـعجب

 !ترسمیم

 ؟ےاز چ -:دمیپرسـ متعجب ےو با لحن سـتادمیا شیشدم روبرو بلـند

 بهم دوخته شد! شیبا حرص لبها دیشڪن ہیثان ہب اما بزند ےباز شد حرف لبـش

 !میاره،خـستهید ـگهید ـمی،برشماها نیینجـایا-قرار گـرفت و گفـت: نارمانڪ عمـو

-:دمیذهنِ عمـو پرسـ ردنِڪ منحـرف ےبرا من و شد دور ازمون مبهـم ےتکان داد و با نگـاه شیبرا ےسر ماکان

 ـم؟یخوابـیعمـو شب کجـا م

 و داد قرار پشـتم را دستـش بعد!...چادر تو-:گفـت بود،خالصه ماکان رفـتنه به نگـاهش ہک ےدر حال عمـو

 همـه منتظر ما هسـتند. ـمیبر بدو-:گـفت

 ڪی میتا بـر میها شـد ـنیماش سوارِ ےحداد ےآقا شـنهادِیپ ہو ب میقدمِ هم از باغِ بزرگ خارج شد هم

 .میفـتیو صبـح دوباره راه ب ـمیشب آنجا بخـواب مینڪ دایپ یڪپار
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 !ـنهیجاده رو بب ےهاےیبایز ـتونهیادامه داد اما به قولِ سـاره تو شـب آدم نم ـریبه مس شدیشب هم مـ البـته

 .ـومدیده شب بود و من هم گشـنه بودم و هم به شدت خوابم م ساعت

 و خوردم ےعـقب بود برداشـتم و با آب معـدن ِِےصنـدل رو ہتنقالت ک وچکڪاز سبـدِ  تیوئڪسیب ڪی

 را بسـتم. میهادادم و چشـم هیڪت ےصـندل هیپشـت به را سرم

 گـفت؟یمےماکان چ-:دیپرس عمـو ہک بردیخوابم م مڪمڪ داشت

 .ندادم را جوابش و زدم خواب ہحساب خودم را ب ـنیحالِ جواب دادن نداشـتم با ا واقعـا

اما اشکال  سـویآ ےستیخواب نـ دونمیمـ ہک من-:گـفت و شد بلـند دوباره عمـو ےصدا گذشت ہک ہیثان چند

 !ـرونیب شمڪیزبونـت م رِینداره بـعدا از ز

 واقعا خوابم برد. ندفعهیمحـو رو صـورتم نشـست و ا ےلبـخند

 

 .ردمڪرا باز  میهاچشم ےشدت گشنک از

 ساعت خواب عمو! -گفـت: ابانیتو خـ دیچیپیم ہک ےدرحال و زد امکردهپف ےهاچشم به ےلبخند عمو

 ،گشـنمه!عمو میرسیم پس ےک-:گـفتم و بره تنم از خواب ِِےتا خستگ دمیرا کش بدنم

،دوما تو مگه قبلِ خانوم میدیاوال رس-بابا نگهداشت و گفـت: نیماش پشتِ ےبزرگ ڪپار ِِےرا جلو نیماش عمـو

 گشـنت شد؟باز  ،چطـورینخورد تیسکوئیخواب ب

 ےرا از رو صندل فمی...کدادیشب را نشان م ازدهی کردم،ساعت دسـتم رو ساعتِ به ےرا باز کردم و نگـاه مربندمڪ

 تیوئڪسیب شیساعت پ ڪیأووو،عمو من -به عمو گـفتم: ـشدمیم ادهیپ ہک ےحال در و برداشـتم عقـب

 هم شد غـذا. تیوئڪسیخوردم بعدم اخه ب

هم  نی! چند مموڪش-بابا تا چادرو برداره گفـت: نِیسـمتِ ماش رفتیمـ ہک ےشد و در حال ادهیهم پ عمـو

 و منظورش از شامِ شاهانه همان امـلت بود! میشام شاهانه هـم بخـور ڪی میچادرورارو راه بنـداز نڪصـبر 
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ان و عمه و مهسان و هم راه انداختنـد و مام نارِڪهم دوتا چادر  ڪکم ہب یو آقا مهد اوهڪو ماکان و  عمو

 .دادند جا داخلش را شب ےبرا ازیمورد ن ےلهایمنصوره خانم وسا

 گرفته بود. ےلیگوشه نشسـته بود و حالش انگـار خ ڪیدمغ  سـاره

 اش غصـئه نخـور!نامه ایادیخودش م ایشده؟ غرق هاتےچته دختر عمه؟کشت -:دمیجا گرفـتم و پـرس کنارش

 !طرفآن رفـت شد بلـند حرفےو ب دیشڪ ےتوجه به حرفهام اه بدونِ

 گذاشـتم تنـها باشه! الیـخیب

 !ےعاشق ےآورده بود برا ریوقـت گ ـنمیا حاال

 .اریب نیاز تو صندوق ماش راندازویاون ز سـویآ-

 برداشـتم و بردم سـمتش. نیرا از پشـت ماش راندازیحرف را زده بود تکان دادم و ز نیا ہعـمو ک یبرا ےسر

 .انداختـ بزرگ ےو روشو هم دوتا پتو ردڪ پهن چادر دوتا ےگرفت و جلودسـتم  از

و مهسان و عمه هم داشـتند سـفره  ردندڪیشام درسـت م ڪینڪیو منـصوره خانم داشتـند رو گازِ پ مامان

 .ردندڪیرو آماده م

بـت با تلفنش شد و و مشـغولِ صح نینشسـت و کاوه هم طبق معمول رفت تو ماش یحداد ےکنارِ بابا و آقا عمـو

 نفر کم بود! ڪیوسط  ـنیا و بود نشـسته چادر ےهم سرگرمِ دوتا وروجکـاش بود ساره هم دپرس جلو یآقا مهد

 کجا رفـته بود؟ ےعـنی...ردمڪن شیدایچرخاندم اما پ چشـم

 آخـه؟ ہبه من چ ،اصـالهـوف

 

 .میقدم بزن مڪی میپاشـو بر سـویآ

 باشه پاشو. -حرف را زده بود سوق دادم و گـفتم: نیا ہک ساره ہرا ب نـگاهم

 .دیدور نـش ادیوقـته ز رید-گـفت: عمـو
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 .میگـفتم و با ساره ازشون فاصـله گـرفتـ وتاهڪ ےچشـم

 ثڪم ےاونجا و ساره با کم میدوتا پله بود نـشست نشییبود،پا اسـب بزرگِ ےہمجسمـ ڪی ڪپار وسـط

 !داره ےپارتےآرش جمعه گودبا گهیگاه مدانشـ ےهااز بچـه ےکی سـویآ-گـفت:

 ه؟یڪآرش -:دمیپرس رڪمتف

 نشـونت دادم. سشوڪع ظهر ہبابا همـون پـسره ک-

 آهان،خب باشه!-

 !نمڪ ارڪیچ من بره اون ہ،اگـزهرمارو باشه-و گفـت: ردڪچپ نگـاهم چپ ساره

 ؟ےچ ےعنـی-و گـفتم: ردمڪرا گرد  میهاچشم

 نمڪ رڪوابسـته شدم کال ف ےلیمن بهش خ سویآ-آرام گـفت: ےیر داد و با صداام قراسرش را رو شانه ساره

 !تونمیعاشقش شدم،من بدونِ اون نمـ

 !رفتینمـ ہک داشـت ےحس نیاونم همـچ زم،اگـهیعز-و گـفتم: ردمڪاش حلقـه را دورِ شانه دسـتم

احساسش رو  شهینمـ ه،اصـالییپـسره خنث ےلیخ ،اونجمیخودمم ک دونمینمـ -و گـفت: دیشڪ ےآه ساره

 حدس زد!

 ؟ےباهاش دوست-:دمیپرس

 شیپا پ وقتچیبهش نخ بده...خودش ه یڪیمرموزه اصوال منتظرِ  ےلیخ آرش ےنه بابا چه دوست-:دیشڪ ےآه

 .میموند ےنجوری،همندارم دادن نخ ےجربزه ہاز بس مـغروره! منم ک ذارهینم

 داشت؟ افیقبال ج ےعنیآهان -

 !ےآره بابا کل-

 !ےحال تو بازم عاشقش نیبعد با ا-
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حدس بزنم تو تا حاال عاشق  تونمیحـساب مـ نیبا ا سـویآ-و گـفت: ردڪام بلـند سرش را از رو شانه ساره

 !ینشـد

 داشـت؟ ےچه ربط-:دمیرا باال دادم و پرس میابرو ےتا ڪی

 شیقبل ےافایبه ج گهیمنه د شِی! اگه من بدونم آرش االن دلش پدهینم تیاهمـ زایچ نیآخه ادمِ عاشق اصال به ا-

 داشـتم! افیدارم بعدم من خودم قبال ب ارڪیچ

 واقعا؟-گـفتم: متعجب

 ! فقط خدا کنه آرش نره!الیخـیب حاال نبود ےجد ےآره خب ول-

 شه؟یم ےاگه بره چ-:دمیو پرس سـتادمیا شیشدم روبرو بلنـد

 و... سـتیدلش با من ن فهممیم ےچیه-و گـفت: دیشڪبلنـد  ےآه

 و؟-:دمیو پرس ردمڪرا بغل  میدستـها

 از مخم بپره! رشڪمجبورم ازدواج کـنم تا ف -و گـفت: اندڪت را رنگـش سبز ےشد پشتِ مانتو بلنـد

 ؟ےازدواج؟با ک-

 شـنهادیوقـته پ ےلیبا پسر عموم! خ-گفـت: میرفتـیم ـنایا مامان سمـتِ به ہک ےرا گرفت و در حال دسـتم

 !سـتیمشخص ن ےزیندادم فعال چ یداده اما خب چون جواب قطع

 ؟یمگه تو عمـو دار-

 ...دوتا پـسر داره.ننڪیم ےزندگ رجڪعمـو دارم  هیآره -

 ساله!سه ِِڪیمنه االن نزد چهیپاپ ہهم ک هڪیو کوچ ردهڪو ازدواج  ودکانِڪ ترهڪد بزرگـتره

 اونـ.... نڪامثالِ آرش ن رهینظرم خودتو درگـبه-تم:و گـف ردمڪرا رو سرم مرتب  شـالم
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از ما فاصـله داشـت حرفـم نصفـه موند و بدونِ توجه به ساره به سمـتِ  یکم ہک ےیآشنـا ےصدا دنِیشـن با

سطل  ڪیانگـار  شیهاشدم و با حرف ڪیو پشتش بهم بود نزد ردڪیصحبت م لشیموبا با داشت ہماکان ک

 رو سرمـ. خـتنیآب سرد ر

اگه  میگـردیبرم گـهیما تا دو روز د بـکنه تو فعال برو خونه تونهینم یغلط چیتو نگران نباش ه زِدلمیآره عز-:ماکان

 خوش! زم،شبـتیهم نتـرس...باشه عز ےچـیزنگـ بزن صدوده،از ه ردڪ ـجادیمزاحـمت ا

من همانا و گرد شدنِ  دنِید و برگشـت ماکان ہک نمڪو خواسـتم عقـب گرد  ردمڪ ثڪم هیثانـ چند

 همانا! شیهاچشم

 

 !فشردیرا م میایحیو قلبِ ب ردڪیم اموانهیرو بخواد داشت د ےاگهید سِڪماکان  هڪنیا رِڪف

 د؟ینڪیم ارڪیچ نـجایشما ا-:دیو پرس دیکش شیموها ےال ےدسـت مـاکان

ما  دیببخـش-گـفت: انڪمـا روبه ہک اومد کنارم از ساره ےصدا ہک بزنم ےحـرف ردمڪلب باز  بـزور

 !ےنجـوریهم میزدیقدم م میم،داشـتیمزاحـم بشـ میـخواسـتینم

 ده،یو حالِ منو فهـم دهیماکان را شنـ یحرفها و اومد کنارم ےک ساره ہنبـود ک مهم

 !بـگم ےچ دونسـتمینم واقعا من چون داد نجاتم ہبود ک نیفعال ا مهم

 عیسـر ہو خواسـتم از ماکان دور بشـم ک دمیحرفِ ساره زدم و دسـتِ ساره رو کش دِییدر تا یمصلحت یلبخـند

 ...داشـتـ ےعه من تلفن -گـفت:

 .میریما م نیزدیم حرف ےداشـت ےشما با ک ستیمهم ن -وسطِ حرفش و گـفتم: دمیپر

 نه آخـ...-

 دیداشـت شمـا ہک ےلحـن اون با ماکان آقا خب -:گـفت دار خـنده ےتو حـرفش و با لحـن دیپر نـدفعهیا ساره

 !ـگهیخب معلوم بود د دیردڪیصحـبت م

 ؟ہچـ ما ہب مثال ےبا هرک-دامـن زده بود گـفتم: مِّڪشِ  با ہاز ساره ک یحـرص
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 آره خب!-و گـفت: ردهڪلبـش را کج  ساره

 مدیوقـته! بعد دسـتِ ساره رو کش رید میریما م -گـفتم: عیسر ہک بزنه ےو خواست حـرف دیشڪ ےپوف ماکان

 .دمیشڪو پشـتِ سرم 

 ؟ےناراحت شـد سـو،چرایچته آ-:و گـفت دیبا خنـده دسـتش را از دسـتم کش ساره

 تا زودتر بـرسم. ردمڪرا تنـد  ـمیهاو قدم ـشیبازو تو زدم مشـت حـرص با ہزد ک ڪچشم هی طنتیبا ش بعد

 شد؟ ےچ پس بود گشـنت ہخانوما شما کخانوم-گـفت: دنمیبا د عمـو

سمـتِ مامان  ردمڪ!.بعد رو ادیخوابـم مـ سـتمیگشـنه ن گـهید-گـفتم: سـادیوا نارمڪ ہک انڪمـا دنِید با

 بخـوابـم؟ جاڪمن  -و گـفتم:

 ـم داخل!برو اونجا مامان پتو و بالشتتم گذاشت-و گـفت: ردڪاشـاره به چادرِ خودمون  مامان

 رفـتم تو چادر و مانتو شالمو درآوردم. فمیڪدادم و با برداشـتنِ  ونڪت ےسر

 ارم؟یب ےبرات لباس راحت-هم واردِ چادر شد و گـفت: مامان

 لطفا! اریب دمویسفـ شرتیآره مامان شلوار سوئ-

 .میارجا کم د ـشهیشلوغ م زینر ـنجایبده بذارم چمدون همـشونو ا اریباشه پس لباساتو درب-

 درآوردم و دادم به مامان... شلوارمم

 ےباطر ـمیگوش دمید ہپـتو و خـواسـتم آهنگ گوش بدم ک رِیو رفـتم ز دمیپوش آورد مامان ہرا ک میهالباس

 !خاموشِ و کرده ےخال

 بذارم شارژ. نیتو ماش مویتا گوش رونیو رفـتم ب ردمڪو بلنـد شدم شالم را سر  دمیشڪ ےپوف

 

 .ردندڪیم لیدورِ سـفره جمع بودند و بقولِ عمو شامِ شاهانشون را م همه

 ؟یگشنت شد،برگشـت-:دیپرس خنده با و شد اممتوجه ہک بود ےنفـر ـنیاول ساره
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 .زمیعز ـنیبش نجایا ایب-جا شد و گـفت:جاب یحـرفش نگـاهِ همه برگـشت سمتـم و عمـو کم با

 بذارم شارژ. لمویرو بده موبا چیـخورم،سوئینه عمـو نم-

 !شویچشم رینـگاهِ ز دمِیماکان گذشتـم و د نارِڪرا از عمـو گـرفـتم و از  چیسوئ

 را بسـتم... میهادادم چشم هیزدم شارژ و درو بسـتم و سرم را تک ـمویو گوش ـنیتو ماش نـشستم

 اموانهیو د ارنیب هجـوم مغـزم به ہو داشـتم ک الیو خ رڪف ےکاف ےاندازهاما به اومدیبه چشـمم نم خواب

اما نتونسـتم بفهمم چرا  دهیترس گـفتی...ماکان مردڪینگـرانم م شـتریکـنند و از همه مهم تر اون حرفِ ماکان ب

 !دهیتـرس ےو از چ

 بودم! دهیخودمم ترس اما

 داره از ماکان دورم کنـه! یسعـ نـکهیرفـتارِ عمـو و ا از

 .نـشم کالم هم ماکان با مراقبه همـش ہو نه به حاال ک کـنهیعشـق خـبر نم گـفتیم ہبـه اون حـرفهاش ک نـه

 

 را کم کردم. شیو صدا ردمڪ ےپل ےرا بسـتم و آهنگ نیو درِ ماش دمیشڪ ےآهـ

 ـمیهابزور چشـم ردڪبغـلم  ےکی نـکهیا احـساسِ با فقـط بود برده خوابـم ہک بـود شده ےچجـور دونمینمـ

 .ردمڪرا باز 

 جات!سرِ  برمـتیم االن بخواب ؟بخوابےشـد داریب عه-:گـفت بازم ےهاچشم دنِیبا د عمـو

 و اومدم فرود ےنـرم و گرم ےجا تو ہک دیشڪن ےمـستِ خوابـم را بسـتم و طول یِهاخدا خواسـته چشـم از

 سـرد رو بدنم فرود اومد. یمڪهرچنـد  ےیپـتو و شدم مچالـه خودم تو

.. 

 .ردمڪرا باز  ـمیچشـم ها رونیاز ب ےیسروصدا با

 .میمنـو ساره تو چادر بود فقط
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صبـحانه  ـانیب نڪ ـداریساره رو ب سـویآ برو ساسان-:گـفت بابا ہب ہک دمیشنـ ـرونیمامان رو از ب ےصـدا

 .میـفتیبخـورن راه ب

شدم و  شڪیآرام نزدآرام ےطانیش ےرس خواب بـود و با لبـخندخ ـنِیع ہنگـاه به ساره انـداختـم ک ڪی

-و گـفتم: شیمحـکم زدم رو پهلوها سهدوڪیقـرار دادم و با شمارشِ  شیرا دو طرفِ پهـلو ـمیهادسـت

 پــــــخ!!!

! بلنـد شد و سـویآ شمـتڪیم-:دیشـڪ ـغیج ہزدم ک د،قهقههیو از خواب پـر دیـشڪ ےبلـند نِیهـ

 افـتاد دنـبالم. نمڪمجال بده شالمو سرم  نـکهیبـدونِ ا

 ےوا-روبرو شـدم و رفـتم پشتش و گــفتم: نهڪ داریمثال مارو ب ومدیم داشـت ہک بابا با ہک ـرونیچادر زدم ب از

 مـنو!  ـشهڪیم االن بابا

نگـاهِ و چـقدر  رتمیبگـ داشت ےسعـ ےو ساره عصـبان زدمیو من دورش چرخ م ردڪینگـاهمون م جیگ بابا

 !ـومدیبنظرم قشنگ م ردنمڪوورجه ماکان رو موها و ورجه

 

 سوخـت! ـمیبازو هیاز ثانـ ےسرڪو در  ـمیرو موها اشرهیرفـت به نـگاهِ خ حواسـم

 گـرفت و با حرص ازم دور شد. شگـونیرا ن ـمیمحـکم و با تمـامِ قدرتش بازو ساره

 ہبه جـمع ک ریو بعد از سالم و صبـح بخـ ردمڪ نثارش آبدار ےلب فحـش ریگرفـتم و ز ـمیرا به بازو دسـتم

 اشـاره بازم ےموها به چشـم با عمـو ہعمـو نـشستم ک نارِڪ ـخوردندیم صـبحانه و بودند شده جمع سـفره دورِ

تم و سرم برداشـ نیرا از رو زمـ دمیسفـ الِو من با پـوفی بلنـد،از جا برخاسـتم و رفـتم تو چـادر و ش ردڪ

 کردم.

 بود. دهیشڪبود و پتـو را تا سرش  دهیدوبـاره خواب ساره

ت صبـحان سـویا برو-:گـفت و شد چادر واردِ مامان ہبزنم بهـش ک شگـونشین هیدر تالف یلگـدِ محکم خـواسـتم

 .میـفتیراه ب نمڪجمع  نـجاهارایرا بخـور منم ا

 .رونیو رفـتم ب ردمڪلب زمزمه  ریز ےچشـم
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 دورِ سـفره نبود. کسچیماکان و عمو و دوقلوها ه جز به

را از دسـتِ عمـو گـرفتم و بلـند  امییچا ـوانِیگـرفتم و ل ریپنـنون بزرگ ےعمـو جا گـرفتم و لقمه نارِڪ باز

و  ردمڪرا از شارژ خارج  لـمیرا خوردم و موبا امییام چاو بعد از تمام شدنِ لقـمه ـنیشدم رفـتم نشـستم تو ماش

 شدم. ادهیپـ

 .ردندڪیو ماکان و عمو و کاوه داشـتند چادر هارا جمع م یمهد آقا

 بود. رهیخـ ےنامعلوم ےبامزه به نقطه ےلیخ خمارش ےداده بود و چشمـا هیتک نشانیخواب آلود به ماش ساره

 ...ــــــــــــ

 

 .میراه افـتاد ـرازیبدونِ توقف به سـمتِ ش میمسـتق یحداد یآقا و بابا خواستِ به ہهشت صبح بود ک ساعـت

 به ےو عوضش قول داد برگشـتن ردڪاما قبول ن رازیاصفهان بعد شـ میاسرار کردم اول بر ےلیعمـو خ به

 .میبر اصـفهان

 .میشد رازیش واردِ ہعصـر بود ک میونساعت سه قایدق

 .نواز بودو چشم بایز اریقرآن بود بس یدروازه ہک رازیش هیورود

 بود. یو هنـر بایو ز زیتمـ یشهرِ شعر و ادب،شهر ـرازیش

 و به عمـو اشاره کرد. نییرا داد پا شهیاز سرعتش کم کرد و ش یعمو کم نِیبغلِ ماش ماکان

 م؟یبزن چادر همانجا حافظ ےمقبره میبر ـگمیم سامان -:گـفت ماکان ہک نییسمـتِ من را داد پا یشهیهم ش عمـو

 .نمیبزار به داداش بـگم بب-تکان داد و گـفت: یسر عمـو

آرنجش را رو پنجره  شهینگاهش را گرفت و بدونِ باال دادنِ ش میهاچشم تو کوتاه ےتکان داد و با نگـاه یسر ماکان

 قرار داد و از ما جلو زد.

 گه؟یم یچ نیبه بابات زنگ بزن بگو بب سویآ-را به سـمتم گـرفت و گـفت: لشیموبا عمـو
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 بابا را گرفـتم. یدادم و شماره انڪت یسر

 

 بوق جواب داد نیدوم با

 بله؟-

 و جواب دادم کریرو اسپ زدم

 د؟یگیم یچ م،شمایحافظ همانجا چادر بزن یمقبره میبر گـهیالو سالم بابا عمو م-

 !میبر نیباشه اگه همه راض-

 باشه خداحافظ.-

 را رو داشبورت قرار دادم. لیکردم و موبا قطع

 حافظ. یمقبره میبرس دیشڪطول  یساعت کیپرس وجو  یاز کم بعد

 .میکه قصدِ چادر زدن تو مقبره را داشتـ مینبود یشلوغ بود و انکار ما تنها کس بایتقـر

 بودند. دهیکنارِ هم صف کـش نهایاز صدتا تا چادر بود و ماش شیب دیشا چون

 !شلوغه چه اوه اوه-:گفـت و انداخت بهم ےنگـاه عمـو

 شلوغِ! ،مسلمادهیآره خب ع-و گفـتم: دمیشڪ ےاز خستگـ یاازهیـخم

 .میشـد ادهیو پـ میهارا پشـتِ هم پارک کرد نیو ماش میردڪ دایخلوت پ یجا باالخره

 و مسلما گشـنه هم بودند. دیباریهمه م یاز سر و رو یخستگ

شد که خسته بود و کم  یکردم و نگـاهم قفلِ نگاه کردیکم جونِ نثارِ مهسان خانم که با لبخند نگـاهم م یلبخـند

 جون!

 ازش گرفتم و انکار دلم هنوز هم دلخور بود! انکار که نه حتما دلخوره! نگاه
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 برداشت و به کمکِ بابا و کاوه بازش کردند. نیو به عمو کمک کردم چادر را از پشـتِ ماش دمیشڪکوتاه  یآه

 .دندیهارا داخلِ چادر ها چ لیکردند و خانومها وسا یاندارو ماکان هم چادرشان را کنارِ چادرِ ما راه یمهد آقا

و  دیسارافون سف ریرنگ با ز یشمیو سارافون  نیچادر انداختم و رفـتم سمـتِ ساکم تو ماش یرا رو جلو رویز

ا ر میرا عوض کردم و موها میهاتو چادر لباس دندانم را برداشتم و رفـتم ریو برس و مسواک و خم یکش دیشلوار سف

 .دمیرا رو سرم کش دمیو شالِ سف دمیبرس کش

 .سیدندانم بلند شدم برم سرو ریعطر به خودم زدم و با برداشتنِ مسواک و خم یکم

 ! ییو ببرم دستشو شنیو آ سنیآ دیبا امیمن همراهت م-که مهسان گـفت: ادیمامان خواستم همراهم ب از

مـت به س یرنگم  تو اون شلوغ دیسف باز جلو ےراحت یکفشا دنِیو بعد از پوش رونیب میزدم و باهم رفتـ یلبخند

 .میحرکت کرد یبهداشت سیسرو

ه ک یشد سمت دهیو من نگاهم کش ادیهم داره م ییعه مامان دا-گـفت: شـنیکه آ مینصف راه را رفـته بود بایتقـر

هشدار از  شیایحیو قلبم با ب داشتیکه محکم به سمتمان قدم برم دیو شلوار سف یشمی شرتیبا ت ریزسربهےآقا

 !انصافیشده بود ب پیو چقدر خوشت دادیناشناخته م یاحساس

 

 شدم! ریزنثارِ خودم کردم و سربه یفحش میحواسیاز ب یعصب من و نشاند صورتش رو محو ےلبخند امرهیخ نگـاه

وبس سر میبر میخوایما م نیشما اومد یچ یبرا ییدا -گـفت: یزبان نیریبا ش شنیآکه  ستادیمهسان ا نارِڪ ماکان

 .دنیزنانه،شمارا راه نم یِبهداشت

 هیتبهداش سیسرو رمیخانوم کوچولو من م دونمیبله م -از حرفش رو لبم نقش بست و ماکان با خنده گـفت: یلبخند

 .دینگران باش خوادیشما نم انیآقا

 .میباشه پس بر-زد و گـفت: شییبه دا یلبخند شنیآ

 .میرفت سیرا بزور مهار کردم و باهم به سمت سرو امخنده
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هم  شیهامنتظر شدم تا کارِ مهسان خانم و وروجک رونیو صورتم را شستم و بعد از زدنِ مسواک رفتـم ب دست

 .میتمام شود و باهم برو

 .رفتیضعف م یپنج عصر بود و دلم داشت از گرسنگ ساعت

ا بزند که دوقلوه یشد و خواست حرف کمیدادم که ماکان نزد هیتک سیرا بغل کردم و به درخت کـنارِ سرو میدستـها

کنارمان قرار گـرفت و در جوابِ  سیشدند و پشتش هم مهسان خانم با دست و صورت خ کشیوورجه نزدبا ورجه

کنن و ب خوانیم کاریچ مینیبب نایبا ابا شِیپ میبر زمیباشه عز-!...گـفت:مامان گرسنمه یوا-:گـفتیکه م شنیآ

 م؟یبر-:دیروکرد سمتِ من و پـرس

 .میبر-و گـفتم: دمیپاش دشیبه صورتِ سف یلبخـند

 راه برم. تونمیبغلم کن،گشنمه نم ییدا-رو به ماکان گـفت: یخودش را به ضعف زد و با لوس باز شیآ

 .میو بغلش کرد و به سمتِ چادر راه افتاد شینیو آروم زد رو ب دیخند ماکان

 

از عمو  یکه دورِ هم جمع شده بودند و خبر ـنایرا داخل ساکم گذاشتم و رفـتم سمـتِ مامان ا ریو خم مسـواک

 نبود.

 عمـو کجاست؟-:دمیبرداشتـم و پـرس میاز تو ظرفِ جلو بیس کیکنارِ ساره و  نشـستم

 .رندیرفتنـد غذا بگـ یبا آقا مهد-زد و گـفت: تو دستش نمکِ یب ارِیبه خ یگاز سارا

 میرب ادیرا برداشـتم و از ساره خواسـتم باهام ب ـنمیلب زمزمه کردم و بلـند شدم رفـتم از تو ساک دورب ریز یآهان

 بعد از غذا. ی! بذار براستیامه حسش نگرسنه سویآ الیخیب-گـفت: یحالیاما اون با ب میچنتا عکس بنداز

 .رمیفال حافظ هم بگـ ڪیخودم راه افـتادم تا برم سمـتِ مقـبره و  خالشیب

 را کنارم احساس کردم. ینرفته بودم که حضورِ کس شـتریقدم ب چند

 !شناختمیسردِ عطرش را که خوب م یِبو گریرا برگرداندم و حدسم درست بود!...د سرم
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 واه که ےشلوغ نیتو ا-:دیدر جوابِ نگـاهِ مهربانش رو لبم نقش بست و ماکان لب باز کرد و پرس یلبخـند ارادهیب

 !یبر ییتنها یخواستیم شهیم کیتار داره

 !داره یخب چه اشکال-باال انداختـم و گـفتم: اعتنایرا ب میهاشانه

رخ  یلیمزاحمتا خ نیو متاسفانه از  ا رانهیا نجایرفته،ا ادتیرا  روزید-اش را درهم کرد و گـفت:کوتاه چهره یاخم

 .دهیم

 تکرار بشه! گهیاتفاق بود و فکر نکنم د ڪیاون -دادم و گـفتم: چیشالم را تو دستـم پ یگوشه

 نیهم اششه،نمونهیهم تکرار م یلیخ شهیم-بود گـفت: شیجلو یرهیرا بغل کرد و همانطور که خ شیدستـها

 ڪیکمِ ...نه! کمِگذشتنیاز کنارت م اعتنایب نطوریهم یاگه تو تنها بود یکنیم فکر انیکه دارن سمتمون م ییپسرا

 !کردنیبارت م یمتلک

 غلط کردن!-نشست و گـفتم: امیشانیرو پ ظیغل یاخم

زت ا کاریچ ییتنها یخب اون که بله ول-و گـفت: رون،کردیبپره ب نمیاز تو س خواستیقشنگ که دلِ من م ےخنده

 ومد؟یبرم

 حرفهام! نیمن شجاع تر از ا ؟یفکر کرد یکردم،چیلتو پارشون م زدمیم-مثال باد کردم و گـفتم: بازومو

 باهات فرار کنم! یکردیبهم التماس م یخانوم شجاع از ترس داشت دمتید روزیبله د-عمق گرفت و گـفت: اشخنده

 جانببزند که حق به یکرد خواست حرف اش را بزور جمعخنده امافهیق دنِیگرد شد و اون با د شییاز پررو میهاچشم

تک که ک میفرار کن گـفتمیخاطر خودت مبه ومده،منین یبه مردم خوب گهیدستم درد نکنه واال د-و با اخم گـفتم:

 !یخوردیحقت بود بدترشم م یکه الحمداهلل خوبشم خورد ینخور

 نثارش کردم. ییلب پررو ریهامو تند تر کردم و ازش فاصله گرفتم و زقدم بعد

 

 ،یرا نگـفتم که ناراحت بش زایچ نیا-:گـفت کوتاه ےچند قدمِ بلـند خودش را بهم رساند و با آه با

 .یکه حواست را جمع کن گـفتم
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 را باهاش هماهنگ کردم. میهاحرفش تکان دادم و قدم دِییرا در تا سرم

 یس شلوغ! دوروورش پر بود از دارو درخت و گلهاو بود البته ب بایحافظ...ز یمقبره یجلو میدیکه رس دینکش یطول

 .دادیم یکه به آدم حسِ زندگ بایز

 ام را به زبان آوردم...جمله نیهم

 یواقع یفرستادم و با لبخند هامهیهارا تو ررا بستم و با لذت عطرِ گل میهارا از هم باز کردم و چشم میدستـها

 !دهیم یگست به آدم حسِ زندالعادهفوق نجایا -گـفتم:

 من بود. یرهیو کتاب به دست خ اوردمیکه ازش سردرنم یرا که باز کردم ماکان با نگـاه میهاچشم

 رم؟یبرات فال بگـ یخوایم-گـرفته گفت: ییکتاب را باال گرفت و با صدا دینگاهم را د تا

 آره آره!-و گـفتم: دمیپر نییها باال پابچه نِیذوق ع با

حافظ  یبرا یاکن بعد فاتحه تیرا ببند و  ن تیهاخب اول چشم-کوتاه رو لبش نقش بست و گـفت: یلبخـند

 بخون. یرازیش

 که گفته بود را کردم. یکار

 را باز کنم. شیهااز صفحه یکیرا به دستم داد و ازم خواست  کتاب

 کتاب را بازم کردم. یِلب گفتم و ال ریز یاللهبسم

 !شینیبرات...بعد شروع کرد خواندنِ شعر و مع خونمیخب االن م-دستم گـرفت و گـفت: کتاب را از عیسر ماکان

 

 آمد ـرتیعشق تو نهـال ح"

 آمد ـرتیتو کمـال ح وصل

 غرقه حال و وصل کاخر بس

 آمد ـرتیبا سرحال ح هـم
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 وصل بمانـد و نه اصـل نه

 "آمد رتیحـ الیخـ ہک آنجا

 "!! یرتیدر حـ نیریاحساسِ ناشناخته اما ش نیدر تو به وجود آمده و خودت هم از ا یدرون راتیتغـ"

 من!...چه درست! یخدا اوه

 .کردینگـاهم م پروایشدم که ب یماکان یرهیتو دهنم و خ دمیشڪتلوپ زدن و لبـم را شروع کرد تاالپ قلبـم

روشن شده بود گـرفتم و  یکه حاال کم شیاقهوه یهاچقـدر گذشته بود که به خودم اومدم و نگاه از چشم دونمینمـ

 رم؟یتوام فال بگـ یبرا یـخوایم-:گـفتم جو کردنِ عوض ےو برا ـدمیکتاب را از دستـش کش

 کرد و کتابِ فالِ بزرگ را باز کرد. ـتیرا بازوبسـته کرد...ن شیهاو با لبخند چشم دیشڪتو صورتش  ےدستـ

 را بخـوانم... فالش ہدفعـه نوبـت من بود ک نیا

 آمد ادیتو با  یدر نمـازم خمِ ابرو"

 آمد ادیفر به محراب ہرفـت ک یحالت

 من اکـنون طمع صبر و دل و هوش مدار از

 همه بر باد آمد یدیتحمل که تو د کآن

 شد و مرغان چمن مست شدند یصاف باده

 "آمد ادیو کار به بن یعـاشق موسم

فکر و ذکرت مشغول  یهمه یهرچه زودتر حرفِ دلت را فاش کن یشده و دوست دار دهیتاب و تحمل از تو بر"

 "!شودیدرست م زیباش همه چ دوارینقش بسته به خدا ام التیشده که در خ یاهیقض

 و کـنه!بازگ تونهیکه نمـ ہـیحرفِ دلش چ ےعنـیانداختـم... نییرا بسـتم و تو بغلم نگهشداشتم و سرم را پا کتاب

 نم حسِ من رو داره!او نکـنه



 کن میآرزو

 
134 

 

 تو!! یالیچه خوش خ سـویبابا آ هوف

ماکان نگـاهم را به باال سوق دادم  لیموبا یکه با صدا زدمیخودم پوزخـند م یدخـترونه یهاالیدلم به فکـر و خ تو

 !خـتیجانم؟...و باز قلبِ من ر-که ماکان جواب داد:

تنها نمون برو  زمیبهت گـفتم عز شبیجان من که د سـانیآ-گـفت: دمیقدم ازش فاصله گـرفتم که شنـ چند

 ...مواظب خودت باش فعال.شهیم یچ نمی...باشه باشه فعال بب؟یدیدوستات آخه چرا حرف گوش نمـ یخونه

 !بوده سانیهم آ یشبیبودم و پس اون د سادهیپشت به ماکان وا همانطور

 را پشـت سرم حس کردم. فـرستادم و حضـورش رونیب ےاز رو راحت ارادهیرا ب نفسـم

 گرسنمه من! گهید میبر-سمـتش و کتاب را به سمـتش گـرفتم و گـفتم: برگـشتم

 ؟یعکس بنداز یـخواینم-زد و گـفت: یلبخـند

 االن گرسنمه!. میایاالن نه بعدا م-را تو دسـتم فشار دادم و گـفتم: ـنمیدورب

 ها! افـتهیعکسات خوب نم شهیم کیهوا تار گهیساعت د کیباشه فقط -

 !ریباشه پس لطفا چنتا عکس ازم بگـ -را به سمتش گرفتم و گـفتم: نیو دورب دمیرا تو دهـنم کشـ لبـم

 یعکس سلف ڪیمختلف ازم گـرفت و در آخر  یهارا از دسـتم گـرفت و چنـتا عکس در حالت ـنیدورب

 من!...و من چـرا مخالفت نکردم! یبرا یادگاریعکس هم  ـنیا -خودش گرفت و گـفت: لِیبا موبا یدونفـر

 رو هزار! یریم قهیزهرمار چته دم به دق-و روبه دلم تشـر زدم: دمیکش یقیعمـ نفسِ

به سمـتِ چادرها حرکت  حرفیرا از دستش گـرفتم و باهم ب نیبه ماکان زدم و دورب یکوتاه و اجـبار یلبـخند

 .میکرد

 .میخودمان غوطه ور بود یم تو فکـرهابود پر از حرف بود و هرکدا ـنمانیکه ب یسکـوت

 !ترسهیم-افـتادم که گـفت: نیحرفِ ماکان تو باغ حمام ف ادِی

 ...هنـوزم واسـم سوال بود؟؟یچ از
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ماکان زنگ خورد و  لِیراسـتـ... هنـوز حرفم را کامل نکـرده بودم که باز موبا-کردم سمـتش و لب باز کردم: رو

 منِ... شِیجانم سامان...آره پ -جواب داد:

 باشه،فعـال! میایم میدار االن

 عمـو بود؟-:دمیکرد و پـرس قـطع

 آره!-نـگاه بـهم با اخـم گـفت: بدونِ

 من و از شما فاصـله بده! خوادیچرا همـش م دونمینمـ -گـفتم: یچرا ول دونمینمـ

حرفش را و جوابِ سوالـم  دمی! و من شنترسمیمـ نیمنم از همـ-لب زمزمه کرد: ریز یچشم ریز ےماکان با نگـاه و

 فـرق کرده بود. بیروزها عجـ ـنیبود عمـو ا دهیهم مثلِ من فهمـرا گـرفتم!...پس اون

 

ا ر میهاکـه مـن قدم دیـایبلـند شد به سمـتمان ب عیسـر دنمـونیعمـو با د ـنایامامان کِینزد دنمونیرسـ با

نـشستـم و منـصوره خـانم ظرفِ  ـخوردیشـت غذا مدا یتنـد کردم و رفـتم آن سـمت کـنارِ ساره که دولپ

 نوشِ جان دخـترم.-زد و گـفت: هربانمـ یرا سمـتم گـرفـت و با تـشکر ازش گـرفـتم کـه لبخـند ـمیغذا

 بود... یو دلستـر انگـور یرازیجوجه با ساالد ش غـذا

 .دمیموند و کـنار کـش ـمیاز نصـفِ غذا شیب یگـرسنـه بودم ول نـکهیا با

.. 

 اهشگـیاونـطرف نمـا-گـفت: ـمینـشسته بود نیده شـب بـود کـه کاوه اومد روبه منو ساره کـه تو ماش سـاعت

 .دیبلـند شـ دیریاگـه مـ رمیکـردند،من مـ یانـدازکـتاب راه

 د.کس نـبو ـچیجز عمـو و ماکان که غرقِ صحبت بودند ه میشـد ادهیو پـ میهم انـداختـبه یسـاره نگـاه با

ه قدم را برداشـت نیفقط سرش را تکـان داد شالم را رو سـرم مرتب کردم و اول شگـاهینما میریعمـو گـفتم که م به

 !نڪلباسـت کوتاهه عوضـش  سـویآ-:شد بلـند عمـو ےکـه صدا میبود
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لبـاس از  نیکوتاه رنـگم نگـاه کردم...آخه بابا من ا یشـمیسـرم چرخاندم و به سارافونِ  یرا تو کاسه چشمم

 کوتاهه! یصـبح تو تنـمه تازه االن کشف کرد

بلـند بود کردم و عقـب گـرد کردم و رفـتم از تو سـاکم مانتـو  بایتـقر کـه ساره ےصورت یبه مانتـو ینگـاه

را برداشـتم و رفـتم تو چـادر با سارافـونم عوضش کردم و همـان شالِ  دیسارافون سـف ریجلو باز با ز ینارنجـ

از چـادر خارج  امیو با برداشـتنِ کارتِ بانک دمیشـڪ ـمیموها ےال ےرا رو سـرم انـداخـتم و دسـت دمیفـس

 شدم.

 گـذاشـتم تو چمـدان و به سمـتِ ساره و کاوه کـه منتظـرم بـودند رفـتم. سهیرا تو کـ سارافـونم

 

 ہمقـبره کـ ـرونیب ےسمـتِ چـادر بزرگـ میدیما رسـ یکاوه و خنده یپرتـهاوقدم شدم و با چرتهم باهاشون

 .بود گوناگون ےهاقفـسه در متنـوع ےهاشـلوغ بود و کـتاب ـاریبس داخـلش

 زدن شدم. دیها رفـتم و مـشغول دکـتاب تـست یهاسمـتِ قفسـه بـه

 رمان رفـتم. یکتابها سمـت به و برداشـتم تـست خوب و پرفروش ےکـتابها چنـتا

 هاراکـتاب و رفـتم بود نـشسته ےکـه پـسرِ جوان یبزرگ زیکـتاب رمان هـم برداشـتم و به سمـت مـ چنتـا

شلوارم درآوردم و خواسـتم حسـاب کـنم کـه پسـرِ جوان با  ـبِیرا از تو ج امیقرار دادم و کـارت بانکـ زیم ےرو

 مهمـونِ من!شما  یقابل نداره خانوم -که اصـال به دلم ننشست گـفت: یلبخـند

 .دیهارا بگـ متیممنون... لطفا ق-نقـش بسـت و گـفتم: امیشـانیرو پ یاخمـ

 بـرو مهمـونِ من! خواد،شمایگـفتم که خانوم نمـ-چندش زد و گـفت: یلبخـند دوباره

 ...اه!خوامیکـتاب ها را نمـ نیاصـال من ا-چشمم را بسـتم و گـفتم: یعصـب

 خواسـتم برم که با ماکان روبرو شدم. برگـشتم

 .ـرونیتو برو ب-تو نـگاه پـسره بود و بهـم گـفت: یعصـب نگـاهش
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روبه پـسره که سرتق  یعصب یتوجه به حرفش کنـارش قرار گـرفتم اون با نگاه یو ب دمیرا تو دهـنم کـش لبـم

 هاشو! متیبگـو ق-گـفت: کردینگـاهش م

 برو!-:دیبرداشـت و روبهم غر هاراسـهیو ک دیان کارت کـشهارا گـفت و ماک متیق پـسره

 شدن نبود. یعصب یناراحت شدم از لحـنش اما اونجا جا 

 ساره! طونِیشد چشمک ش اشجهیو نت رمیساره و کاوه اشاره کردم که با ماکان م به

 را به سمـتم گـرفت... سهیکه ماکان ک میچادر خارج شد از

 را از دستش گـرفتم و ناراحت جلوتر راه افـتادم.حق داد زدن نداشت. سهینگـاه بهش ک بدون

 بود؟ یمن چ رِیتقـص اصال

 !دونهیحدو حدوده خودشـو نمـ شـعوریب اون

 ندادم. تیرا کـنارم حـس کردم اما اهمـ حـضورش

 ناراحتت کنم! خواسـتمینمـ-

 !یحاال کـه کرد-ناراحـت گـفتم: یا لحـنحـرف را زده بود نگـاه کـردم و ب نیکـه ا انڪبه مـا یچشمـ ریز

 .ـخوامیمعـذرت م-و آرام گـفت: دمیرا شـن قشینفـسِ عمـ ےصـدا

 !ـختیر دلم

 کرد! ینکـرده بود کـه معذرت خواه یکار

 چرا!...اون ناراحـتم کرد! اما

 ...کنمینمـ کاریو چ کنـمیم کاریداره کـه من چ یبه اون چه ربط اصال

 نگـفتم! یزیچـ

 ؟یهنـوز ناراحـت -:دیکـه گذشت پرس هیثان چنـد
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بودم البـته پولش را خودِ  دهیرا کـه خـر یعوض کـردنِ جـو دوتا کـتابِ تـست یو بـرا دمیرا تو دهـنم کـش لبـم

 را تست ےکـتاب ها ـنیا نیببـ-در آوردم و  به سمـتش گـرفتـم و گـفتم: سهیماکان حـساب کرده بود از تو کـ

 .دمیخـر

 .میـکنی... باهاش کـار مـانیم یخوب ےبنـظر کـتابـها-به جلدشـون گـفت: یدسـتم گـرفت و با نگـاه از

بابتِ حـسابِ کـتابـها ممنون،به -قرار دادم و گـفتم: سهیلـب زمزمه کردم و کـتاب هـارا داخلِ کـ ریز یاوهمـ

 باهاتون حـساب کـنه! ـگمیعمـو م

 

 !سـتهیهد ڪی ـنمیا نڪ رڪست،فیلـازم نـ -آرامـش بلـند شد: ِِےصـدا

 بکـنم! یرڪف نیهمـچ تونمینه،نمـ-و گـفتـم: ردمڪرا بغـل  ـمیدسـتها

 چـرا؟-:ـدیو پرس ردڪ ےابامزه ےخنـده ڪت

 !شهیچون نمـ -و گـفتم: دمیکوتاه خنـد منم

 !دیـاریدرب ےکارآگاه باز ستیالزم نـ شه،شمـایمـ-

 بابا! هیچـ ےکارآگاه باز-و گـفتم: ردمڪرا گـرد  ـمیهاچشم

 هارا بده به خـودم.بـعد از کنکـور هم کـتاب خوادیگفـتم کـه نمـ-سمـتم و گـفتم: سـاد،برگـشتیوا

 ؟یبـهت کـتاب رمان هارا چ دمیکـتاب تست هارا مـ -و گـفتم: ردمڪرا کج  گـردنم

 ؟یدیرمان،مگـه رمان هم خـر-

 !دمیبلـه خـر-

 .ـنمیبب-

 خارج کـردم دادم بـهش. سهیبودم را از تو کـ دهیکـه خـر ےیکـتاب رمـان ها دوتا

 ؟یـخونیم ـنارایا-به کـتاب ها کـرد و گـفت: ےنگـاه
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 !گـهید ـخونمـشونی!...خوب مـخورمیپِ منپ-نگـاهش کـردم و گـفتم: فانهیاندر سه عاقل

 ےـخوایم ینـکن...بعدشـم مگـه تو درس نـدار ےنـجوریباشه حاال چـشاتو ا -و گـفت: ردڪکـوتاه  ےاخنده

 ؟یرمان بخـون

 !مـهیارڪیب ےوقتـها ےبرا ـنایا ـخونمیبابا خـب درس هم م-هارا از دسـتش گـرفتم و گـفتم: کـتاب

 رسد ےوقـتت بـرا لِڪ ـدیداشـته باشی با یارڪـیوقـت ب دیشمـا اصـال نـبا -قدم بـرداشت و گـفت: کـنارم

 !ینـیرا هم بب اشـجهیتا نت یبـذار تسـت و

 !ـخونمی...مـکنمیم دایساعت کـه وقـت آزاد پ ڪیخـب باالخـره -و گـفتم: دمیـشڪ یقیعمـ نـفسِ

 ،باشـهیگـیم گـهید زیچ هیتو  ـگمیم یدخـتر من هـر چ-و گـفت: دیشڪرو صـورتش  یدسـت انڪمـا 

 .یخوددان

 شد! ڪلبـخندم خش ـومدیعمـو که با اخـم بـه سمـتمون م دنِیرو لبـم نقش بسـت که با د یلبـخند

 

 !ـردڪیم دولونپ داالنپ قلـبم بـاشـه شـده بـرمـال الـان و باشـم کـرده ےخلـاف کـارِ ہکـ انـکار

 .میـستادیجفـتمون وا مونڪیعمـو نـزد دنِیرسـ با

 ؟ی،چرا اخـم کـردچتـه سامان-:دیاز عمـو پـرسو  ردڪزودتـر از مـن لبـ باز  مـاکـان

 ـن؟یرفتیمـ نیداشـت ،کجـایـچیه-:بهـم انداخت و گـفت ینگـاه عمـو

 ها! شهیمـ شیزیچ ـهیروزا  نیا ماهم ِِےعمـو ـنیـه،ایبق شِیجز پ میبر میمثال ما کجا را داشـت وا،حاال

 !ـگهید ـنایمـامـان ا شِیپ میرفتـیخب م-دادم: جواب

 ن؟یایبزنم...مـ شـگاهیبه نمـا یسر ڪی ـرمیخب من م-

 ذره اسـتراحـت کـنم. ـهیتو چـادر  رمینه مـن م-جواب داد: مـاکـان

 ...ـیمـنم مـ-گـفتم: منـم
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 باهاتون عمـو. امیمـ-عمـو گـفتم: یتو چـادر کـه با چـشم غره ـرمیبگـم م ـخواسـتمیم

 از کـنارمون رفـت. "فعلـا" تکـان داد و مـاکـان با گـفتنِ یسـر عمـو

بـدونم عمـو چـشه و چرا رفـتارش صـدوهشـتاد  خواستیدلـم مـ ےلیو با عمـو هم قدم شدم...خـ بـرگـشتم

اخـالقـت عوض شده؟ اصلـا انکـار  ـروزیعمـو چرا از د-:دمیو پـرس ـایدرجـه فرق کرده!...دلـو زدم به در

 .یهستـ گـهید ےـکی

 عمـو با شمـا هسـتما!-کـه شد دوباره با تحکـم گـفتم: یطوالن سکـوتش

 .میزنی...فـعلـا بذار بـه حـالِ خودم باشـم...بعدا حـرف مـستیحالم خوب نـ سـویآ یبدون یـخوایم یچ-

 آخـ...-

 بعدا! سـویآ ـکنمیخواهش م-اومد وسطِ حـرفم و گـفت: عمـو

 اشـتم.و ساکت کـنارش قدم برد ردمڪلب زمزمه  ریز یاباشه

 .میبه دست روبرو شد سـهیک ےبا ساره و کاوه شگاهینمـا جلو

 ؟یالزم دار یزی،چیبرگـشت یچ ےبرا سـویآ-گـفت: کاوه

 نه با عمـو اومدم تنـها نـباشه.-دادم: جواب

 پس! میما بر-:را تکـان داد و ساره گـفت سرش

 .میایساعت مـ ـمیماهم تا ن رهید گـهید نیآره بر-گـفت: عمـو

 اشه پس فعـال...ب-

 .میشد شگـاهیبه ساره زدم و واردِ نمـا یچشمـک

 

 .ـزدیها قدم مغرفـه نِیب یتو فکـر بود و بنظـرم الکـ عمـو
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 ڪیرمان نـگهداشـتم و باهاش  یغرفه کـنارِ را عمـو جو کردنِ عضـو ےدرآوردم و برا بمیرا از تو جـ لـمیموبا

 .ریعکـس بگـ هیازم -را به دسـتِ عمـو دادم و گـفتم: لـمیگـرفتـم و بعد موبا یعکس سلف

 ردمڪیکوتاه زد و از من کـه کتابِ رمان را تو آغوشم گـرفته بودم و با گردنِ کج و لبخـند نگـاهش م یلبخـند

 گـرفت. یعکـس

ـه ـدا بلـند کباعث شد ماکان سرم داد بـزنه افـتاد کـه اون با پوزخند عم یشـعوریبه اون پـسره کـه با ب نگـاهم

 !!یفقط به من پا نداد یکـیبا  قهیهر دق گـهیخوبه د -روبهم گـفت: دیعمـو هم شنـ

 یزد یچه زر-را گـرفت و گـفت: اشقهی یکه عمـو عصب ردمڪیگرد شده به آن همه وقاحتش نگاه م یهاچشم با

 مردک؟دوباره بگـو!

دخـترا  نیبه خرج نده داداش،ا رتیغ-و گـفت: دیرا از دستِ عمو کـش اشقهیچندش زد و  یلبخـند پـسره

تو نخِ مـ... هنوز حرفش تمام نشده بود که عمـو با صورتِ سرخ شده  ادیم شهیحاال از توام خسـته م نهیکارشون هم

 شد! یکی تیمن با جمع شدنِ جمع غِیشد و ج نیاز خشم محکم با مشت زد تو صـورتِ پسره کـه نقش زم

کدام دسـت بردار نبودند...ترسان و با  چیعمـو و اون پـسره را جدا کـنند اما ه دکردنیم یسعـ یلیخ مردا

 کردم و اتـصال را زدم. کیکل "ریزسربه ےآقا"لرزان رو اسـمِ  یدستـها

 بلـه؟-بلـند شد: شیبرقرار شد و بعد از چند بوق صدا تمـاس

 دعواش شده! یکـیعمـو با  شگـاهیمـاتو ن دیایالو آقا ماکان توروخدا زود ب -لرزانم بلـند شد: یِصدا

 و بعد تمـاس قطع شد... امیاالن م امیچرا؟ االن م ؟ییتو سـویآ -پر اضطرابش بلـند شد: یصـدا

 نداشتـه باشد. یتیجذاب میبرا امینگـران بودم که صدا زدنش به اسمِ خال انـقدر

 و زدیتو دهنم مـ دلم

ار کـن دیعمـو را کـش یاز پسـرا کـه به گـمانم دوستـش بود بزور بازو یـکیوسط  نیبود و ا ریهنـوز درگـ عمـو

دردسـر  نیاز ا شـتریب دیزبانش را ندارد لـطفا بفرمائ ارِیدوسـتِ ما اخـت نیجنـاب ا خوامیمن عذر م-و گـفت:

 !دیدرسـت نکـنـ
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مـنه آخه از  یر برادر زادهدخـت نیا فهمهینمـ مردک آخه -:گـفت و کرد پاک را دماغش ےبا حرص خونِ رو عمـو

 .زنهیدر موردش حرف مـ ینـجوریکـه ا شناستشیکـجا مـ

 من. خوامیگـفتم کـه شرمنده آقا عذر مـ-دوباره سرش را خم کرد و گـفت: پـسره

اش وگـرنه زنده یفقط شانس آورد  شما اومد-کرد و روبه پـسره گـفت: کردمیم هیبه من که گر ینگـاه عمـو

 .ذاشـتمینمـ

 عمـو توروخدا! میبر-و گـفتم: دمیزدم و دستِ عمو را کـش هق

 .رونیباهام اومد ب حرفیکرد و ب سمیخ یهابه چشـم ینگـاه عمـو

تو -:دیپـرس ےبرگشـت سمتم و عصب دنشیو عمـو با د دیدوئیکه به سمـتِ چادر م دمیرا از روبرو د ماکان

 ؟یخبـرش کـرد

 

 .رفـتم ور شالم ےانداخـتم و با گوشه ریرا ز سرم

 سامان؟ شدهیچ-:دیو پـرس دیـشڪرو صـورتِ عمـو  یشد و دستـ کـمونیهن کـنون نزدهن انڪمـا

 !روقـتهید میبر ےـچیه-دسـتش را گـرفت و گـفت: عمـو

 نگـران نـباش! ستینـ یزیگـفتم که پسر،چ-گـفت: عیسر عمـو کـه بزند ےخواستـ حرفـ انڪمـا

 .میافـتاد راه چادرها سمـتِ به هم قدمِ هم و نـزد ےحرف گـریهم د انڪامـ

.. 

 !ادیمامان بخـدا خوابـم مـ نڪولـم -:و خواب آلود زمزمـه کـردم دمیرا رو سـرم کـش پتـو

دسـتِ  میبر میخوریصبـحانه مـ ـمیبلـند شو مامان دار-و گـفت: دیـشڪدوباره پـتو را از رو سـرم  مـامان

 !یرو ادهیپـ یجمعـ

 !امیمـن نمـ-
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و خواب  دمیـشڪراحـت سرم را با پتـو  الِینشـد منم با خـ یو بعدش خـبر دمیپوفِ مامان را شنـ ےصدا

 رفـتم.

.. 

 کـشان بـه سمـتِ چمـدانـم رفـتم. ازهیرا تا کـردم و خمـ پتـو

 را شانه کـردم و از پشت بسـتم. ـمیموها

با شال  یعوض کردم و مانتـو زرشکـ یرا با شلوار مشک امیو شلوارِ راحت دمیرنگم را پوش یسارافونِ مشک ریز

نرم کننده و عـطر از چادر  یو زدنِ کم لمیو موبا یو با برداشتنِ کـفش جلوباز مشک دمیرا رو سرم کـش امیمشک

 خارج شدم.

 نـشسته بود. نیدورواطراف نـبود و فقط کـاوه داخلِ مـاش یکـس

 

 ...ـشهیرفـتم و آرام زدم تو ش نیسمـتِ ماشـ بـه

 بلـه؟-داد: نییرا پا نیماش یشهیرا بلـند کرد و ش سرش

 کـجان؟ هی...بقـری،صبـح بخـسلـام-

 .گـردنیبـرم ـگهید االنا ےدستـه جمـع یروادهیرفـتن پـ ریسالم ظهـر بخـ-: دیخنـد

 .دادیظـهر را نـشان مـ ـمِ یانداختـم... دوازده و ن لـمیبه ساعتـِ موبا یرا تکـان دادم و نگـاهـ سـرم

 رفـتم. یبهداشتـ سیعمـو برداشـتم و بـه سمـتِ سرو ـنِیاز ماش یکاغذ دسـتمال

دادم و کـنارِ مامان نـشستم...برگـشت  یدسـته جمع یهم برگـشته بودند...سـالم ـنایبرگشـتم مامان ا یوقـت

 تنـبل خانم. یـدیخوب خواب-سـمتم و با خنده گـفت:

 !یآره عال-
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کـنه عمـه  ـدارتیاز خواب ب ـادیاون روز ب یِتلـافـ ـخواسـتیساره م یدونینمـ -و گـفت: دیباز خند مامان

 نذاشت.

را  شیدرآورد و رو ـمیبرا یگـفته کـه زبونـ یمامان چ دیبـه ساره رفـتم که فکـر کنم فهمـ ےاغرهچشم

 برگرداند.

-:گـفت افتـخار با خانم منـصوره کـه بود جوانا و کاروبار سرِ ےو بحـثِ دسـتِ جمـع ـمیهـم نـشسته بود دورِ

بـه  گـهید گـردمیدنـبالِ دخـتر م ـشیبرا دارم انـشااهلل خوبـه مطبـش کارِ من پـسرِ کـه الحمـداهلل

 !شیزندگـخونه سـرِ بره ےسـلـامت

 .ستڪاحـساس کـردم گردنم ش کـه کـردم بلـند ےبود جـور ـمیگـوش ِِےرا کـه تو سـرم

 انشـااهلل؟ ےک یبسـالمت -کـه عمـه گـفت: دمیتو نگـاهش گـره خورد و شنـ نگـاهم

کـه منـصوره خانم در  دمیرا دزد ـدادم،نگـاهمیم صینگاهِ خودم را تشخ هیکـالفـه بود و من خودم کنک نگـاهش

 ےدونیالبته اگـه شـازده افتـخار بدن...نمـ شـمیر مکاانـشااهلل دست به میکـه بر ـنجایاز ا-جوابِ عمـه گـفت:

 نگـاهِ ماکان. ڪیاز  غیامـا در دمیتدارک د ییبلنـد باال ستیل ڪیخانم  نیمیس

 داره!! ـویکیخودش  دیخب مامان شـا -و گـفت: دیخند مهـسان

 باشـه مادر خب بگـه حـرفِ دلش رو! -و گـفت: دیخانم خنـد منصـوره

 فرصت بده! کمیمامان  ادهیحاال وقت ز -باز با خنده گـفت: مهسان

 ؟شـهیم یچ مینیبگـم انشااهلل بب یواال چ -بود کـرد و گـفت: ریزسربه کـه ماکان به ےخانم نگـاه منصـوره

نگـاهِ کالفه و  رهیدرگـ مخم هنـوز من اما کرد عوض را بحث عمـد از و انداخت سمـتم ےبا معنـ ینگـاه مهـسان

 سـت؟ین مطـمعن ےکـرده ول دایپـ ےماکان بود...نکـنه اونم مثلِ من حـس ـهیر معنپ

دارم کم  گهی...جلو حسم...جلو عشقم...جلو نگـاهش دـارمیدارم کم م گـهیکمکم کن...د ایخدا

 !کـنهیام مطمعن تر مـو هر لحـظه کـنارش مـنو از عشقِ ناخواسـته هی...هروز...هرثانارمیم

 .دمیکـش قیعمـ ےرا بسـتم نفس میهاچشم



 کن میآرزو

 
145 

 

.. 

 یحداد ےبابا و آقا شـنهادِیو به پ نیداخلِ ماش میها و لوازم هارا جمع کردده شب بعد از خوردنِ شام ساک ساعت

 .یگردش دستِ جمع میرفـت

 دوقلوها داخلِ چادرها ماندند. دنِیبخاطرِ خواب یخانم و اقا مهد مهسان

 به شخصه دل درد گرفته بودم... یکیمن  که میبود دهیساره انـقدر خند با

 خوشها! یالک گـفتیم کاوه

 چرت و پرت و ادا و اصول! یعکس...خنده...شاد یکل

 !ریزسربهےو پر حـرفِ آقا گاهیبوتوجه به نگـاهِ گاه بدونِ

 

 تـهران. میبرگرد میبـه سمـتِ اصفـهان و از آنـجا مستـق میفـتیبود صبـحِ زود راه ب قرار

 تو چادرا. میشب بود کـه برگشـت ـمیدوازده ون ساعت

 ذره خواب! کیاز  غیدر یپـتـو ول رِیرا عوض کـردم و رفـتم ز میلبـاسـها

 .دادیام جوالن مبسـته یهانگـاهش جلو چشم بستمیرا کـه م میهاچشم

 پهلو اون پهلو شدم کـه خودم کـالفه شدم. نیا انـقدر

 .ـرونیرفتم از چادر ب لمیو با برداشـتنِ موبا دمیـشڪبلـند شدم شالم را رو سرم  سروصدایو ب آرام

 ےکالفه یچهـره دمید یکیکـه تو اون تار یکـس ـنیو اول دادیبامداد را نـشان مـ مِیونکی لـمیرو موبا ساعت

 نشسته بود. نشیماش داخلِ کـه بود عمـو

 در را باز کردم و نـشستم. رفـتم و آرام نیسمـتِ ماش نیپاورچ نیپاورچ

 اش دلم را به درد آورد.ام شد و نگـاهِ خسـتهمتوجه عمـو



 کن میآرزو

 
146 

 

 شده عمـو؟چتـه؟ یچ -گـرفت و زمزمه کردم: بغضم

 یحـساب سـانیبرگشـتنِ آ یمشگلِ تو و از طرف ی...از طرفدونمیخودمم نمـ سویآ-و گـفت: دیشڪبلـند  ےآه

 کـرده. میروان

 شـمیم وانهیمشگل را دارم دارم د نیهمـ منم-:گـفتم و گـذاشتـم اششانه ےشدم و سرم را رو کشینزد

 مطمعن شدم. گـهیعمو...د

 ؟یمطمعن شد یاز چ -:دیدستش را رو صورتم گذاشت و با شک پرس عمـو

 شدم!!تو دلم رخنه کرده مطمعن  یاز کـجا و چجـور دونمیکـه نمـ یاز حس -و گفـتم: دمیکوتاه کـش یآه

 نیریدردِ شـ نیعمو ا زِیبهت بگـم مبارکـت باشه عز دیپس با-و گـفت: یاما بلنـد و پر مـعن دیهم آه کـش عمـو

 مبارکـت باشه!

 !!مامان ِِےتلخ رو لبـم نقش بست! تلخ ،تلخ تر از اسپرسوها یلبخنـد

 سـانیعمـو شما هنـوز به آ-:دمیچنگ انداخـته بود را قورت دادم و پرس میچرا تو گلو دانمیرا کـه نمـ بغضم

 ن؟یدار یحس

 !ـکنهیام مندونسـتن داره کالفه نیو همـ سـویآ دونمینمـ-گـفت: شیجلو هیکـیتار یرهیخ عمـو

به شخصه  یکیروزِ شما من وحال نیواال عمـو با ا-عمو برداشـتم و صاف نـشستم و گـفتم: یرا از رو شانه سرم

 !یمطمعنم هنـوز عاشقش

بچه برا منم از  الفهیمونده تو  نـمیبرو وروجک!برو! هم -و گـفت: ـمینیو آروم زد رو ب دیلِ خودم تلخ خندمث عمو

 !یحس و احساس حرف بـزن

 عه عمو!-اخم کردم و به اعتراض گـفتم: یڪال

نذار از  سـویآبذاره، شیبذار اول اون پا پ-و محکـم بغلم کـرد و درِ گوشـم گـفت: هوایاروم زد رو دسـتم و ب عمـو

...هر چند از نگـاهش و یارزش دار شـتریب شیبرا ینجـوریبمـونه... ا تیحـست باخـبر بشه بذار فعال تو خمار

 از خودت! شـتریب یحـت دی! شاخوادتیمـعلومه تا چه حد م شیکارها
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 عمـو چسباندم. ینهیرا به س امیشانیخجـالت پ از

مثلِ آفـتاب پرست رنـگ  یو ه یخجالت بکـش ـخوادیخب حاال نم یلـیخ-کـرد و گـفت: یاخندهتک عمـو

 !یعوض کـن

 درد گـرفت! شـتریزدم کـه دسـتِ خودم ب شیرا گرد کردم و چنتا مـشتِ محکم تو بازو میهاچشم

حرکـت  میـخوایپاشو خانمِ زرنگ پاشو برو بخـواب صبحِ زود م-با خنده مشتم را گـرفت و گـفت: عمـو

 !ینمون ـم،خوابیکن

 چشم قربان!-قرار دادم و گـفتم: امقهیکـنارِ شق یو دستم را به حالت نـظام سـتادمیا صاف

 !طون،بدویبرو ش-سرش را تکـان داد و با خنده گـفت: عمـو

 عمـو .. یهستـ کـه ےمرس-و گـفتم: دمیکـش یقیخنده نفسِ عمـ با

 واقعا سبک شدم! یدیکه به حرفام گوش م یمرس

راحت باهاش حرفِ  ـتونمیم یهست یتو تنـها کس زمیمنم سبک شدم عز-و گـفت: دیکـش یقیهم نـفسِ عم عمـو

 .ریدلمو بزنم و دردودل کـنم...حاال برو بخواب شبت بخـ

 شدم و به سمـتِ چادر راه افـتادم. ادهیپـ نیبا لبخند زمزمه کردم و آرام از ماش یریبخـ شب

 خوابم برد. گـهید دفعهنیپتـو و ا رِیم زو رفـت دمیرا از سرم کـش شالم

.. 

 

.. 

 .میبه سمـتِ اصفـهان راه افتـاد یمختـصر ےساعت هشت بعد از صبحانه صـبح

 .میظهر بود که وارد اصفـهان شد میونکی ساعت



 کن میآرزو

 
148 

 

 !ـبایو ز یخـیتار ےشهر

 و چشـم نواز! بایبود...ز یفیپل...انصافا هم تعـر سهویس میاسـرار و خواهش من اول رفـت به

 .میهم گرفـت یدسـته جمع سڪع ڪیثبت کردم و  پلوسهیو خاطره رو پلِ س سڪع ےهردفعـه کـل مثلِ

کـنارم به  یکـس سـتادنِیکـه با ا کردمیعکس هارا مرور م یکییکیداده بودم و  هیعمـو تکـ ـنِیماش بـه

 سمـتش برگشتم.

 یدسـته جمع یعکس ها نیاز ا زیعز گمیم-و گـفت: دیتم پاشبه صور ینگـاهم لبخـند دنِیبود کـه با د مهسان

 هم به ماها بدهااا! یکی

 چشم حتما!-بهش زدم و گـفتم: یلبخـند

 ،درسـته؟یبد ریکالسهاتو تغ رِیدب ےخوایم گـفتیماکان م یگلم...راسـت بالیچشمت ب-

رودررو نشماا...روبه  رسامیماکان هم انکار از خداش بود من با ام نیسـادم،ایگـرفتم صاف وا نیرا از ماش امـهیتک

 خانوم باشه! ـرمیدب ـخوامیگن،میبله درست م-مهسان خانوم گـفتم:

 !یبنـداز ببرمت کالس خانوم هاشم ادمیهم خوب پس اونموقع حتما  یلیخ -باز لبخنـد زد و گـفت: مهسان

 رفت. کردیم شیشوهرش که صدازمزمه کردم و مهسان به طرف  یلبخند حتما با

.. 

عکس و خاطره  ی...اونجا هم با ساره کلمیچهل ستون شد هیو راه میپل خورد وسهیس کِیرا تو رسـتوران نزد ناهار

اونجا  هیکـینقش جهان از اونجا شامم نزد دانیم میبر-و ساعت پنج بعد از ظهر بود که ماکان گفت: میثبت کرد

 سـمتِ تهران. میحرکت کـن میخـورهست اونجا ب یرسـتوران سنتـ

 .میموافقت کردند و راه افـتاد همه

 بود. یالعاده بود...در کل شهرِ اصفهان عالنقش جهان هم فوق دانیم

 .فروختندیو لباس و...م یها و خوراک یبرپا بود که داخلش سوغات یچادر بزرگ دانیم کـنارِ
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 داخلِ چادر که الحق هم شلوغ بود. میاسرارِ ساره و من رفت به

 

 یو عمـه و منصـوره خانم تا تونـستند کـل مامان

 یها یسوغات یخوراک نیکـه جزوه بهتـر"یکرک ینیریبرشتوک و ش ینیریو ش یبرنجـ ینیری،شیگز،پولکـ"

 .دندیاصـفهان بودند،خـر

 ست با ساره شد. یاروزهیفیآب شالِڪیو  یاقهوه ےکوچولو با کاله و جله دیخرس سف ڪیمن  دِیخر تنـها

کـه داخلِ چادر  یحداد یو  با زنگِ بابا و آقا دیواسـه دوقلوهاش خر یخانم هم لباس ست قرمز مشک مهسان

به سمـتِ  میها مستـق نیو سوارِ ماش میپر خارج شد یهاسهیاز چادرِ بزرگ با ک رهید گـفتندیبودند و م امدهین

ازمون  یماکان و آقا مهد یاصـل ابانیتـهران و از خـ میـدیو ساعت سهِ صبح بود کـه رس میتهـران حـرکت کرد

 خونه. ـمیدیربع بـه چهار رس ڪیساعت  قیجدا شـدند و دق

.. 

 االن اصـال مامان کـجاست؟ هیک یعنـیخدا  ی...ادمیزنگ تلفن از خواب پر یصـدا با

الـو -م و به سمـتِ تلفن که رو مبل بود رفـتم و جواب دادم:چشم بسته از اتاق خارج شد کیچشمِ باز و  ڪی با

 بـله؟

 دخـترم؟ یجان خوب سـویسالم آ-:یتو گوش دیـچیمنصـوره خانم پ یصـدا

 د؟یممنون شما خوب یسالم منصـوره خانم مرس -:دمیرو صـورتم کـش یدسـت

 زم؟یآره دخـترم ممنون،مامانت هست عز-

 "ه؟یکـ"دیشد و با چشم ازم پرس ییـرایبه دست واردِ پذ دیخر دمیشدم کـه مامان را د بـلند

 !یبله بله هسـتند گوش-به منصوره خانم گـفتم: رو

 را به سمـتِ مامان گـرفتم و خودم به سمـتِ حمام رفتـم. تلفـن
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 ابودم و فرد دهیپنج روز بود کـه ماکان را ند قایدق یعنیو  میکـه از مسافرت برگـشته بود ـشدیم یروز پنج

 بود... بدرزدهیس

 

 .فـتمیب ادشیکـمتر  دیسرم را با کـتاب و تست و درس گرم کـنم شا کردمیم یمدت سـع نیمن تو ا و

 دوش. رِیرا تو سـبد لباس چرکا انداخـتم و رفـتم ز میو لباسها دمیاز تـهِ دل کـش یآه

 شدم و به سمـتِ اتاقم رفـتم.تو تنم و از همان خارج  دمیچیام را پـرا گـربه شور کردم و حوله خودم

 افـتاده بود. نیرو زم ینامرتب بود و رو تخت تختم

باال سرم جمع کردم و  یمشک پسِیبا کل میرنگـم را روشن کـردم و بعد از خشک کردنِ موها دیکوچک سـف سشوارِ

و رو تخت را مرتب کردم،با زدنِ نرم کـننده به دست  دمیتاپ شلوارک قرمز رنگم را پوش رامیلباس ز دنِیبعد از پوش

 ام را برداشـتم و از اتاق خارج شدم.و صورتم سشوار را جمع کردم و حوله

 کشکِ بادمجان مجـبورم کـرد به سمـتِ آشـپزخانه بروم. یِکردم و بـو زانیز،آویرا داخلِ حمام به آو حوله

 .کردیدرست م اریخماست زیظهـر بود و مامان داشت رو م مِیونڪی سـاعت

مامان منصـوره خانم  -:دمیاز تو ظرف برداشـتم و بعد از گاز زدنش پرس اریخ کینشـستم و  شیروبرو یِصـندل رو

 گـفتن؟یمیچ

باغِ برادر شوهرش...گـفت به عمت هم  میدعوتمون کرد فردا بـر-اش زد و گـفت:به قابلمه یبلـند شد سـر مامان

 !گـهیم زنهیزنگ م

 م؟یریخب م-و گـفتم: دمیکـش یقیعمـ نفسِ

 !.شهیم یچ نمیبب ادیبذار بابات ب دونمینمـ-و گـفت: زیدوباره نشست پشتِ م مامان

 .ـکنمیدارم دق م گـهیزدم و تو دلم گـفتم خدا کـنه قبول کـنه من کـه د ارمیآخرِ را به خ گازِ

 !ااهللیزنداداش،-عمـو که گـفت: یشدم بـرم تو اتاق کـه در زده شد و پشتش صـدا بلـند
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 !ستیسـرم ن یمن روسـر ایعمـو ن -داد زدم: یو الک رونیب دمیپـر

 ـنمیبفرما زنداداش ا -غره به من نون را به دسـتِ مامان داد و گـفت:از آشپـزخانه خارج شد و عمـو با چشم مامان

 از نون.

 نون را از عمـو گـرفت و برگشت داخلِ آشـپزخانه. "دستت درد نکـنه"با گـفتنِ مامان

 ببر! ییبرا عمـو چا ایب سویآ-عمـو رو مبل نشـسته بودم کـه مامان گـفت: کـنارِ

 ساعت کیسامان  -آوردم و باز کـنارِ عمو نـشستم کـه باز مامان روبه عمو گـفت: خـتمیر ییشدم دوتا چا بلـند

 فردا باغِ برادر شوهرش دعوتمون کـرد. یصوره خانم زنگ زد برامنـ شیپ

آره زنداداش ماکان بهم گـفت منم گـفتم به خودتون بگن...حاال نظرتون -بهم انداخـت و گـفت: ینگـاه عمـو

 ه؟یچـ

 .ـگهیم یچ ـنمیبب ـادیحاال بذار ساسان ب دونمینمـ-:اومد کـنارِ ما نشست و گـفت مامان

 را برداشت و لم داد به مبل. اشییسرش را تکـان داد و فنجانِ چا عمـو

 

 را برداشـتم و مثلِ عمو لم دادم به مـبل. امییچا مـنم

 .ـمیتا ناهار بخـور ـمیربـع بعـد بابا و بابابزرگ باهم آمـدند و به سمت آشپـزخانه رفت ڪی

فـردا دعوتمـون  یِد و به بابا گـفت که منصـوره خانم براتازه تمـام شده بود که مامان سرِ حرف را باز کر مـانیغذا

 کـرده باغ.

 .ـمیریبرن باهم م ـنایا نیمیاگـه س -مکث کرد و گـفت: یکـم بابا

 ڪیبزور جمع کردم و  ـادیکش ب خواسـتیقربونت بابا جونم و لبخـندم را کـه م یاله-گـفتم: یدلـم با شاد تو

 بلـند شدم و رفـتم تو اتاق. "مامان یمرس"فشو خوردم و با گـفتنِو نص ـختمیخودم ر یآب برا ـوانیل

ـه از خودش گذاشت دی... ساره چنتا عکـس جدنستایوصل شدم به نت و رفـتم تو ا لمیو با موبا زیپشتِ م نشـستم

ماکان بود و شـده بود  لیکـه رو پروفا یتنـها عکـس یِشکلک مسخره گذاشـتم و رفـتم تو تلگرام رو رشیبود ز
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را  میهاخوش رنگش زدم و با لبخـند چشم یهاپر عشق به چشم یزوم کـردم و لبخـند میروزها نیتنـها همدمَ ا

 بسـتم.

.. 

 شد!! رید سـویآ-را جمع کرد و با حرص گـفت: شیهالب ساره

 را برداشـتم و از اتاق خارج شدم. فـمیک یهولکهول

 .میفـتیراه ب میـخواستـیو االن م میصبـحانه خورده بود نـه صبح بود و تازه ساعت

 .میعمو شد نیو سوارِ ماش میساره از خونه خارج شد با

 .میرفتـیبابا و من و ساره و کاوه با عمو م نِیو عمه با ماش اومدینم بابابزرگ

 بابا از باغ خارج شد. نِینشست و بعد از ماش عمو

 کاوه که جلو نشسـته بود و فلشم را دادم بهش و گـفتم بزنه بخونه. یرو شونه زدم

و  رهیمنو ساره همـزمان بلـند شد کـه باعث شد کاوه گوشاشو بگـ غِیکـه بلـند شد ج امیتشـهابِ یصـدا

 توهم بره!! شیاخمـها

 

.. 

 !یحداد یلواسـون باغِ آقا ـمیبـرس یتو اون شلوغ دیطول کـش یساعـت سه

عمـو و پشتِ ما  نِیدرِ بزرگ باغ را باز کـرد و اول ماش یمشکـ یو لبـاسِ ورزش ییطال یبا موها ییعمو آقابوقِ  با

 بابا واردِ باغ شـد. نِیماش

بلـند شدند و اول از همه منصـوره خانم و  یکه همـگ میشد کشـونیدورِ حوضِ بزرگ جمع شده بودند...نزد همـه

 از ماکان نبـود. یخـبر یاومدند جلو ول یحداد یآقا

 اش...با پدرومادر و برادرِ عروسشون...شوهرِ منصـوره خانم با زن و پـسرش و عروسش و نوه بـرادر
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 سـانیبه چشـمم آشـنا بود و آ یلیکـه خ یشوهرِ منصـوره خانم با دختر و پسـرشون و در آخر دخـتر خواهر

 شد! یمعرف

 برادر شوهرش. یالیرفـتند شمال و ـفتگینبـودند و منصـوره خانم م نایخانم ا مهـسا

نشسـتم و آرام  دندیخنـدیم زیو ر کـردندیپچ مبه منصـوره خانم زدم و کـنارِ ساره و کاوه که پچ یلبـخند

 ها؟بـچه شدهیچ-گـفتم:

 خنده نداره!! نیاون دوتا دختر پسر نگـاه کن بب پِیبه ت-درِ گوشم گـفت: واشیلبـخندش را کش داد و  ساره

 کـه ساره گـفته انداختـم. یبه سمت ینگـاه یاتفاق یلیو بعد مثال خ ردمڪ ثڪم هیثان چند

 ماکان بود که مثال ست کرده بودند. یدختر عمه و پسر عمه منظورشون

 .دزردیسف یو کفشـا دیپوره با بلوز سفـزرد پاره شلوارِ

زده  شیزرد رنگ سمت چپ موها یدوتا شکوفهبود و  رونیدختره که به حالت پسرانه زده شده بود کلش ب یموها

 وجود داشت!! یزرد رنگـ ییِبود و تو دستِ جفتشون دستـبند کاموا

 گرم کردم. لمیرا ازشون گـرفتم و لبخندم را خوردم و سـرم را با موبا  نگـاهم

 از طرفِ عمـو داشـتم. یـامیپ

 تنشه!!( روشنیآب یکه مانتو یهمون نـجاستیهم ا سـانیکردم،نوشـته بود:)آ بازش

 !!اقتیل یب یدلم گـفتم بدرک دختره تو

 هم تنفر داشـتم. سانیو از آ سوختیم یلیعمـو خ یبرا دلم

 

ا عمو ام دمشی)بله د-عمـو نوشـتم: امِیگـرفتم و در جوابِ پـ رینـبود،سـرم را ز یچشم دنـبالِ عمـو گشتم ول با

کرده!(...سند کـردم و از تو بشقابِ  تیاذ نهمهیشمارو ا نـکهیه اواس دیازش نفرت دارم،شا ییجورایچرا  دونمینمـ

و پوست گـرفتـم تکـه تکـه کردم و مشـغولِ خوردن  شـتمپرتقال بردا ڪیگذاشـتم  میرا کـه ساره جلو یاوهیم

 شدم.
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دادرشون و و بر یحداد یو مادرِ عروسشون گرمِ صحبت بودند و بابا و آقا شیو مامان و منصوره خانم با جار عمه

 و صحبت بودند. ونیخوردن و قل ییجلوشون بود و مشغولِ چا ونیشوهر خواهرشون با پدرِ عروسشون هم قل

 سـانیداشت دختـرش را بخوابوند و آرام آرام هم با آ یاسمش سحرِ سع دمیماکان که بعدا فهم یعمو عروسِ

 .کـردیصحبت م

 .وهیو م لیماکان هم دور از جمع نشسته بودند و مشغولِ موبا یعمه و پسر عمه دختر

 شده بودند. بیو ماکان هم غ عمو

 .میدیخندیکاوه م یپرتهاوبه چرت یو گاه مینشسته بود کـاریو کاوه و من هم که ب ساره

اغ کـه وسط ب یرا برداشـتم و رفـتم سمـتِ درختِ بزرگ فمیپاک کردم و بلـند شدم ک یرا با دستـمال کاغذ دستم

 راه افـتادم تو باغ. حسابیب ینجوریگـرفـتم و هم یسلف سڪو چنتا ع سادمیوا شیقرار داشت...جلو

ماکان کامال  یافهیق ی...عمو پشت به من بود ولدمیکـه عمو و ماکان رو د شـدمیدور م ـنایداشـتم از مامان ا کمکم

 .دادیمـ حیعمـو توض یبرا ییـزایچهیمشخص بود...کالفـه بود و داشت 

 .دتـمیشدم کـه ماکان د کـشونیآرام نزد آرام

باعث شد عمـو بـه سمـتم برگرده و  اشرهیخدا چقدر دلتنگ نگاهش بودم!!...نگـاهـش برق داشت و با نگـاهِ خ آخ

 نگـاهم کـنه.

 

 سـو؟یآ یکـنیم کـاریچ نـجایا-:عمـو

بودنم گـرفتم و روبه عمـو  دنشید یچند روز تشـنه نیکـه تو ا ےیدهـنم را قورت دادم و نگـاه از چشـما آب

 ام سـررفـته!حوصله ےیاومدم دنـبالِ شما،تنـها-گـفتم:

 ـرهیحواسش رفت آن طرف و خ ـکردیکه اسـمِ ماکان را صدا م ےیبزند کـه با صدا یدهنش را باز کـرد حرف عمـو

بود که نگـاهِ عمـو را سمـتِ خودش کـشانده  ـسانیه عقب و آشد به پشتِ سرِمن کـه باعث شد نگـاهِ منم برگـرد

 بود!
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نگـاهش  ینجوریعمـو چرا ا-:دمیو غر دمیکـش را عمـو ےبازو یرفت و من عصـب سـانیسـمتِ آ عیسر انڪمـا

 !؟یکـنیم

 و شمیم ـوانهید نمشیبیم یوقتـ سـویآ دونمینمـ-تلخ گـفت: یاو با خنده دیرو صورتش کـش یدسـت عمـو

 بهش! شـمیم ـرهیو خ ـکنمیهفتـده هجده سـاله دست و پامو گم م یهاپسربچه نیا نِیناخودآگاه ع

 نداشـتم! شیهم برا یموجه یلیبودم و دل یعصـبان

 نبـودم! انڪمـا یرهیخـ شیخودم تا چنـد لحـظه پ مگـر

 چـرا عمـو را بخـاطرِ همـان کار سرِ عمـو داد زدم! حاال

 .زدمیداد مـ دیعمـو نـبا ـخوامیمـعذرت م-:صـورتم قرار دادم و آرام گـفتمدسـتم را رو  دو

 !ـختیتـهِ قـلبم فرو ر یزیچـ ـهیو چرا احـساس کـردم  دمیآهِ کوتاهِ عمـو را شنـ یِصـدا

کـه چند مـتر آن طرف تر  سـانیداشـتند رو سرو صورتِ آ لیمشتـها تمـا نیمشت شـد و چقدر ا دسـتم

 دخـتره نـفرت دارم؟!! نیحـد از ا نیو چـرا من تا ا ندیـایب کـرد،فـرودیداشـت با ماکان صـحبت م

 

 کردم به خودم مسلط باشـم. یو سـع دمیکـش یقیرا بسـتم و نفسِ عمـ میهاچشم

 !هیبق شِیپ ـمیبر-عمـو حلقه کـردم و گـفتم: یِرا دورِ بازو دسـتم

 .میبر-بهم انداخت و با لبخند گـفت: ینگـاه

داره و  ییتهِ قلبش به اون دخـتره حـساعمـو تهِ  دونسـتمیکـرد اما هـنوز م هیرو لبـم هد یلبخنـد لبخـندش

 .کـردیحـسِ عمـو باالخره کـارِ خودش را م ادیهرچقدرم من ازش بدم بـ

.. 

 یاشکـان)پسر عمو نیبوقِ چنـتا مـاشکـه با بوق کـردندیرا کـباب م هادهیها و کوبداشـتند جوجه ـنایا بابا

 یکـه صدا یدر حال ششستیو دوتا دو دیسـف ےایپرش ڪیماکان( رفـت سمـتِ در و درِ بزرگ را باز کـرد،

 چرا االن اومدند؟ ـنایخدا ا یا-گـفت: بودآهنگشون رو هوا بود واردِ باغ شـدند و سـحر کـه کـنارم نـشسـته 
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 هسـتند؟ ایکـ -:ـدمیگـل کـرد و پرس میبقولِ عمو فضول ای میکنجکـاو

 نمدوینمـ ـانیقرار بود بعد از پنج ب یاشکـام و همـکاراش ول یدوسـتا-زد و گـفت: یکرد و لبخندِ کوتاه نگـاهم

 .نایچرا االن اومدند!...بعد بلـند شد و رفـت سمـتِ ماشـ

و ت -بلـند شد اومد طرفم و گـفت: عیم سمـتشون کـه عمـو سـررا برداشـتم بلنـد شد بر امییاسـتکانِ چا مـنم

 کجا؟

 ؟یچ-گـفتم: متعجـب

 !ـجنبهیسروگوششون م نیهمچ هاشونیبعضـ شـناسمیم ـناروی... من ا ششونینرو پ ـگمیم-اخم گـفت: با

با شوروحال بودند،دستِ عمـو را گـرفتم و گـفتم:خب  یلیمخصوصا کـه خ نمشونیبب خواستیدلم م یلیکـه خ من

 .میباهاشون آشـنا بشـ میباهم بر ایبـ

 حـسادتت گـل کرده؟ ای یـریباهاشون م ییآشـنا یبرا-هم دسـتم را فشار داد و گـفت: عمـو

 ؟یحسادت؟حسادتِ چ-:دمیبرگـشتم سـمتِ عمو و پـرس متعجب

 دلم همانا! ـختنِیکـرد...برگـشتنم همانا و ربه سمـتِ چپمون  یابا چشـم اشاره عمـو

 بود؟...نه! انڪمـا

 چـرا خودش بود! یول

 

 ےذرهذره کـردیبود و دخـتره لبخـندش تلـخ م سـادهیدخـتر وا ڪی یمن پشتِ به من روبـرو انِڪمـا

 !!را وجـودم

 یو عاد ارمیخودم نـ یِروبـه یزیکـردم چـ یسـع یلیبغضـم را قورت داد و خـ ےیـجورایدهـنم را کـه نه  آب

وحـشتناک توهـم رفـت و لب  ـشیهاناموفق بـودم چـون به مـحضِ نگـاهِ بـه عمـو اخم ـنکهیباشـم اما مثلِ ا

 سِ؟یچشـمات چرا خ-زد:

 هام؟بودند چشم سیخ
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 نـشده بودم چرا؟ متـوجه

 ربط داشت؟ میجا خوش کرده تو گلو بِیهام به سچشم ـهیسیخـ ـنیا

عمـو -:دمیپرس ارادهیو ب میرو انگـشتِ وسط ـختیقطـره از اشـکم ر ڪیام رفت و به سمـتِ گونه مدسـت

 ش؟یشـناسیم

-گـفت: واشیکرد و آرام و  ثڪم یه،کمـیمنظورم به کـ دونستیو خودش م دیلبش را تو دهنش کـش عمـو

 ماکان!! هیدوست دخـترِ قبل

 !! نه تنـها دلم بلکـه کلِ وجـودم!شکـست

 .دم؟یفـهمیم دیبا النا

 اش بود!شـرمنده یرا به زبان آوردم و تنها جـوابِ عمـو نگـاهِ آشـفته و کم سـوالم

 از عمـو گـرفتـم و باز اون دخـتره لبـخند به لب داشـت و چرا من انـقدر سـردم بود؟!! چشم

 قفل شد! رسامیرا بغـل گـرفتـم و نگـاهم رو امـ میدسـتها

 

 با اخـم نگـاه ازش گـرفتـم. ارادهیو من ب کردیمـ نگـاهم

 ؟یکجـا؟جازد-برم کـه عمـو دسـتم را گـرفـت و گـفت: بـرگـشتم

 ؟یاز چـ -:دمیپـرس حوصـلهیو ب متعـجب

 از حـست؟-

 !شمیمتـوجه نمـ -گـره خورد و گـفتم: ـمیابـروها

نه کـسِ  ینـیبیدخـتره رو مـ یافهی! تو االن فقـط قکـشونیبرو نزد -و گـفت: دیکـوتاه خنـد عمـو

من ماکـان را  سـویکـه نه حـتما...بـرو آ دیباهاش همکـالم بشـه،شـا خوادیدلش نمـ انڪمـا دی،شـایاگـهید

 دخـتره متنـفره برو کـنارش! شـناسم،ازیم
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 برو!-را بازوبسـته کـرد و گـفت: شیهاشدم کـه با لبخـند چشم رهیبه عمـو خـ دودل

 کـردم. تڪحر انڪو به سمـتِ مـا دمیکـش یقیعمـ نـفسِ

 کـرد! ریرنگِ نگـاهش تـغ دنمیکـالفه بود و چرا احـساس کـردم با د شیهاچشم انڪگـفت،مـایراسـت م عمـو

 دادم. ـمیروبـرو یِچشم مشکـ یکوتاه به دخـتره یو سالمـ سـادمیوا انڪکـنارِ مـا 

 ؟یکـن یمـعرف یخواینمـ زمیـزع-گـفت: انڪو روبه مـا یزد اما مصـنوع لبخـند

کـنم  رڪ...فـخواندمیرا تو نگـاهِ خودم م تیهمـزمان توهم قفل شد و خـودم دلخـور انڪمنو مـا نگـاهِ

 یخانم،بـرادرزاده سـویآ-توهم رفت و برگشت سمـتِ دخـتره و گـفت: شیهاهم متـوجه شد کـه اخم انڪمـا

 !امیهم شاگردِ خصـوص ییجـورایدوسـتم سامان و 

 بودم و بس! یشاگرد خصوص شیخب من فقط برا بله

 !انڪخوشبـختم من سـنا هـستم نامـزد سابق مـا-دستش را بـه سـمتم دراز کـرد و گـفت: دخـتره

 نـامزد؟-:دمیرا کوتاه فـشار دادم و متـعجـب پـرس دسـتش

ه و نامزد ن-عمـو از پشتش بلـند شد کـه گـفت: یبزند کـه صدا یگر زد و لبـش را باز کـرد حرفعشوه یلبخـند

 دوست،سـالم سـنا خانوم!

 گـهیسالم آقا سامان،شمـا د-کرد لبخندش رو لبش باشد و گـفت: یعمـو کوتاه اخم کرد اما سـع دنِیبا د سنـا

 تا چه حد بهـم  علـاقـه داشـت! انڪمـا دیدونـیچرا شما کـه م

 !دیـاریروم ببه تمـویخر خوادیحـاال نمـ-گـفت: بلـند شد و انڪپوزخـندِ مـا ےصـدا

 و من... دیشد و عمـو خند ڪلبخـند رو لبـهاش خش سـنا

 آسان نـبود! ـمیموضوع برا نیبودم و اصـال هضـمِ ا جی!! کـدونمینمـ

 

 دور بود نشسـتم. دیاز د یکـه کم یدرخـتِ بزرگ چنـار نِییو آرام از کـنارشان گـذشـتم و رفـتم پا حرفیب
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 !...بدرمونزدهیاز س ـنمیسرگرم بشـم...ا دیشلوارم درآوردم و وصل شدم تو نت شا بِیرا از تو جـ لـمیمـوبا

 !اومدمینم کاش

 ـخواسـتندیو عمو نم انڪمـا میدیدختـر را نم نیاگر ا یعـنی...اومدندیاشکـان نم یدوستا نیکاش ا انهی 

 بهـم بگـن؟ یزیچـ

 کجـاسـت؟ انڪاالن مـا یعـنیم،از جفتشـون و بود دلخـور

 سـرم را برگـرداندم. ییآشـنا یِو استـشمامِ بو ییهاآرام قدم یصـدا با

 درست بود! حـدسم

 !شـناختمیرا کـه م شیبو گرید

 .کـردیبود و نگـاهم م سـادهیسرم وا یِباال ـنهیبه س دست

 شده؟ یزیچـ-

 ؟ینشستـ نجاینه،چـرا ا -نـشست و آرام گـفت: کـنارم

 داره؟ یچه اشـکال-را تو دسـتم چرخاندم و گـفتم: لمیمـوبا

 !دمیپـرس یاشـکال که نداره چون تنـها نشـست-لبش کش خورد و گـفت: یگوشه یکم

 شدم. میجلو زِیر یصورت یهاگل یرهینزدم و خـ یحـرف

 ده بـود بلـند شد.کـننمثلِ آرام ـمیکـه برا شیچقـدر گذشتـه کـه دوباره صـدا دونمینمـ

 تو کـرج با سـنا آشـن شدم ـمییدا یِنقاش شـگاهِینـوزده سـالم بود کـه تو نمـا-:انڪمـا

 وابسـته شده بودم یـلیام بود ختجـربه ـنیلوند ،مـنم کـه اول ییجـوای...خوشگل بود و  

 .شـگاهیاومده بود نمـا کـردیم یخواهرش کـه تو کـرج زندگ با
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 به ـرفتندیداشـتند م یازش داشـته باشم...وقـت یاشمـاره ایاما نتـونسـتم آدرس  میروز تا شب باهم بود اون

 بابا و برگـشتمون به تـهران،نشد. ـدنِیکـنم اما با رس شونیسرم زد تعقب

ا بود و مثلِ تنـها رفـتم و حدسم درست بود اونم اونج نـباریداشت و من ا شگـاهیدوباره نما مییبعد دا دوهفـته

 اونم بخـاطرِ من اومده بود اونجـا. م،انکـاریهم هردو لبخـند زد دنِیخودم تنـها بود...با د

 .خوندیم گیو اون گراف میما شـروع شد...هم سن بود هیاون روز به بعد دوستـ از

اما من گوشم بدهکـار نـبود...گور شده  ستین یدخـترِ سالم گفتی...سامان مشیمدل لباس و مو و ارا هی هرروز

 ...میدینم کـسوچیبودم و جز سـنا ه

بخـاطرِ  نـکهیتر تا ا ریو سنا هرروز بهانه گـ شدیترم قیو حسِ من هرروز عم ـگذشتیم ـمونیسال از دوست سه

 هفـته ازش غافل شدم. ڪیعمـلِ بابا 

بابا اومده بودند سامان چنـتا عکس از سـنا نشونم داد کـه هنـوزم با  ادتِیع یشب که دوسـتام برا ڪی

و  مدیکه من د یینفر هم نبود تا اونجا ڪیبود کـه با  نجـایا نشیتر زیانگـو نفرت رهیگیعقم م شـونیادآوری

اول  گـفتم بهش یبودم...وقـت نشونیترادهرابطـه داشت و انکـار تو دوستاش فقط من س یچهار نفربا سه دمیشنـ

من -راحت گـفت: یلیها بود و خـحرف نیاشـتباه کـردم اما پررو تر از ا گـهیو م کـنهیم یفکـر کردم عذر خواه

 هم بسـالمت. یـخوایبخواه،نم یخوایم نمیهم

ارزشِ تفِ تو صـورتم  یسنـا و امثالِ اون حـت نمیبیم ـکنمیم رڪبد بود االن کـه ف یلیخ میاون روزها حالِ

در  سـانیکه ا ییکـه با بد یسامان بود...سامان مینجـاتِ اون روزها ی...فرشـتهیندارن چه برسه به عشق و عاشق

 حرفم را راحت بهـش بزنم. تونمیو نمـ کـشمیحـقش کـرد هنـوزم که هنـوزِ ازش خجـالت م

ام وقت فکـرِ بد درباره هیگـفتم که  ـنارویا-ودم گفـت:ب ـرهیخ میو روبه من که ساکت به روبرو دیکوتاه کـش یآه

 !ینکـن

 مهـمه برات؟-:دمیحلقه کردم و پـرس میرا دورِ زانوها میدستها

 ؟یچ-متعجـبش بلنـد شد: یِصـدا

 ـکنم؟یم رڪف یشمـا چ یمن درباره نکـهیا -:ـدمیپرس ثڪم هیو بعد از چند ثان دمیرا تو دهنم کشـ لبم
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 دادن باعث شد برگردم و نگـاهش کـنم.در جواب  ثشڪم

 !دونمینمـ-و کوتاه جواب داد: دیرو صورتش کـش یرا بسـت و دستـ شیهاچشم کـنمینگـاهش م دنید تا

 تو دلم به خودم و احساسم زدم! ی!...پوزخـنددونستینمـ

نه اونوقتِ منِ ابله واسه  ای ـکنمیاش فکـر ممهم هست که من درباره شیکه برا دونستینمـ ریزسربهےآقا نیا

 !زدمیله مـله شیو صدا دنشید

 از من هم وجود داشت! تراحمق

 دلخـورم لو نده حسِ تو قلبـم را! یهارا ازش گـرفـتم  تا چشم نگـاهم

هام شروع از فـردا دوباره کـالس-گـفتم: نمـونیب نِیعوضِ کردنِ جوِ سنگـ یرا توهم تاب دادم و برا میدستـها

 !شهیمـ

فعال ذهنتـو مشغولِ  خوامیفعـال حواست به درست باشه،نمـ دیآره تو با-نفسش را رها کـرد و گـفت: انڪمـا

 !!دونمیگفـتم نم نیهم یبرا -گـفت: واشی یلیبکـنم و بعد خ یاگـهید یمسئله

 تو دهـنم تا لبخندم لو نده ذوقِ تو دلم رو!. دمیرا کـش لبم

 زنگ خورد...عمـو بود. لـمیبـزنم کـه موبا یحـرف خواسـتم

 الـو بلـه؟-دادم: جواب

 .میناهار بخـور میخـوایم ایعمـو ب ییکجـا سـویالو آ-

 .امیباشه عمو االن مـ-

 !یکـارِ دررفتـ رِیکـه کـنارته بگـو خوب از ز یدر ضـمن خانم کوچولو به اون-

 !عه عمو-

 خانم کوچولو! رسمیعه نداره،بعدا به حسابِ شما هم مـ-
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 قطع کرد! "ایزود ب"نزدم و عمو با گـفتنِ یفحر

 !سامان بود-:ـدیپرس تکاندیکه خاکِ پشتِ شلوارش را م یهم متقابال بلـند شد و در حال انڪشدم که مـا بلـند

باال رفـته  یِابرو ڪیبا  انڪحرفِ عمـو لبم به خنده باز شد که باعث شد مـا یِادآوریرا تـکان دادم و با  سرم

 شده! یزیچـ-بپـرسه:

 !یکار دررفتـ رِیآره عمـو گـفت بهت بگـم خوب از ز -شدت گـرفت و گـفتم: امخنـده

و  دیاش را مهار کـنه اما موفق نشد چون چشماش قبل از لباش خندتا خنده دیلبش را تو دهنش کـش انڪمـا

 !رهیاش بگـمن باعث شد اونم خنده یخنده

 

هم کـنارم قرار گـرفت و هم  انڪه،مـایبقـ شِیگـرفتم و راه افـتادم برم پ لرزاندیاش که دلم را ماز خنده چشم

 مـانیکـه سـنا از روبـرو به سمـتمان آمد و جلو مینرفـته بود شـتریچنـد قدم ب یول میقدم هم راه افـتاد

-:ـدمیمن متعجـب پرس انڪ....قبل از مـاوددر نوسان ب انڪمنو مـا ـنِیو نگـاهش با پوزخنـد ب ـسادیوا

 شـده؟ یزیچـ

نـشده فقـط داشـتند دنـبالـتون  یزیچ زمینه عز -دستـش را بغل کـرد و روبهم به حالت تمـسخر گـفت: سـنا

 و... دیـردڪگوشـه خلوت  هیحـتما خـبر نداشـتند  ـگشتندیم

 خـفه شـو!!--کـه گـفت: انڪدادِ مـا با

!...با ـنهیاز ا ـریمگـه غ یشیمـ یچرا عصـبان زمیچـته عز-گـفت: انڪسـنا باال رفت و روبه مـا یِابروهـا جفت

 !!یدخـترِ عال ڪیبا  یدنج و خال یگوشه ڪی...یتر شـد یاحاال حرفه ،یکـردیکـارا نم ـنیاز ا یمن کـه بود

خودت  ـرِیالبـته تقص یبافیبهـم م ـهیوپرتا چچرت نیا گـهیشو د تڪسا -:دمیجـلو رفـتم و غر یعـصب

 !ینیـبیم خودت مثلِ رو ،همـهےبار اومـد ےنجـوریا ـتاسین

هم نکـرد با  یازم طـرفدار یکـه حـت یانڪبه سنـا زدم و دلخور از مـا یمحکمـ یتنـه انڪنگـاه به مـا بدونِ

خـفه کـننـده به سمـتِ حوضِ بزرگِ وسطِ باغ کـه همه دورش جمع بودند رفـتم و کـنارِ عمـو نـسشتم و  یبغـض

 .دمینفس سـر کـش ڪیعمـو را برداشـتم و  یِدوغِ جـلو ـوانِیام لاز بغضِ گـشنده یخـالص یبـرا
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 !ستیسـوال کـردن نـ یبرا یفعال وقـتِ مناسب دونـستیشده و م یزیچـ ـهی دیفهمـ عمـو

 م بهشبودن رهیو خـ نمیرا بب شیهابـودنش باعث شد نتـونم چشم ریزبه جمعمون اضـافه شد و سـربه انڪمـا

 هیگـفت و اون بعد از چند ثانـ انڪدرِ گوشِ مـا یزیچـ هیبا لبخـند  ـسانیتابلو بود کـه آ یلیخـ نـکهیمثلِ ا

 !!سـادینگـاهم کـرد و من قلـبم وا

 سـرخ بود! شیهاانـقدر چشم چـرا

تا قط تونسـتم چـنجوجه رو کـه عمـو به سمـتم گـرفـته بود از دستـش گـرفتم و ف ـخِیازش گـرفـتم و س نگـاه

 نداشـتم. یـچیبه ه یلیگـرسـنه بودم و االن واقـعا م شیازشـو بخـورم...تا چنـد لحظـه پ

کـه سـنا اومد کـنارِ چنـتا دخـتر و پـسر کـه کـنارِ هم  گــذشتیم انڪاز اومدنِ مـا یقهیدق ستیربع ب ڪی

 !انِڪسـرخش بد تو چشم بود!...نکـنه کـارِ مـا ینشـسته بودند نشست و گونه

 یبعدشم به چـه حـق ـکردیم یسـنا ازم طـرفدار یجـلو ـدی!.اما نه اون باشـهیباشه کـه دلم خنک م اگـه

 !ایـحیب یدسـتش خورده تو صـورتِ اون دخـتره

 

.. 

 بـه راه شـد. ـوهیو تخمـه و م ـونِیکـه خورده شد بسـاطِ قل ناهار

  یشدستیخودم خوردم و پ یکینمک زدم و  یخرد کردم و کم یشدستیتو پ رهیدا رهیرا پوست گرفـتم و دا رایخـ 

 هیذغال و راه انداز رهیبرداشـت و دوباره درگـ اریگـرفتم،چنـتا خـ کردیچاق م ـونیرا به طرفِ عمو که داشت قل

 بود. ریاز حد درگـ شیب رمڪو ف ودمشـد... بـعد از ناهار از کـنارِ عمـو جم نخـورده ب ـونیقل

 ...کـردندیم یپوچ باز ایدورِ هم جمع شده بودند و دوتا گروه شـده بودند و گل جوانا

 !گـهید نییایشماهم ب انڪسامان آقا مـا ییدا سـویآ-بلـند شد و داد زد: ساره

 م؟یبر-و روبهم گـفت: نیرا انداخت رو زمـ ـونیشلنگِ قل عمـو
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 !میباشه بر-را باال انداخـتم و گـفتم: میهاپاک کردم و شانه یکاغذرا با دستمال دستم

 انڪپاشو مـا-بود گـفت: ریبدجور درگـ رشڪکه انکـار اونم مثلِ من ف انڪبلنـد شد و روبه مـا عمـو

 !یباد گـرفتغم گـه،چـتهید

 !میبر یچیه-گفت: یکوتاه یبلـند شد و با آه انڪمـا

ها که آن طـرف کـنارِ را به مامان دادم و با عمو و ماکان به سمـتِ بچه فمیقرار دادم و ک فمیرا داخلِ کـ لـمیموبا

 .میاستـخر جمع شـده بودند رفـت

 و با قرعه اول گروه مـقابل شـروع کـردند. مینـفر بودکـه هر گروه ده میگـروه شد دوتا

 بهشـون. کردمینمـ یسخت بود بنـظرم و کـال کمک یلیخـ

و ت-مهمانم کرد و گـفت: یپس گردند ڪیکه مقابلمون بودند بردند و ساره با حرص  ـنایگـروه سـنا ا ڪی چهار

 !یکـردیم ڪذره کم ڪی یمردیم

 نگـفتم. یزیآرنجم زدم تو پهلوش و چ با

جرأت  نیـایب دمیفهمـ-بشکـنِ بلنـد گـفت: ڪیلحـظه به چرت و پرت و خنده گـذشت کـه ساره با  چنـد

 !میکـن یباز قتیحق

بچه ها همه موافقتشونو اعالم کـردند و اشـکان بلـند شد و بعد از  یِـوالیو ا غِیشد و بعد با ج ثڪم هیثانـ چند

جمع  یدوره بـطر رهیرا وسط قرار داد و همه به صـورتِ دا یبرگـشت و بطر یخال یِبطـر ڪیچند لحـظه با 

 .میشد

 

 را چرخاند، یبـطر اشکـان

 !ـسادیعمـو وا یجلو قیدق دیو چرخ دیچرخ یبطر 

 قت؟یحق ایخب سامان جان، جرأت -:ـدیرا باال داد و روبه عمـو پرس شیبا خنـده جفت ابروها اشکـان

 جرأت!-دستـانش را مشت کـرد و گـفت: عمـو
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 صدا گـفتند اوووو،جرأت! ڪیو همه  دیخند اشکـان

 !گذرهیتو سـرش م یمعلوم نـبود چ به عمـو کـردم که نگـاهش به اشکـانِ متنفکـر بود و ینگـاه

! سامان جان گلم پاشو،پاشو لبـاساتو افـتمی!افـتمی -رو هـوا زد و گـفت: یاشکـان بشکـن هیاز چند ثانـ بعـد

 !خیبپـر تو اسـتخرِ  ـاریدرب

 کجا بود االن؟ خیآخـه -نثـارِ اشکـان کـرد و گـفت: یگردنپس کیچشماشو گرد کرد و سحر  عمـو

 آبش سـرده،حاال پاشو سامان زودباش! یول ستین خی-اش و گـفت:چونه رِیدستـشو زد ز اشـکان

 !ارمیلبـاسامو درنمـ گـهید یباشه ول-بلنـد شد گـفت: عمـو

اون تو  قهیقرار شد عمو ده دق فیتو استـخر...اشکـان زمان گـرفت و با تخف دیگـفت و عمو پر یاباشه اشکـان

 بمـونه!

نحسِ  ی!...صدادمیچیاومد پتـو رو دورِ بدنش پ ـرونیپتـو آوردم و عمـو که ب نیـتم از تو ماشهمان زمان رف تو

 به فکـرِ ما بود! ینجـوریا یکیخدا شانس بده کاش -کـه به تمسخـر گـفت: دمیسنـا راهم شـن

 بودند! تیاهمیندادم!کـال حرفاش و رفتاراش و خودش ب تیاهم

بدم بـپوش! منو ساره هم  میدارم پاشو بر یلبـاس ورزش نیمن تو ماش ییدا-ت:که کاوه گـف نـهیخواست بش عمـو

منتظر  دیطول کـش نیکـه عمـو کاوه رفـتند و تا اومدنِ اونا که راحت ده م میحرفِ کـاوه سر تکـان داد دِییدر تا

 از سـر گـرفته شد! یو با اومدنشـون باز باز میشد

 دفعـه نوبتِ عمـو بود، نیا

 !سـتادیوسطِ من و ساره ا یرا چـرخاند و بـطر یبـطر

 کاوه توقف کرد. یجلو یبطر ندفعهیچرخاند کـه ا دوباره

 !تیحق ایجرأت  ییخب کـاوه جان دا-:ـدیسامان پرس عمـو

 !رایگـفتم سخت نگـ یهرچ ییانـصافا دا-و گـفت: دیخنـد کـاوه



 کن میآرزو

 
166 

 

 !قتیحق-خدا پنـاه به خودت و روبه عمـو گـفت: ایفت لب گـ ریرا بازوبسـته کـرد و کاوه آرام ز شیهاچشم عمـو

 ؟یداشـت افیتا حاال چنـدتا ج-:ـدیپرس عیو عمـو سر دیخنـد ساره

 !ییعه دا-کـاوه اعتـراض گـونه بلنـد شد: یو صـدا دیبلنـد خند جمع

 کاوه، گـهیعه نداره د-صداشو صاف کـرد و گـفت: عمـو

 بده! جواب

 !شتـریتا ب ستیفک کنم ب دونمینمـ-چپ چپ عمو را نگـاه کرد و گـفت: کـاوه

محکم  هیپس گـردنـ ڪیکـه از پشتِ سـاره خم شدم و  یاووووو! و من-بـچه ها بلـند شد که گـفتن: یصـدا

مردم  یمگـه دخـترا شعـوری! بزنهیتو چه رک هم حرف م یرینمـ-کاوه را مهمان کـردم و با چندش گـفتم:

 ـن!عروسک

حاال -:دیبزند کـه اشکـان با خنده پـرس یکـه زده بودم گـذاشت و خواست حرف ییدستش را رو جا کـاوه

 ؟یکـردیحفظ م یاسماشونو چجور

 بسه حاال کاوه نوبتِ توإ بچـرخون!خب بسه-و عمـو گـفت: دیدوباره خنـد جمـع

 یجلو دیو چرخ دیو چرخ دیچرخ یبـطر را به سـرعت چرخاند و ید،بطـریکـه کـش یقیبعد از نفسِ عمـ کاوه

 اشکـان توقف کـرد.

 

 آب دهنش را قورت داد! دهیزد و اشکـان مثال ترسـ یطانیش یلبخنـد کاوه

معجون که مخلفاتِ داخلـش  ـوانیل ڪینکـرد قشنگ  یجرات را انتخـاب کـرد کـه کاوه هم نامـرد اشکـان

 کـه اشکـان تا ته خورد و بعـدشم باال آورد! "وفلفل ،نوشابه،دوغ،زردچوبه،نمکییچا"عبـارت بودند از

 .ـومدیهام مبودم اشک از چشم دهیخنـد انـقدر

 یاریشانس ب-را چرخاند و روبه کـاوه گـفت: یشـروع شد و اشکـان بـطر یاشکـان اومد دوباره باز نـکهیاز ا بعد

 وگـرنه دارم برات! ستـهیجلو تو نا
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 .سـتادیر اجلـو سحـ یو بـطر دیخنـد کاوه

 قت؟یحق ایخب همـسرِ گـلم جرأت  -لبخـند زد و گـفت: اشکـان

 !قتیحق-گـفت: ثڪم یو بعد از کمـ دیلبش را تو دهنش کـش سحـر

 رکسانا)دخترشون( رو؟ ای یدوست دار شـتریمنو ب -:دیپرس عیجمـله بود سـر نیکـه انگـار منتظرِ هم اشکـان

 خب مـعلومه رکـسانارو! -اشکـان را نگـاه کـرد و گـفت: فانهیعاقل اندر سه سحـر

 اشکـان به خنـده افـتاد. یشده عیضا یافهیسکـوت شد و بعد جمع از ق هیثانـ چند

را انتخـاب کـرد  قتیجلو سنـا توقف کـرد و اونم حق یرا چرخـاند و بـطر یبدونِ توجـه به اشکـان بـطر سحـر

 ه؟یچـ تیآرزو نیبـزرگـتر-:دیو پـرس سـخت نگـرفت ـادیو سحـر هم ز

 برم! ـرانیاز ا-سـنا جواب داد: و

پرِ نوشابه  یبطـر ڪیهم جرأت را انتـخاب کرد و  سـانیو آ سـتادیوا ـسانیآ یکـه سـنا چرخاند جـلو یبـطر

 نخـوره! گـهیداد د تی،نفس گـرفت و سنـا هم رضااما تا ته نتونست بخـوره دیرا سر کـش

 !سـادیجـلو عمـو وا یرا بچـرخونه کـه از شانس هم بطـر یبود بـطر سـانیآ نوبتِ حاال

 قت؟یحق ایجرأت  -:دیراحت پرس یلیخ سـانیآ

 !قتیحق -جواب داد: عیهم سـر عمـو

 ؟یهسـت یانهیآدم کـ یتو زندگ -:دید،پرسیپرس یبیکـرد و سوالِ عجـ ثڪم یکمـ سـانیآ و

 نه! -و رک جواب داد: عیعمـو سر و

 .سـتادیا ریزسربهیآقا یجلو یرا چرخاند و بـطر یبـطر ینگـاه از عمـو گـرفت و عمو با آهِ کـوتاه سـانیآ

 !جرأت-گفت: انڪبپـرسه مـا یسوال نـکهیعمـو قبل از ا 

کـه دوستش  یاالن زنگ بزن به کـس نیهمـ-گـفت: انڪروبه مـا یرک و جد یلیکوتاه نگـاهم کـرد و خـ عمـو

 !شیخوایو بگـو که چقدر م یدار
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را کـه  لـشیموبا ثڪم یبعد از کمـ انڪو ساره با آرنجش سوراخ سواخم کرد و چرا مـا ـستادیمن ا قلبِ

 سـویآ-مامان بلـند شد کـه داد زد: یصـدا یبرداشت من احـساس کـردم نـفس کـم آوردم و چـرا وقـت

 من احـساس کـردم مردم! ـزنهیداره زنگ م لـتیموبا

 

 را ازش گـرفتم. فمیکـ و مـامـان به رسـاندم را خودم و شدم بلـند ےچجـور دمینفهمـ اصلـا

 تماس قطع شد اما اسـم ـارمیرا درب لمیمـوبا تا

 زنگ نـزد؟ گـهیو چـرا د شدیزده بود باعثِ ضـربانِ قـلبم مـ کالسیم میرو گوش "ریزسربهےآقا"ِِ

باشه حـسناجان  -ها شدم و گفـتم:بـچه کِیگرفـتم تو گوشم و نـزد یکـقرار دادم و ال لنتیرا تو سا ـلمیموبا

 دم،یرفـتم خونه بهـت خـبر م

 !یقربانت با یست،مرسین یقطع ممیحاال فعال تصمـ دونمینمـ

 ها کـناِر ساره نـشستم.بچه یکـردم و بدونِ توجه به نگـاها قـطع

 سـو؟یبود آ یک-:دیعمـو بلـند شد کـه روبهم پـرس یصـدا

 ه!ن ایکـالس  رمیفـردا مـ نهیبب ـخواستیآموزشـگاه،م یهااز بـچه یکـی-را با زبانم تر کـردم و گـفتم: لبـم

 شد؟ یچ-:دیکـاوه روبه ماکان پرس ندفعهیسرش را تکـان داد و ا عمـو

 کـه جواب نداد! نیدید-را باال گـرفت و گـفت: لشیموبا ماکان

 !ریبرادرِ من!دوباره بگـ ریخب دوباره بگـ-نده گـفت:باخ اشکـان و گـفت ےآهان کـاوه

قلبِ  ـخوردیکـه م یو هربوق ردڪیکـرد و ماکان دوباره شماره گـرفت و زد رو اسپ دییهم حرفِ اشکـان را تا کاوه

 نگـاه کـنم؟ لمیموبا یو چرا جرأت نداشـتم به صفحه گـرفتیضربان م شتـریمن ب

 !شـتریو قلبـم ب دیلرزیم دستـم

 بوق هم خورد و تماس قطع شد! نیآخـر
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 هست؟ یحاال کـ-:دیقرار داد و سـنا با پوزخنـد پرس بشیرا تو ج لشیموبا انڪمـا

 طرف؟ هیک گـهیراست م-:گـفتندیها بلنـد شد و همه مبچه دییتا یصـدا

قرار  ،مگهی هرکحاال-من دخالت کـردم و روبه جمع گـفتم: نـدفعهیشد و ا رهیکـالفه به عمـو خـ انڪمـا نگـاه

 چه دردتونه! گـهیبود زنگ بزنه که زد د ه،قراریکـ نیپرسیبود اسم و مشخصات بگه که م

شورشو  گـهیخب د ـگهیراست م-از من گـفت: یبه طرفدار سـانیاش را گـرفت و آخنـده یبزور جلو ساره

 داداشمو! دیکـنیم تیچرا اذ دیدرآورد

 هی میبر دیبلنـد ش -خودش و با نگـاه به آسمـان گـفت: یِمحکم زد رو زانو یکیو عمو  دیکـش یپوف انڪمـا

 !.می!. خودش بلنـد شد و دنبالش هممون بلـند شدشهیم کیکم هوا داره تارکم میبخـور یزیچ ییچا

 بود بهت زنگ زد! یمرگِ من بگو ک سـویآ-نخنـده گـفت: ردڪیم یکه سعـ یو در حال سـتادیکـنارم ا ساره

کوفت! و به سمتِ عمو پاتنـد کردم و -قهقهه زد و من با اخم تشر زدم: هوایساره رو نگـاه کـردم که ب یعصـب

 عمـو؟ دیچـرا اون حرفو زد-:دمی،نگـاهم کرد که ناراحت پرسرا گرفتم شیبازو

 بهت زنگ زد؟-:دیآرام پـرس یلیآرام بود نگـاهش را به جلو سوق داد و خ اشافهیکه ق عمـو

 را!! ریزسربه ےآقا کالِسیدوتا م دیرا روشن کـردم و عمو هم د لمیموبا یرا تکـان دادم و صفحه سرم

 

..*.. 

 )چهار ماه بعـد(

داشـتم به خـودم  یبودم و سـع دهیچیام پرا دورِ انگـشتِ اشاره فمیکـ یو دسـته دیلرزیاز استـرس م میدسـتها

 بدم و اسـترس را از خودم دور کـنم. نیتسکـ

داشـته باشم تا موفق بشم اما انکـار من  دیبه خودم امـ دیبا انڪوقـتِ کنکورم بود و بقولِ مـا امـروز

 باشم چون از اسـترس حالت تهوع گرفته بودم. دواریبه خودم امـ خواستمینمـ

 ؟یبرداشـت ازتویـتمامِ لوازمِ موردِ ن سـویآ-:دیشد و پـرس نیسوارِ ماش عمـو
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 گـفتم. یآرام یرا تکـان دادم و بله سـرم

 یکـنیخراب م ینـجوریحاال چرا رنگت مثلِ گچ شده،بابا استرس نداشـته باش ا-کـرد و گـفت: یاتک خنده عمـو

 !"تونمیمن م"بکش و آرام و راحت باش و با خودت تکرار کن  قیها! چنتا نفسِ عمـ

 فکـر نکـنم. یچیکردم به ه یکه عمـو گفـته بود را انجـام دادم و سعـ یکـار

 .نییپا دمیپر حرفیتوقف کرد و من ب یامتحان یحوزه یعمو جلو نِیماش

 !زمیعز یموفق باش سـویآ-داد و گـفت: نییروپا شهیش عمـو

 .سـتادمیام اسرِج انڪمـا یپراسترس به عمـو زدم و به سمتِ حوزه رفـتم که با صـدا یلبخـند

 سـو؟یآ-:انڪمـا

 عقب،با چنـد قدم خودش را بهم رسـاند و طبقِ معمول با لبخنـدش آرامم کرد. برگـشتم

 !یتونیم دونمی،میموفق باش-

تو نگـاهِ پرحرفش چند قدم  ثڪم هیو چند ثان میهاآرامش زدم با بازوبسـته کردنِ چشم یبه چهـره یلبخـند

 و واردِ حوزه شدم.عقب عقب رفتم و بعد برگشتم 

 

 زدم و از حوزه خارج شـدم. یگـردیپس از د یکیخب و با دقت همه رو  یلیاستـرس داشـتم اما خ نکـهیا با

 هم داخلش بود. انڪعمـو جلو درِ حوزه بود و مـا نِیماش

 .نیناراحت کـردم و نشـستم تو ماش یرا کمـ امافهیقـ

 شد؟ یخب چ-:دیپـرس انڪبرگـشتن سمتم و اول مـا جفتشـون

 یاگرهم قبول بشـم روانشناس ستمیانـقدر سخت بود کـه مطمعنم قبول نـ دونمینمـ-و گـفتم: دمییرا جو لبـم

 !!شمیقبول م یزیچ
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 یلیخ-روبهم گـفت: نیماش نهییرا روشن کـرد و با خنده از تو آ نیو عمـو ماش دیکـش یپوف یبا ناراحـت انڪمـا

 !ذارهیتو چشمات نمـ هیاما خوشحـالحرفـتو باور کـنم  ـخوادیدلم م

 یاز تهِ دل و واقعـ دیام و نگـاهِ پرذوقم خندخنده دنِیبرگـشت سـمتم و با د عیسر انڪو مـا دمیخند مـن

 شدم. انڪمـا یام بنـد اومد و محوِ خندهکـه خنده یجور

 جوابش اومد؟ یوقتـ ای میریخب االن جشن بگـ-ضبط را بلـند کـرد و گـفت: یصدا عمـو

 هم بعد از جواب گرفتن! میریهم االن جشن بگـ شهینمـ-دادم و گـفتم: هیتکـ یصنـدل به

 یشگـیشاپِ هم یو به سمـتِ کـاف یاصـل ابانِیتو خ دیچیپ "شهیچرا م"داد و با گـفتنِ  انڪسرش را ت عمـو

 کرد. تڪحر

البـته اگـر نگـاهِ  دیچسبیهم م یلیخ دیبچسیمرداد و بعد از آن همه اسـترس م یتو اون گرما یخی یبسـتن

 !گـذاشتینـفر م کی یرهیخـ

.. 

 تیمدت جوابِ کنکورم بود کـه امروز قرار بود تو سا نیام تو او من فقط تنها دغدغه گـذشتیپشتِ سرهم م روزها

 !رهیقرار بگـ

و  رهیمثلِ قبل نگـاهاش خ گـهیو چرا د میدیرا م انڪمـا ـمیرفتیم ـرونیمدت تنها شبا با عمـو که ب نیا تو

 پرحرف نبود؟؟

 !ختیقلبم ر دیبابا زود باش-کوتاه روبه عمو و ساره که کـنارم بودند گـفتم: یو با آه دمیرو صـورتم کـش یدستـ

 !.سویآ ناهایا ناهایآها ا -و گـفت: زیگذشت که ساره محکم زد رو م قهیدق چند

 !من! ی!! خداشدیشدم و اصال باورم نمـ رهیساره شدم و با چشم به انگشتش کـه رو اسمِ من نشسته بود خ کِینزد

 زمیعز-و ساره محکم بغلم کرد و گفت: ختینشـسته بود قطره قطره از چشمام ر میهاکـه تو چشم یشوق اشک

 !گمیم کیتبر گمیم کیتبر

 ن بدم و تو آغوشِ عمو هم فرو برم!خوشحال بودم که فقط تونستم سرم را تکـا انـقدر
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 و بوسه!!!! کِیتبر یو کل دندیبابا بابابزرگ عمه همه تو آغوشم کـش مامان

بودند و ساره هم  ونیزیو بابا و بابابزرگ هم سرگرمِ تلو کردندیو مامان تو آشپـزخانه داشـتند شام درست م عمه

 !لیسرش تو موبا

سته بود و غرق در فکـر بود کنارش نشستم،متوجه شد و برگشت سمتم و سمـتِ عمو کـه تنها رو مـبل نـش رفتـم

 ؟یخانوم دکـتر چطور-با لبخنـد گـفت:

 برم ازش تشکـر کنم! خوامیعمـو م-عمو قرار دادم و گـفتم: یزدم و سرم را رو شانه لبخـند

 ؟یاز ک-:دیحال پـرس نیاما با ا هیمنظـورم کـ دیفهمـ عمـو

 !ریزسربهیاز آقا-

 چرا؟-

 کمکم کرده! نهمهیعه عمـو خب ا -را بلنـد کـردم و گـفتم: سرم

 پاشو؟-

 کجـا؟-گـفتم: متعجب

االن حتمـا تو  گـهیخب پاشو د یازش تشکـر کن یبر یخواستـیمگـه نمـ-را گره زد و گـفت: شیابروها عمـو

 مطبشه بلنـد شو!

 شلوار ڪیبلـند شدم رفـتم سمتِ اتاقم... عیکردم و سر دادیبه ساعت کـه شش بعد از ظهـر را نـشان م ینگـاه

زدم و  نرم کننـده و ادکلن یسرم کـردم و کم ییمویل دیبلنـد سف یکوتاه رنگم با روسـر ییمویل یبا مانتو یخی یِل

با  و رونیب رمیخارج شدم و به مامان گـفتم با عمو م اقو ساعتم از ات ریزسربه یآقا ییِبا بستنِ دستبندِ اهدا

که عمو داخلش منتـظرم بود شدم  نیرنگم از خانه خارج شدم و سوارِ ماش ییمویجلو بازِ ل یِراحت یکفشـا دنِیپوش

 و عمـو راه افـتاد.

حرکت  انڪو به سمتِ مطبِ مـا دمیرنگ خر یشاخه گلِ رزِ آب ڪیشده با  چیبسـته شکـالت کادوپ ڪیراه  سرِ

 .میکرد
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 داشت، یو مجلل کیش یِداخـل یآپارتمـان هشـت طبقـه بود و فضـا ڪیتو  مطـبش

دکـتر "بازم رو تابلـو را نگـاه کـردم کـه نوشتـه بود یچهارمِ ول یعمـو گـفته بود مطبش طبقـه نکـهیا با

چهار را فـشار  یطبقـه ی...سـوارِ آسـانـسور شدم و دکـمه"چهارم یطبـقه ،دندانپـزشکیحداد انڪمـا

 دم.دا

 !دمیـجوئیداشـتم و همـش لبم را م اسـترس

درست  یجوان بود بغلِ دربِ ورود یکـه خانوم یمنش ـزِیشدم،واردِ مطب شدم،م ادهیو پـ سـتادیا آسانسـور

 !دیسالم بفـرمائ-گـفت: دنمی...خانومِ با دانڪدرِ اتاقِ مـا یجلو

 کـار داشـتم! یبا دکـتر حداد دیالم خـسته نبـاشس -:رسـاندم و گـفتم یمنشـ زِیچـند قدم خودم را به مـ با

 !زمیعز دیندار یوقتِ قبل-

 دارم. یکارِ شخـص دونمیبـله م-لبـخند گـفتم: با

 بهـشون اطالع بدم،شمـا خانومه؟ دیاجـازه بـد-سرش را تکـان داد و گـفت: یمنش 

 !سویآزادمنش،آ-

-را رو گوشش قرار داد و گـفت: یدکـمه گوش ڪیزد و تلفـن را برداشت و با زدنِ  یلبخـندِ کوتاه یمنش

 مهمان دارند. دم،یاالن بهـشون اطالع م دیاشـغاله،اجـازه بد

آقـ.... حرفِ  -در را آرام به صدا درآورد و باز کـرد و گـفت: یراه افـتادم،منـش یگـفتم و پشتِ منش یاباشه

 شده گذشتـم و... خیم یِاز کـنارِ منشـ قطع شد و من متعجب یمنـش

 نفس نداشـتم و تو دلم آشوب بود! سـتادی!...زمان هم اسـتادیشد و قلبم ا ـخینگـاهم  دیچسـب نیبه زمـ میپاها

را ول کـرد و  انڪاومد و کـراواتِ مـا نییپا زیمن لبـخندِ رولبش خشک شد و سـنا از رو م دنِیبا د انڪمـا

 رو دلم بود؟؟ ریزخـمِ شمـشپوزخندش چرا مثلِ 

 !ننیکدومشـون بب چیرا ه ـمیبارون یهاگرفت و نذاشـتم چشم بغضـم
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فقط اومده -بهش گـفتم: انڪدادم و آرام و بدونِ نگـاه به مـا یجلبِ توجه،شکالت و شاخه گل را به منـش بدونِ

 اجـازه! ،بانیبودم بهتون بـگم قـبول شدم و ازتون تشکـر کنم،همـ

نفس زنان و با رفـتم و نفس نییها پاتند از پـلهتند انڪمـا یمـطب خارج شدم و بدونِ توجه به صدا زدنا از

 شدم! نیخـفه کـننده سـوارِ ماش یبغـض

تلفنش را قطع کـرد و برگـشت  یسرسر هیوضعِ من با خدافظ دنِیبا د ـکردیصحبت م لشیکـه داشت با موبا عمـو

 زم؟یشده عز یچـ-را گـرفت و برمگردوند سـمتِ خودش و گـفت:ام سمتم، با دستـش چونه

 هق خودم را تو آغوشِ عمـو بندازم!بود تا بغضـم بشکـنه و با هق یافڪحـرف  نیهمـ

 

 شده؟؟یچ یبگـ یخوایدلم نمـ زِیعـز -دوباره گـفت: هیو بعد از چند ثانـ دیرو سـرم کـش یدسـت عمـو

 م،بعـدایعمـو توروجونِ من بر ـمیبر-را گـرفتـم و گـفتم: میهااشـک یجلو زوردهنـم را قورت دادم و به آب

 !ـگمیم

در  میبه خونه سعـ ـدنِیرا راه انداخت و تا رس نیماش "باشه"با اخـم منو از خودش دور کـرد و با گـفتنِ  عمـو

 کـردند! دایراهِ خودشان را پـ میهابود و اشک دهیفایاشک ب خـتنِینر

و باهاش بغضـم را قورت  ـختمیخودم ر یآب برا ـوانیل ڪیعمـو و  یرفـتم تو کـلبه میمستق میدیکـه رس خونه

 .دمیدادم و رو تختِ عمـو دراز کـش

جان بگـو  سـویخب آ-نشست و گـفت: یتختِ قرار داد رو صـندل یِرا باال اشیهم واردِ کـلبه شد و صـندل عمـو

 شده؟ یچ نمیبب

 کـردمیم یسـع یلیکـه خ یسرم قرار داد و برگشـتم سمتِ عمـو و در حال رِیکردم و زرا جفت  میدسـتها دوتا

 را گـفتم! زیهمـه چ زمیاشک نر

 شکـه! ییجـورایبود و  یعصـب عمـو

تا چه  دونمیدارم م انڪکـه من از مـا یشنـاخت سـو،بایبگـم آ یچ دونمینمـ -گفت: ثڪم ـهیاز چند ثان بـعد

 !!دونمینمـ دونمیزرنگـ و...نمـ یلیحدِ از سـنا متنـفره و سنـا هم خ
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 !!رفتمینمـ اشڪ-را بسـتم و با بغض گـفتم: میهاچشم

 !!بودمیاحمقانه عاشق م ینـجوریا دیبا یصحـنه رو تا ک نیا دمیدیکـه نم  رفتمیاگـه نمـ امـا

 

 سـفر کـردم. ایبه عالمِ روکم چشمام روهم رفت و تنـهام گـذاشت و من کم عمـو

 بوشو، کـردمیم احـساس

 کـنارمه کـردمیم احـساس

را باز کـنم انگـار با دوتا  میهاچشم تونـستمیاما نمـ ـکردمینگـاهش رو صـورتم را هم احـساس م هینیسنگـ

 بود! دهیفایباز کـردنشـون ب یرا بهـم چسـباندند و تـالشِ من برا میه هاچسب مژ

 سـویآ سـویخودش بود...آ یِ...آره صـداکـردیداشت اسمم را صدا م یکـیاما واضح نبـود انکـار  ومدیم ییصـدا

 را باز کـنم! میهاچشم توانـستمیاما بازم نمـ دمیشـنیگـفتنش راهم م

 نم.را باز کـ میهابود چشم یامر باعث شد به هر زور و زحمـت نیشـروع شد و هم میموها یِ نوازشِ دسـتش ال کمکم

ا و منِ احمق بازم ب ـنهیکوتاه رو لبش بنش یبازم باعث شد لبخـند یِهاصـورتم بود و چشم یِدوست روبرو نگـاهش

 عاقل بشـم؟ یو پس من قرار بود ک دیتپ شیلبخـندش قلبم برا

 بلنـد شدم رو تخت نـشستم... عیخودم اومدم و سـر به

 و دیو لبش را داخلِ دهنش کـش دیکـش شیموها یِال ینشست،دستـ یاز تخت فاصـله گـرفت و رو صـندل یکمـ

 عمـو کجاست؟-:دمیبزند کـه من اول پـرس یلب باز کـرد حرف ثڪم یبعد از کم

 کار داشت رفت اونجا! ییجا کی-را خورد و در جوابِ من گـفت: حرفش

 کـجا؟-:دمیپرس باز

 !کـنهیم فیبعدا خودش برات تعـر -و گـفت: دیکـش یکوتاه پوفِ



 کن میآرزو

 
176 

 

-و گـفت: ـستادیدرِ کـلبه ا یزودتر از من جـلو انڪتکـان دادم و بلنـد شدم از کـلبه خارج بشـم کـه مـا سر

 دخـتر حرف دارم بـاهات! ـسایوا

 برم خونه! دیمن کـار دارم با یول-ازش فاصـله گـرفتم و گـفتم: یکمـ

 برو! یبر یام گوش بده بـعد هرجا خواسـتخب فقط چند لحـظه به حرفه یلیخ -را مشت کـرد و گـفت: دستش

 ولـ...-

 !ـکنمیخواهش م-آرام گـفت: ییتو حرفم و با صدا دیپر

 بود اما پر تمـنا! آرام

شمـرده به سمـتم آمد و کـنارم  یهاکرد و با قدم ثڪم یکمـ انڪعقب رفـتم و رو تخت نـشستم...مـا عقب

 رو تخت نـشست!

 

 ازش فاصـله گرفتم. یکمـ

 !نشیبب-جستجو داخلش به طرفِ من گـرفـت و گـفت: یرا تو دستش گرفت و بعد از کم لشیموبا

 !ریبگـ-اشاره کرد و لب زد: لشینگـاهش کـردم کـه با چشم به موبا متعجب

و  یکرم یواهایبود با اون کاغذ د انڪباز شد...مطبِ مـا لمیرا زدم و ف یپل یرا از دستش گـرفتم و دکمه لشیموبا

 ...چه جالب اصال بعد از ظهر که رفتـه بودم دقت نکردم.یاقهوه زِیر یگال

 انڪخورد و باز شد و سنا واردِ اتاق شد...مـا یکـه در تق کـردیم ادداشتی ییزایچ هیداشت  زیپشتِ مـ انڪمـا

 ؟یکـنیم کـاریچ نـجایتو ا -:سـنا متعجب بلـند شد و گـفت دنِیسرش را بلنـد کـرد و با د

 دراز کـرد... انڪزد و دستـش را به سمتِ مـا یلبخنـد سـنا

...سـنا نیبش-:مطبش اشاره کرد و گـفت یها یسـنا با دست به راحت یبدونِ توجه به دستِ دراز شده انڪمـا

و  یکه تلفنِ مطبش زنگ خورد...عقب گرد کـرد و رفت نشست رو صندل ندیهم خواست بش انڪنشست و مـا

قرار داد و آرام آرام  زیرا رو م فشیرا برگرداند و مشغولِ صحبت شد...سنـا بلـند شد و ک یندلتلفن را جواب داد ص
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ماکان را برگرداند و با لبخند کـراواتش را گـرفت و در  یِنشست و صـندل زیرو م دیپر هویشد و  کینزد انڪبه مـا

سنا هنگ کرد و لبخندش خشک شد و  هیکـینزد دنِیبا د چارهیب انڪ...مـامیو من واردِ اتاق شد یباز شد و منش

 قطع شد... لمیف

 بگم! یچ دونـستمینمـ

رو  کردم یتو مطب کپـ نِیرا از دورب لمیف نیا-و گـفت: دیکـش رونیانگـشتانم ب نِیرا از ب لیموبا انڪمـا خودِ

 و... یتو دربارم فکرِ بد نکـن نـکهیفقط...فقط بخاطرِ ا میگوش

 !!ستیبرام مهم ن -دروغ گـفتم:و به انصافانهیاجازه بدم حرفش تمام شود بلنـد شدم و ب نـکهیا بدونِ

 !دمیبعد به سـرعت از کـلبه خارج شدم و به سمتِ خونه دوئ و

 !شب بود و همه دورِ هم جمع بودند اال عمو و من میوننه ساعت

 

 سالم-

 پس عمو سامانت کـو؟-:ـدیجواب سالمم را دادند و بابا پرس همه

 !ناهاشیا-کـردم که در باز شد و عمو اومد تو...با دست بهش اشاره کردم و گـفتم: یبـگم،من من یچ دونسـتمینمـ

 -داد و گـفت: انڪت یسر بابا

 !دیغذاتونو بخـور نینیخب بش یـلیخ

 و کـنارِ عمـو جا گـرفـتم. ییرایبرگشتم تو پـذ میو بعد از شستنِ دستها یبهداشت سیرفـتم تو سرو 

 ایرفـتم تو کـلبه ب یوقت -که تمـام شد خواستم بلـند بشـم کمکِ مامان و عمه که عمـو آرام درِ گوشم گفت: شام

 اونجا کـارت دارم!

دم  ییو مامان هم چا دیچ نیو عمه تمام ظرفهارا تو ماش میرا جمـع کـرد زیگـفتم و به کمکـِ سارا م یاباشه

 .ـکردیم
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 ینیو رو مبلِ تک نـفره نـشستم،سـاره با س زیرو مـ ،گذاشـتمییرایرا برداشـتم و رفـتم تو پـذ وهیمـ ظـرفِ

اش را گرفت طرفم...رو صفحه لشیور رفت و بعد موبا لشیبا موبا یجا گـرفت...کم میاومد و رو مبلِ کـنار ییچا

 کـرد!! یازم خواستگـار-نوشـته بود:

 ؟یکـ-:دمیداشـتم و آرام پـرسرا بر امییچا فنـجانِ

گـفت  مقدمهیب میتا تنها شد ـرونیب میها رفـته بودکه با بچه روزیگـه،دیآرش د -کرد: پیهمان متن تا رِیز ساره

 !!میخواستگـار ادیب خوادیم

 ؟یگـفت یخب تو چ-زدم و گـفتم: لبخـند

 با مامانم و بابابزرگم صحبت کنن! انیگـفتم بابا مامانت ب -نوشت: شیرو گوش دوباره

 .ـانیقراره ب ی! حاال کیکـرد یخب کـار-:را خوردم و گـفتم مییاز چا یکم

فردا قراره مامانش زنگ بزنه هماهنگ کنن،به  -شد و گـفت: کیبهم نزد یرا کـنار گذاشت و کم لشیموبا ساره

 شه؟یم یچ مینیمامان گـفتم حاال بب

 !یو چ یچ دونمیبره خارج و نم خوادیم یگفتیتو که م-:دمیاشتم و پرسگذ زیرا رو م یخال فنجانِ

 منو امتحان کـنه! خواستیدروغ بود بابا همش،م-با خنده گـفت: ساره

 بنـده! دویقیداره و ب ادیدوست دخـتر ز یگـفتی،آخه قبال مآهان-

اما خب من خر  ستین یدودلم،آرش بنظرم اهلِ زندگ یدونیم یعنـیآره هنـوزم هست،-و گـفت: دیکـش یآه ساره

 بعد از ازدواج درست بشه!! ددارمیعاشقشم و ام

 !یخوددان دونمینم-و گـفتم: دمییرا جو لبم

 داد به مبل! هیرا برداشت و تکـ اشییفنجان چا حرفیب ساره

 .رونیبلـند شد و با چشم به من هم اشاره کرد و رفت ب عمو

 تنش منم بلـند شدم و دنبالش رفـتم.بعد از رف نیم چند



 کن میآرزو

 
179 

 

دستش بود...کـنارش نشستم و  لشینشسته بود و موبا زیکـلبه را به صـدا درآوردم و داخل شدم...عمو پشت م درِ

 عمو؟ دیکـارم داشـت-:دمیپرس

 گوش بده!-را به دستم داد و گـفت: لشیبلنـد موبا یبا اه عمو

 تو فضـا! دیچیپ سـانیآ یرا زدم که صدا یرا از دستش گرفتم و پل لیموبا

 

کـه واقعا خجالت  نهیفرستادم ا سیبرات وو ینجوریا نکـهیا لِیشـروع کـنم! دل یاز کـجا و چجور دونمیمن نمـ-

 حرفها را بهت بزنم... نیرودررو ا دمیکـشیم

 م فراموش کنـم اما نـشد.کرد یسع یـلیمن و من خ یبودند برا هانیسالها و اون روزها کـنارِ تو بهتـر اون

 بگـم!! هامیولش کن بذار از بدبخـت نـارویا حاال

 کـردمیدنبـالم قبل از ساعت دو داشـتم کارارو م ییایکه قرار بود ب ی!من مجبور شدم...اون روزچرا رفـتم یدونیم

گرفتم و رفتـم  یگرفـتم و حالت تهوع اومد سراغم...حالم اصال خوب نبود و به هزار زور مرخص جهیکه سرگ

 ڪیمن گـفت که من یکه گرفتم دکـتر با کل روخون گـرفتـند و سرم زدند بهـم...جواب  شی... آزمامارستانیب

 بشم! یبسـتر دیفرصت ندارم و با شـتریتو سرم هست که کامل رشـد کرده و سه ماه ب میتومورِ بدخ

 نجایا یچ یبشم اصلـا برا یبسـتر یچ یبرا ستمیزنده ن شـتریاگه سه ما ب-و با خودم گـفتم: دیلرزیم دستـهام

 بمونم!!

 !یچجور یول شدمیگم م ییجورایو  رفتمیمـ دیبا

 یهاپرسش از بچه ی،با کلبره اما پول کم داره خوادیم گفتیم شیافتـادم که چند ماه پ میهمکـالس ادِی هوی

 میعقد کـن میخواستگـار ادیو تمنا ازش خواسـتم ب خواهش یکردم و زنگ زدم و با کل دایاش را پدانشگـاه شماره

ه ک یکوچک نِیطال داشتم با زم ی...قبول کـرد...کلمیخارج بعد جدا ش میبر دمیکه کـم داره رو بهش م یمنم پول

 ...یبنـامِ خودم بود فـروخـتم و هرچـقدر که الزم داشت بهش دادم و اومد خواستگـار

تماس گـرفتند و گفـتند  شـگاهیکه از آزما گذشتیهفته از رفـتنم م ڪیو اما فقط  میو رفـت میکـرد یعروس

جدا شده بودم  نی!! درسته که از آرمدهیبوده اما چه فا یخانومِ مسن یاشـتباه شده و اون جواب برا شمیجوابِ آزما
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 یخاص زِیخون بودم و چدادم و اما فقط کم  شیاونجا هم آزما نانیاطم یبرگـشتن هم نداشـتم...برا یاما رو

 یو فکـر نکـن رمیبگـ تیگـفتم که ازت حالل ـناروی...ارانیبرگـشـتم ا انڪنداشـتم...حاال هم بزور و خواهشِ مـا

 دوارمی...و در آخـر  امـمینشـ تی،اذینش تیبره منو،رفـتم تا اذ ادتینامردم...من واقعا مجبـور شدم،رفـتم تا 

 !سـانی...آیو خوشبخت باش منو یببخـش

 

 نگـاهم،نگـاهم کـرد هینیتو فکـر بود،با حسِ سنگـ قیکه عمـ ییرا تو دسـتم فـشردم و ذل زدم به عمـو لیموبا

 نقش بست! شیکوتاه و تلخ رو لبها یو لبخـند

 ؟یکن کـاریچ یخوایحاال م-:دمیباز کردم و پرس لب

 !دونمینمـ-را بغل کرد و گفـت: شیدستـها کالفه

 دستـش نده! ،ازیعمـو تو که هنـوز دوسش دار-گفـتم: ثڪم یو بعد از کم دمیکـشرا تو دهـنم  لبم

 را نشانت داد؟ لمیف انڪمـا -:دینگـاهم کرد و بحث را عوض کـرد و پرس یچشم ریز عمـو

 نـجام؟یمن ا یاره،شما بهش گفـته بود-

 یبا کل طایخونه،اومد تو ح ادیگـفتم ب نتم،مـنمیبب خوادیبهم زنگ زد گفت م-کـامل برگـشت سمتم و گـفت: عمـو

گـرفت که گـفتم تو همه  نییداره،سرش را پا ـکارتیچ دمیو باهات حرف بزنه منم پرس نهیمن خواست تورو ببمن

خودت  به ارهیب یمنم گـفتم تو تو کـلبه هستـ درو بهم نشـون دا لمیاول تعجب کرد بعد اون ف یبهم گـفت زویچ

 نشـون بده!

 ؟یکن کـاریچ یخوایتو م حاال

 !دونمینمـ-را تو هم تاب دادم و گفـتم: میدستـها

 تیخواستـگار ـادیب انڪاگه مـا سـویآ گـمی!...مفیجالبـه هردومون بالتکل -کرد و گـفت: یاخنده ڪت عمـو

 ؟یـکنیقـبول م

 فکـر دورِ تنـد گـرفت و جوابم به عمـو فقط سکـوت بود! نیاز ا قلبم
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 !نمشیبب ـخوامیفـردا م-

 و؟یکـ-:دمیازش پرس میهاحرف را زده بود نگـاه کردم و با چشم نیا مقدمهیرا بلنـد کردم و به عمـو که ب سرم

 !سـانویآ-و گـفت: دیبلـند شد و رو تختش دراز کـش عمو

 ؟یچ یبرا -:و گـفتم دمیبلـند شدم کنارِ عمو رو تخت دراز کـش منم

 از دستش بدم! خوامینمـ گـهید ندفعهیکـنم،ا یازش خواستگـار مـخوایم-کامل برگشت سمتم و گفت: عمـو

 واقعا!-:دمیگـرد شد و متعجب پرس میهاچشم

 آره وروجک واقعا!-و گـفت: مینیبا خنده زد رو ب عمـو

 !یآخ جون عروس-و گـفتم: دمیخنده دستهامو بهم کوب با

 فقط! ترسمیم-و محکم بغلم کرد و گـفت: دیبلـند خند عمو

 ؟یاز چ -:دمیداشتم خودم را از آغوشش جدا کنم پرس یکه سع یحال در

 از دست دادنِ تو!-صورتم را قاب گرفت و گـفت: شیکرد و با دستها میاز خودش جدا عمو

 کـجا برم! خوامیوا،مگـه من م-کردم و گـفتم: یاتک خنده متعجب

 سـو،یآ دونمینمـ-نگاهم کرد و گـفت: هیچند ثان عمو

 اون به تو هم باخـبرم اما... یخـبر دارم از عالقه انڪمن از شدت عالقت به مـا یدونیم

 !!ارهیعشق دوام نـ نینگـرانم ا سویآ

 عمو؟ هیمنـظورت چـ-:دمیو نگـران پرس سـادیوا میقل

 ...ینتون ینتون ،نگـرانتمسـویازت بزرگتـره آ یلیخ انڪمـا -و گـفت: دیکـش یآه عمو

 ؟ینتونم چ-:دمیکه دلم تو دهنم بود پرس یمن در حال حرفش را خورد و عمو
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بابابزرگ مخالفت کردند  ایلطفا خواهشا اگه بابات  ال،فقطیخیعمو ب یچیه-کالفه سرش را تکـان داد و گفت: عمو

 اسرار نکـن!!

 !ترسمیکم معمو؟من دارم کم هیحرفا چ نیمنظـورت از ا-هام حلقه زد و با بغض گـفتم:تو چشم اشک

هم از حالِ خودم خـبر ندارم و فقط  دونم،خودمینمـ سویآ دونمینمـ-و آرام گـفت: دیکـش یآهِ بلنـد عمو

 نگـرانتم!

 

 ؟ینگـرانِ چ-و زمزمه کردم: ختیر میهااشک

 !یچجور تونستیبزند اما نم یحرف خواستینگـاهِ عمو معلوم بود دودلِ، انکـار م از

قول  دیبا زنمیکه من دارم بهت م یحرف نیا سـویآ نیبب -د و گـفت:کر ڪرا پا میهارا جلو آورد و اشک دستش

 ،یکه خـبر دار یاریخودت ب یبه رو دیاما تو نـبا زنهیخودمون بمونه، بابات حتما فردا باهات حرف م نِیب یبد

 باشه؟

 شده عمو،حرف بزن! یچ -تر از قبل زمزمه کردم: نگـران

 بهت نگـفته یزیاول قول بده تا بابات چـ-و بلـند شد نشست رو تخت و گفت: دیکـش شیتو موها یدستـ عمو

 !گمیمامانت بعد م ی،حتینگ چکسیبه ه یچیه

 !دمیباشه قول م -را تکـان دادم و گـفتم: سرم

ته هفـ کیسـو،یآ نیبب -و گفت: یتخت و نشست رو صنـدل یروبرو دیرا کـش یاز رو تخت بلنـد شد صندل عمو

شراکتمون بهم نخوره به بابات  نکـهیاخذِ قرار داد و ا یبرا کمونیقرارداد مهم بسته شد و شر کی تو شرکت شیپ

 داد و اونم ازدواجِ تو با پـسرش بود! یشنهادیپ

 شدم! رهیچوبِ خشک به عمو خـ نِیبلنـد شدم رو تخت نـشستم و ع عیو سر سـتادیا قـلبم

 ؟یسو،خوبیآ-صورتم تکـان داد و گـفت: یدستش را جلو عمو

 عمو مگـه نه؟ دیکـنیم یشوخ-را تکـان دادم و گـفتم: سرم
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کرد و  خی! و اونجا بود که احـساس کردم تمامِ تنم نه -و ناراحت و محکم زمزمه کرد: دیلبش را تو دهنش کـش عمو

 عمو موند! ینگـاهم مات رو چهره

 !ـمیرا فقط کم داشت نیهم

 ه؟ینـظرِ بابا چـ-:دمیباز کردم و با بغض پرسلب  بزور

بود اما  ریدرگـ رشڪمدت همش ف نیا زم،تویعز دونمینمـ-:سرش را به چپ و راست تکـان داد و گـفت عمو

ت وقت زور چیبابات ه سویباهات صحبت کـنه و نـظرت رو بـپرسه!...نترس آ خوادیامروز تو شرکت بهم گـفت که م

 مهمه! یلیبابات خ یراشراکت هم ب نیا ییجورایوسطه و خب  ندتیآ یِپا ستیکه ن یشوخ ـکنهینم

 بابا بخـاطرِ شراکت و یعنی شهیعمو باورم نمـ شهیباورم نمـ -هق گـفتم:فشار داد و با هق میدسـتم را رو گلو دوتا

 منو بدبخت کـنه! خوادیپول م

وقت بدونِ  چیبابات ه زِدلمیعز-حلقه کرد و گـفت: میهاکـنارم رو تخت نـشست و دستش را دورِ شانه عمـو

و  بینج یلیخ دمیرا د یمحمد یمن پسرِ آقا یبعدشم چرا بدبخت بش کنهینمـ یکـار نیخودت همـچ تِیرضا

 هم هست! یآقاست و معلوم پسر کار

دت دارم باهاتون م نهمهیعمو واقعا دستت درد نکـنه،من ا یمرس-گـفتم: یشدم و روبه عمو با بغض و ناراحت بلـند

واقعا عمو از شما انتظار  دیکـنیم فیتعر کـتونیاز پسـرِ شر دیبعد شما دار گمیم انڪاز احساس و حسم به مـا

 نداشـتم!

 عمو به سمتِ خانه رفـتم... یکـلبه را باز کردم و با دو بدونِ توجه به صدا زدنا درِ

 و قورت دادنِ بغضم وارد خانه شدم. میهادر توقف کردم و با پاک کردنِ اشک پشتِ

 زیرا روم اشوهیکردم که بشقابِ م هیگر دیمتوجهم شد و فکر کـنم فهم دند،سارهیدیم لمیدورهم بودند و ف همشون

 قرار داد و بلـند شد پشتم آمد و داخلِ اتاقم شد!

 

 هقمـو خفه کـنم.کردم هق یپوشوندم و سع میرو تخت و صورتمو با دستـها نشستم
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حلقـه کـرد و  میهاو اومد طرفم،دستـش را دورِ شانه زیکرد و گـذاشت رو مـ یپل لشیرو موبا یآهنگـ ساره

 سـو؟طیچـته آ-گـفت:

 اش قرار دادم و شانه را رو سرم

 فعال حوصـله ندارم! ـکنمیم فیبعـدا برات تعر-:گـفتم

 عوضش من حوصله دارم!-زد و گـفت: یچشمک کوتاه ساره

 چـطور؟-:دمیوهم گره زدم و پرست ابروهامو

 انیگـفت که قرار بـ ییبه بابابزرگ و دا شیساعت پ مین نیمامان هم -دستـهاشو بهم زد و گـفت: ساره

 !یخواسـتگار

 !دونستیعه مگـه عمه م-بغل کردم و متعجب گفتم: دستامو

 ـانیمامانش امـروز زنگ زده قراره چهارشـنبه ب نکـهیآره بابا مثل ا-جا شد و گـفت:تو جاش جاب یکم ساره

 !یخواستگـار

 مـبارکه خر خانوم!-آروم زدم تو بازوش و گـفتم: دونهی

 ادب حاال چرا خر؟ یب -اخم کـرد و گفت: ساره

 !!یشدیکـه عاشق نمـ یاگـه خر نبـود نـکهیا یبرا-ابروهامو دادم باال و گـفتم: جفت

 !یلیمن خرم حتمـا تو گرو سـو،اگـهیآ یشـعوریب یلیخ-شد و گـفت: سیاندازه توپ تن شیچشمها ساره

 یچ یچه طرزِ حرف زدنه بعدشم برا نیا شـعوریب -:و گـفتم شیرو بازو دمیمحکم کوب یکـیبلـند کـردم  پامو

 ل؟یگرو

 !یتو از منم عاشق تر نـکهیا یبرا -کرد و گـفت: یاتک خنده ساره

هم  اششماره دنِید یرفـتم و حت کردیم یداشت خودکش زیکه رو م لمیروبه ساره گـفتم و به سمتِ موبا ییبروبابا

 و من چرا انـقدر داغم؟؟ دادیبهم تپش قلب م
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 !نید نید یجناب مجنون،در نیخانم،ا لیبفرما گرو-با آرنجش زد تو پهلوم و گـفت: ساره

 !قهیخفه شو دو دق-زدم: غیج گـفتیوپرت ممشت کردم و روبه ساره که فقط داشت چرت دستامو

 نـشست! یعقب رفت رو صنـدلو عقب دیرو دهنش کـش پیبا خنـده دستش را به حالتِ بسـتنِ ز ساره

 

بامن داشـته  تونهیم کـاریموقع شب چ نیا انڪحدس بزنم مـا تونـستمیاز دوازده هم گـذشتـه بود و نمـ ساعت

 باشه!

که دوباره  دینکـش هیتو دسـتم خاموش شد اما به ثانـ میگوش یـنم قطع شد و صفحهخواست تماس را برقرار ک تا

 بله؟-بعد از دو زنگ جواب دادم: نـدفعهیزنگ خورد و ا

 گـرفت یو روح و روانم را به باز دیچیگـرمش تو گوشم پ یِتا صدا دیطول کـش هیثانـ چند

 ؟یسالم خواب که نبـود-:انڪمـا

 د؟یداشـت یخواب نـبودم،کار ریسالم نخـ-و گـفتم: دمیکـش یقیعمـ نفسِ

 !نمتیفردا بب یتونیاگه م خواسـتمیبله راستش م-

 شده؟ یزی،چـیچ یبرا-سرعتش را کم کـند گذاشـتم و گـفتم: خواستیرا رو قلبـم که انگـار نمـ دسـتم

 باهات حرف بزنم! دیشده که حتمـا با یزیچـ کیآره  یعـنینه،-و بعدش گـفت: دمینفسش را شـن یصـدا

 و کجا؟ یک-را با زبانم تر کـردم و گـفتم: لبـم

 پارک... ایاوم ساعت شش بـ-

 !ـامیب دمیقول نمـ یباشه ول-

 !مونمیبه هرحال منتـظرت م یاوک-کرد و گـفت: ثڪم هیباز چـند ثانـ۰

 !ریشب بخـ -:را گاز گـرفتم و آرام گـفتم لبم
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دور تا  ڪیکوتاهش  زمِی! و من با همون عززمیعز ریبخـشبت-که آرام تر از خودم گـفت: دمیرا شنـ شیصدا و

 فضـا سـفر کردم و برگـشتم!!

 ؟یطلبکـار ه؟یهان چـ-:دمیذل زده بود بهم،با اخم بهش توپ طونشیافـتاد به ساره که با نگاهِ ش چشمم

ساره جان مامانت -بابا در را باز کرد و روبه ساره گفت: بگـه که درِ اتاقم به صدا دراومد و یزیدهن باز کرد چـ ساره

 !رنیدارن م نایا

بعدا باهم حرف -اومد سمتِ من و بغلم کرد و درِ گوشم گفت: "امیاالن م ییباشه دا"هم بلـند شد و با گـفتنِ ساره

 از اتاق خارج شد. "ریشب بخـ"...بعد ولم کرد و با گـفتنِمیزنیم

 شه؟یچند لحـظه باهات صحبت کنم، م خوامیدخـترم م-را بست و روبهم گـفت:رفـتنِ ساره بابا در  با

 !دینیبنـش دیبله بابا بفرمائ -:اشـاره کـردم و گـفتم یبگـه،با دسـتم به صـندل خوادیم یچ دونسـتمیم نکـهیا با

 یبابا یرهیخـ زدیکه دلم تو دهنم م یجا گرفت،منم رو تختم نـشستم و در حال یبهم زد و رو صـندل یلبـخند بابا

 متفکـرم شدم.

و  یزیچقـدر برام عز یدونیدخـترم خودت خوب م نیبب -لب باز کـرد و گـفت: یطوالن یثڪباالخره بعد از م بابا

 با خودته! میتصم دمیم شنهادیپـ ڪیمهمه االن هم من فقط بهت  میبرا یلیو نـظراتت خ هامیتصم

 شده بابا؟ یطور-و گـفتم: دهنـم را قورت دادم آب

 یپسرش خواستگـار یشرکت تورو از من برا یاز شرکا یکی سـویآ نیفقط بب زمینه عز-لبخـند زد و گـفت: بابا

 نـظرِ خودتو بدونم! خوامیهفته هست که تو فکـرم و االن م ڪیاز  شتریکرده و من االن ب

که دوست داشتم و فعال هم قصد  یانه بابا من تازه دانشگـاه قبول شدم اونم رشته -بغض کردم و بزور گـفتم: باز

 ازدواج ندارم.

 ازت دارم! یفقط خواهش زمیباشه عز -تـکان داد و گـفت: یسر بابا

اجازه  ـکنمیخواهش م و منم ازت یخواستگـار انیب خوانیاونا م-تکـان دادم و بابا گـفت: "یچ" هیرا به معن سرم

 !یازدواج کـن یخوایکه نمـ یو خودت بهشون بگـ انیب یبد
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 بابا مـ... یول-و گـفتم: دمیکـش یقیعمـ نفسِ

خودت  ـانیبذار ب ـگمیقـبول کـن که م گمیازت خواهش کردم دختـرم،من که نمـ-تو حرفم و گـفت: دیپر بابا

 بابا؟ ،باشهیازدواج کن یخوایبهشون بگـو که نمـ

 باشه بابا!-گـرفتـم و آرام گـفتم: نییرا پا سرم

 !ریبخـ زم،شبتیممنون عز-بلنـد شد و گفت: بابا

 !بابا ریشب بخـ -را بلـند کردم و گفتم: سرم

همه فکـر و  نیبا ا یبلکه راحتتر بخوابم ول رمیدوش بگـ ڪیرفـتنِ بابا بلـند شدم و رفـتم سمتِ حموم  با

 خوابم ببره! دهیکه من دارم بع یاالتیخ

..... 

 مامان چشمامو باز کـردم. یصبح بود که با صداده ساعت

 یبرا میکار دار یبلـند شو مامان صبحانه بخور کل -گفت: داشتیتخت برم یام را از باالکه حوله یدر حال مامان

 امشب!

ردنِ خودته پس بذار کارا گ یهمه کنمینمـ یمن،من که کار الیخـیمامان جان ب -زدم و گـفتم: یتخت غلط رو

 بـخوابم!

مردم بچه دارن منم بچه دارم،اتاق را ترک کرد و منم که خواب از کلم -:گـفتیکه م یو در حال دیکـش یپوف مامان

ن م دنِیکه با د کردیصبحانه را مامان داشت جمع م زیرون،میبود بلـند شدم رو تخت را مرتب کردم و رفتم ب دهیپر

 درست کردنِ ناهار با شماست! هصبحانه بخور ک ایچه عجب خانوم،ب-دست نگـهداشت و گـفت:

 درست کنم مامان!. ستمیبلـد ن یزیمن که چ -و گـفتم: یپشتِ صـندل نشستم

 جان!مامان یکه بلـد هیساالد الو-گـذاشت و گـفت: میرا جلو ریش وانِیل مامان

 هسـتم! ویکینیا ولیا آره-را قورت دادم و گفتم: املقمه

 پس بدو زودتر دست به کار شو! -گـفت: کـردیگوشتهارا خارج م خجالیکه از تو  یدر حال مامان
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..... 

ناهار را  ییبا مامان تنـها اومدیبعد از ظـهر گذشته بود که ناهارِ من حاضر شد،بابا امروز ناهار نمـ کِیاز  ساعت

تو نت با حسـنا چت کردم و  یم رفـتم تو اتاق و افـتادم رو تخت،کمو من خسـته انکـار که کوه کند میخورد

 .دمیرا باال سرم قرار دادم و خواب لمیموبا

روشن  میرا باز کردم،عکس و شماره عمو رو گوش میهاچشم لمیاز چهار هم گذشته بود که با زنگ موبا ساعت

 بله؟-کلنجار باخودم جواب دادم: یجواب ندم اما بعد کل خواستمیاول م شدیخاموش م

 ازم؟ یعمو،هنـوز ناراحت یسویآ-

 بله هنوز ناراحتم!-را لوس کردم: لحنم

 منتظرتم! نیتو ماش زنم،بدویراه باهات حرف م رون،تویب میبر ایحاضر شو ب -و گـفت: دیکوتاه خند عمو

 کجا؟ -رو تخت بلنـد شدم و گفتم: از

 را قطع کرد. یگوش گمیبهت م ایبا گـفتنِ ب عمو

 یطرفه کیچرم فیبا ک یآب دیو شال سف ینفتیآب یبا مانتو دیشدم بدون مرتب کردن تخت،شلوار سـف بلـند

 لمیرژ و بستن ساعت و دستبندم و برداشتن موبا یستش تنم کردم و با زدن ادکلن و کم یرنگم با کفش راحت یعسل

 از اتاق خارج شدم.

 .امیزود ب ـکنمیم یسع رونیبا عمو ب رمیمامان مـ-

 !مایشب مهمون دار ،مثالیکجا به سالمت -دست از آشپزخانه خارج شد و گـفت:قاشق به مامان

 تا شب،فعال!! امیم-را باز کردم و روبه مامان گـفتم: در

 و در را بسـتم. دمیبسالمت مامان را شنـ یصدا

 منتظرم بود، نیداخل ماش عمـو



 کن میآرزو

 
189 

 

 م؟یریسالم کجا مـ -:و گـفتم نیتو ماش نـشستم

 سرِ قرار! میریسالم م کیعل-با خنده گـفت: عمو

 ام؟یخب پس من کجا م-کردم و گـفتم: میرا تنظ نیماش ریآفتابگـ

 سرقرار!-را از باغ خارج کرد و خالصه گـفت: نیماش عمـو

 ،یعه،مسـخره کرد-عمو زدم و گـفتم: یکوتاه به بازو یمشت

 !امیسرقرار من کجا م یریاگه م ـگمیم

 سرقرار!-دوباره گـفت: عمو

 عمـو!!!!-زدم: غیج ندفعهیا

 

رم کـنا میزمان زندگ نیتو بهتر میشخص زندگ نیزتریعز ـخوامیم ،بدهیتوام باش خوامیم-و گـفت: دیخنـد عمو

 باشه؟

 !هم خوبه! فقط من شش قرار دارم یلینه اصال خ-باز گـفتم: شِیقنچ رفت از حرفش و با ن دلم

 ؟یبا ک-و گـفت: یاصـل ابانِیتو خ دیـچیپ عمو

 !!یکیبا -و گـفتم: مرخشیزدم به ن ذل

 !امیب رسمینمـ یبا عموم برم خواستگـار خوامیبگـو فعال م یکیبه اون -نگـاهم کرد و گـفت: یچشم ریز عمو

 انڪـارا درآوردم و زنگ زدم به م لمیگـفتم و موبا یاباشه

منتظر  انِڪکار از کار گذشته بود و من به مـا ی! ولسویکردم آ یشوخ-بوق جواب داد که عمو گـفت: نیسوم با

بمـونه  هشیسرقرار،اگـه م امیب تونمیمزاحم شدم خواسـتم بگـم من امـروز نمـ دیسالم،ببخـش-پشت تلفن گـفتم:

 واسـه فردا!
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 یتونینمـ یچ یبپرسم برا تونمیم یشیاگه ناراحت نمـ ،فقطیباشه هرطور راحت-اما نرمش بلـند شد: یجد یصدا

 ی؟ییایب

 !یعموم برم خواستگـار یبرا خوامی!!...مدیبپرس دیتونیاوم،بله م-رو لبم نقش بست و گـفتم: یطانیش لبخندِ

 هست؟ ی،مبـارکه،حاال کعه-

 سوال کـنه ازم! یه خوادیزنکا مخاله نِیخدا حاال ع یوا

 !ستبهیغر دیشناسیشما نمـ-

 باشه پس فردا همان ساعت همان جا منتظرتم!-

 باشه،روزخوش!-

 !ر،خداحافظیروزت بخـ-

 شد و منم دنـبالش! ادهیپـ "امان از دستِ تو"نگـهداشت و با گـفتنِ  یطالفروش یرا جلو نیکردم و عمو ماش قطع

 کردنِ یو عمو با پل میشد نیو دوباره سوار ماش میدیبه انتخابِ خودِ عمو خـر نیو پر از نگـ کیکوچ یحـلقه ڪی

 مورد نظر راه افتـاد! شاپِیعاشقانه به سمتِ کاف یآهنگ

 

 نبـود. سـانیاز آ یشـلوغ بود اما خـبر بایتقـر شاپیکاف

 .کـردینگـاه م رونویب از پنجره داشت یو عمو انکـار اظطراب داشت وه میعمـو کـنارِ پنجـره جا گرفـت با

 ؟یهست یجوریعمو،چرا  یچ-رو دستش قرار داد و با لبخـند گـفتم: دستمو

 !.دهیدارم و قلبم امانم نمـ سو،اظطرابیآ دونمینمـ-و گـفت: دیکـش شیدستش را داخلِ موها یکیاون عمو

وارد شد و بعد از چشم چرخاندن  روشنیصورت یبا اون مانتو سـانیو چشمم افـتاد به در که باز شد و آ دمیخنـد

باهام دست داد و  لیمیکند شد و به طرفمان آمد،ب شیشد، و قدمها یجوریمن کـنارش  دنِیو با د دیعمو را د

 عمـو نشست. یکرد و روبرو یاحوالپـرس
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 عمو یهاپرتقال سفارش دادم و صحبتکه نسکـافه سفارش دادند من آب سـانیکه آمد برخالف عمو و ا شخدمتیپ

 !!کردمیاحـساسِ چغندر بودن م یلیبدونِ توجه به من گل انداخته بود و من خ سـانیو ا

 میرنگش را جلو یپرتقال با آن چترِ نارنججامَ آب شخدمتیوجق گرم کرده بودم که پرا با دسـتمالِ طرح عجق سرم

نگـاه کردم که  کـردیمزه ما مزهاش رقرار داد و من دسـتم را دورِ جام حلقه کردم و به عمو که داشت نسکافه

 زم؟یعز هیچـ-نگـاهم را حس کـرد و برگـشت سمتم و با لبخـند گـفت: هینیسنگـ

 بهـتر نبود! اومدمی! فقط اگه من نمـیچیه-:باز شد و گـفتم شمین

سمتش که خودش  میرو مخم رفت و منو عمو همزمان برگـشت سـانیپوزخندِ ا یبزنه صدا یعمو حرف نـکهیاز ا قبل

زمانم  نیتو بهتر خوادیدلم م زمینه عز-روبهم گـفت: قیعمـ ینفس دنِیچپ زد و عمو با کـش یعل یرا به کوچه

 !یتوام کـنارم باش میزندگـ

 یمن امروز برا -گـفت: یبود با لحـنِ آرام ومدهیاز حرفِ عمو خوشش ن یلیکه انکـار خ سـانیبرگـشت سمتِ آ بعد

حلقه را باز کرد و  یکرد و بعد جعبه ثڪم ی...کمخواستمیم خواسـتمیم نـکهیا یبرا نمتیخواسـتم بب نیا

 ؟یـکنیبا من ازدواج م-گفت: شیهاقرار داد و با بسـتنِ چشم شیجلو

 نه!-پرحرص روبهم گـفت: یقاطع با نگـاه یلیبلـند شد و خ سـانیکه آ دمیبسـته بود و من د شیهاچشم عمو

 ؟یچ-:دیو متعجب پرس سـتادیا سـانیا یبلـند شد و روبرو عیضرب باز شد و سر ڪی شیهاچشم عمو

 کردنه! یخواستگـار یمگـه جا نـجایگفـتم نه،ا-خم شد و گـفت: زیرو م یکم سـانیآ

 !.یخواستگـار میایم یخب اگه قبول کن -:لبش را کج کرد و گـفت یکم عمو

که تنـها  یارزش نداشـت ـمیانـقدر برا یتو حت -ر داد و گـفت:اش قرارا رو شونه فشیو ک ـسادیصاف وا سـانیآ

 اردیخر شونیا یمن حرفا یبه قولِ خودت حتما فردا بجا تهیشخصه زندگ نیزتریخانوم که عز نیا ییایسرِ قرار ب

 !کنمیبرام ازدواج نمـ ستیکه ارزش قائل ن یکس نیداره واست من با همچ

 

سرخش رفـتنِ  یهاچشم دمید یحالِ عمو سوخت وقتهم گرد تر شده بود و چـقدر دلم به سیاز توپ تن میهاچشم

خارج شدم و  شاپیو از کاف سانیبلـند شدم دنـبالِ آ تیرا دنبال کرد و من با حرص و عصـبان سـانیآ یرحمانهیب
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نم م یعمو یِکلفت اقتِیل یحتتو  یان خانومِ عقدهیبب-با داد گـفتم: شدیرد م ابانیکه داشت از خـ یسانیبه آ

 !یجوابِ دلِ شکـستشو بد یروز دوارمیامـ ،برویدار

 دست تکـان داد و سوار شد و رفت!. یتاکـس نیاول یسمتم و با پوزخند به من جلو برگـشت

شاپ خارج شد و  یمن به دست از کاف فِ یکه عمو ک شاپیلب زمزمه کردم و خواسـتم برگردم تو کاف ریز یبهت لعنت

 و سوار شد!. نیرفتِ سمتِ ماش حرفیو قابِ حلقه را به دسـتم داد و ب فیک

..... 

توجهم را جلب کرد...فکـرم همش به عمو بود و از  ییرایاز تو پـذ یسالم احوالپـرس ینهِ شب بود که صدا ساعت

 کرده و رفـته بوده ازش خـبر نداشـتم... ادهیبعد از اون اتـفاق که منو دمِ در پـ

 رون،یب ایبـ-که به در خورد به خودم آمدم و مامان در را باز کرد و گـفت: یکه با تق دمیلـند کـشب یآه

 اومدن! مهمونا

 جتقه را سرم کردم و بعد از مامان از اتاق خارج شد.بلند با طرحِ بتقه یِگـفتم و روسر یاباشه

 یاوشلوارِ سرمهکت شیکیتا مردِ جوان که و دو دیسف یوشلوارکت یآقا ڪیبا  کیخانومِ بلوندِ ش ڪی هامهمان

 تنش بود،بودند! یوشلوار مـشککت یگـریو د

-و با لبخـند گـفت: دیبابا بود،بود مرا د کِیشر یمحمد یکه همان آقا دیسفـ یوشلواراز همه همان مردِ کت اول

 به سالم دخترم،به

 ؟یخوب

 !دیسالم،ممنون خوش آمد-:نشاندم و گـفتم میرو لبـها یمصلحت یلبـخند

-بود کوتاه بغلم کرد و با لبـخند رو به مامان گـفت: نیکردم و خانومِ که اسمش نوش یکوتاه یپسراهم احولپرس با

 !،ماشااهللدیدار یخانم چه دخـترِ ملوس گلیبه آبه

 خانم!. نینوش یلطف دار -:پرغرور زد و گـفت یلبـخند مامان

 !چشم نامحـسوس به من اشاره کرد که برم تو آشـپزخانهبا  بعد
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و مامان که پـشتم واردِ آشپـزخانه شد  ردڪیم یآشپـزخانه بهم دهـن کـج زینرگس رو مو گلِ  ینیریش یجعبه

هم  یاگهید یِفقط مهمانِ شام هـستند نگـو خبرا ـنایا کـردمیساسان،من فکـر م نیامان از دستِ ا-آرام غر زد:

 هست!

 را برداشت و از آشـپزخانه خارج شد! ینیو س ختیرا تو فنجان ها ر ییو مامان چا یرو صـندل نشسـتم

 بابا به مامان هم نگـفته بود موضوع را! یحت شدینمـ باورم

 داره ها!! یبابا هم عجب فکر نیو ا کـندیمامان مخالفت م دانـستیچون مـ حتمـا

رِ خواسـتم کـنا ییرایبلنـد شد رفـتم تو پـذ کردیمامان که اسمم را صدا م یو با صدا دمیرو صـورتم کـش یدست

 ن!بهمو یتعارف کـن ینیریش یخوایدخترِگلم نمـ زمیعز -خانوم با لبـخند گـفت: نیکه نوش نمیمامان بنـش

هم  هیشب یلیاداش که خبه دوتا د میدیرا برداشـتم بعد از بزرگترا رس ینیریبهش زدم و ظرفِ ش یاجـبار یلبخـند

تو دستش توجهم را جلب کرد  یحلقه داشتیبرم ینیریداشت ش یتنش بود وقت یوشلوار مشککه کت یبودند و اون

 !هتنش یاوشلوار سرمهدامادِ ما کتشاه دمیو من از همانجا فهم

دادم  صینگـاهم کرد که تشخ رهیو خ ینگاهش تو نگـاهم قفل شد و انقدر جد داشتیبرم ینیریداشت ش یوقت

را با کلِ  انڪچشمانِ مـا یارنگِ نگـاهش مثلِ رنگِ شبِ آسمان هست و بقولِ حـسنا سگ داره! اما من رنگِ قهوه

 !کردمیرنگـا عوض نمـ نیا

ب شام دیفهمیاگر م نکـهیبود و ا انڪقرار دادم و کنارِ مامان نـشستم و تمام فکرم به مـا یعسل زیرا رو م ینیریش

 !دادینشون م یچخبره چه واکـنش

 

 نینوش یفقط با صدا دنیشنـ یگـفتن و چ یچ دمیبغل کردم و پاهامو رو پام انـداخـتم و اصلـا نفهمـ دستـهامو

خودم آمدم و متعجب به  د،بهیتو اتاق چند کـلمه حرف بزن نیبر نیدخـترم پاشو با راد-:گـفتیخانم که روبهم م

 بشم! نـدو آرام اشاره کرد بل دیکش یقیمامان ذل زدم که مامان نفس عم
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هم پشتم وارد اتاق شد،من رو تخت نـشستم و  نیبلـند شدم و به سمت اتاق رفـتم که راد لیمیرا کج کردم ب لبم

من -:گـفت اشید و با نگـاه جدسرش را بلـند کر ثڪم ینـشست و بعد از کم وترمیکامپـ یهم رو صنـدل نیراد

حاال عاشق  ،تایخواسـتگار امیبارم هست که مـ نیاول کنن،چونیم کاریو چ گنیمیجور مواقع چ نیتو ا دونمینمـ

 یمحـترم یچه خانواده دانمیو م شناسمیچون پدرتون را خب م ستمینـشدم و االن هم مخالف ازدواج با شما ن

 !دیبپرس دیدار یو حاال هر سوال دیهـست

 و رک!! یدلم گـفتم چه جد تو

 چند سالتونه؟ -:دمیتازه کردم و پرس ینفس

 !عمران و معاون شرکتِ پدرم سانسیلنه،فوقوستیب-:جا شد و گـفتجاب شیتو جا یکم

 منم تازه تو دانشگاه قبول شدم و فعال قصدم درس خواندنه! -تـکان دادم و گـفتم: یسر

 با درس خواندنِ شما ندارم! یمن مشکـل-ب کرد و گـفت:کتش را مرت یقهی نیرادو

 ازدواج کنم فعال! خوامیمن نمـ یول دونمیم -را توهم تاب دادم و گفتم: میدستها

 نمونه، یباق یباشه پس حرف -را آرام بهم زد و گـفت: شیدستها

 !تونییشدم از آشنا خوشحال

 !ز اتاق خارج شدما نیمکث از خروجِ رادو هیشدم و بعد از چند ثان بلـند

 هم نگـفت! یزیاز جوابم ناراحت شد اما خب چ یکم یمحمد یآقا

دوازده بود  یهایکـیو خورشت فسنجان و سوپ جو بود، خورده شد و ساعت نزد یپلو با ماه یمامان که سبز شامِ

خانم کوتاه بغلم کرد و درِ گوشم  نیخانم رفع زحمت کردند،نوش نیبقولِ نوش ییو چا وهیکه بعد از خوردنِ مـ

 عروسم! دارمیمن دست از سرت برنم یتا ازدواج نکـرد -گـفت:

 زدم و باالخره رفـتند! یمصنوع یلبخند
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م و عوض کرد یرا با لباس راحت میهاو بعد از زدنِ مسواک رفـتم تو اتاقم و لباس سیرفتنشون منم رفـتم تو سرو با

کال از عمو داشـتم...اول خواسـتم  سیرا روشن کردم،دوتا م لمیو موبا دمیت دراز کـشرا برداشـتم و رو تخ لمیموبا

شب را  میوندوازده می،ساعت رو گوشاز خونه خارج شدم آرامبلـند شدم و  یآن مِیتصم کیبهش زنگ بزنم اما در 

بود و  دهیو تخت دراز کـشوارد شدم...عمو ر جوابیعمو روشن بود...در را زدم وب یو چراغِ کلبه دادینشان مـ

 با ولومِ آرام فضـارا پر کرده بود. ینیبود و آهنگِ غمگ شیهاآرنجش رو چشم

 و لعنت میسرخش بغض نشاند رو گلو یعمو رو تخت نـشستم و آرنجش را از رو چشمانش برداشـتم و چشما کـنارِ

 !سـانیبهت آ

 !زِدلیچته عز-و گـفت: دیرو صورتم کـش یعمو دسـت دیقطره که چکـ نیاشک شد و اول بغضم

 !دیمن عمو ولش کن اقته،تورومرگِیلیب یلیاون دخـتره خ-گفـتم: هیبغض و گر ونِیشکست و م هقمهق

 !کنمیاشـتباهِ بزرگه،فراموشش م کِی سانیآ-بلـند شد نشست و منوهم کـنارِ خودش نشاند و گـفت: عمو

 قول؟-:دمیپرس هیبردم سمتِ عمو و با گر کمویکوچ انگشت

 قول!-:زد و گـفت یلبخندِ تلخ عمو

 تو چخـبر؟-:را پاک کرد و گـفت میو عمو با دستش اشکـها دمیخنـد هیگر ونِیم

 عمو را تو دسـتم گرفـتم و تمامِ حرفا و اتفاقات را گـفتم! دستِ

 ؟یازدواج کن یخوایکال نم یعنیخب، -را کوتاه فشار داد و گـفت: دستم

 عه عمو!-گرفـتم و گـفتم: نییرا پا شرم سرم با

 و خجالت، سویآ-با خنده با دستش سرم را باال آوردن و گفت: عمو

 !محاله

 خوبه،نگـاهش بهت یلیشناسمش،خیوقـته م یلیخ هیپسرِ بامعرفت انڪمـا -کوتاه گفت: یو عمو با آه دمیخنـد

 !یزک یو توام که ماشااهلل به مجنون گـفت دهیلو م زویهمه چ

 !گمیدروغ م هیچ -خنده نگاهش کردم که گـفت: با
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 نه تکـان دادم! هیو سرم را به معـن دمیخند دوباره

 بهت نگـفته؟ یـچیهـنوز ه -خنده زد تو دماغم و گفت: با

 نچ!-:را بردم باال و گـفتم سرم

 باالخره! گهیم-و گفت: دیرا از دسـتم خارج کرد و بدنش را کـش دستش

 ن؟یدونیاز کجا م-تاب دادم و گـفتم: کرده دستامو توهم بغ

 یخواستگـار سمج دار کیتو امشب  گمیکه من بهش م ییاز اونجا-از پشت خودش را رو تخت رها کرد و گفت: عمو

 !هیو بابات هم راض

 !زنمتیا،میبهش بگ یحق ندار -گـفتم: دیام را به سمتـِ عمو نشان گرفتم و با تهداشاره انگشت

توهم  یموند داریب یادیبخواب،پاشو،ز ریبرو بگـ ،پاشویبزن یـخوایبچه پررو منو م -کرد و گـفت: یاتک خنده عمو

 برتداشته!

 از کـلبه خارج شدم و رفـتم تو خونه. ریبخـو با شب دمیاش را بوسگونه دمیخنده پر با

 وصل شدم به نت. لیو با موبا دمیرو تخت دراز کـش دوباره

 کالس هاو... مِیتا نییثبت نام و تا یدانشـگاه برا میبر دیبا گـهیتا دوهفته د داده بود که امیپـ حسنا

 دادم و گفتم هروقت رفت به منم خـبر بده... جوابش

 !!دهیموقع شب نخواب نیبود و چرا تا ا نیو رو عکسش زوم شدم،آنال یکی لیرو پروف رفـتم

 اومد میازش برا یامیخواسـتم از تلگرام خارج بشم که پ تا

 نرفته! ادتیقراره فردامون که -

 نه!-و جوابش را کوتاه دادم: دمیرو عکسش کـش یدست
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 ؟یدیچرا تا االن نخواب-:دیکه تو ذهنِ من بود را اون پرس یسوال

 عمو بودم االن اومدم خونه! شیتا االن پ-دادم: جواب

 سامان حالش چطوره؟-

 !ییبه لطفِ خواهرِشما عال-زدم: هیکنا

 رفتارش مناسب نبوده،من متاسفم! سانیآ دونمیم-تا جواب داد: دیلحظه طول کـش چند

 آخه! یچ یدلم گـفتم تو برا تو

شبتون  خوابمیمن م-کردم: پی... سند کردم و دوباره تاکنهیمن دوا نم یاز عمو یتاسف شما درد-کردم: پیتا

 !.ریبخـ

 خوش!شبت-را داد: جوابم

رنگ رفـتم  یخواب صورتو بعد از خاموش کردنِ چراغ و روشن کردنِ شب ڗم تو شاررا زد لمیرا بسـتم و موبا نتم

 را بسـتمـ. میهامالحفه و چشم رِیز

..... 

 

..... 

بودم و صبحانه هم نخورده بودم و تا  دهیخر رازیکه از شـ ییپرماجرا یِهاپنـاه برده بودم به کـتاب رمان یـکاریب از

 از کتابهارا خوانده بودم! یکینصفِ  بایکرد تقر میناهار صدا یساعت دو که مامان برا

 .دادیمنو ضعف م یمامان کلِ خانه را پر کرده بود و دلِ گرسنه یپلوزرشک یبو

مرغ هم کنـارش قرار دادم و شروع کردم به خوردن که  کهیتکیو  ختـمیپر برنج ر بشقابِکیو  زیمپشتِ  نشستم

 بچه! یهمه غذا رو بخور نیا یتونیم ییآخه تو تنها-مامان غر زد:

 !یبخور یتونیهم نمـآره جونِ خودت االن تا نصفه -آره تکـان دادم که مامان باز گفت: هیدهنِ پر سرم را به معنـ با
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د بلـن زیمنوشابه از پشت وانیشدم و با خوردنِ نصف ل رینصف هم نـشده بود که س ـمیطور هم شد هنـوز غذا همان

 تمام شد غذات! -چپ نگـاهم کرد و گـفت:ن چپشدم که ماما

!.بعد از آشپزخانه خارج شدم که خورمیام بود فکر کردم همشو مکنم گشنه کاریخب چ-را کج کردم و گفتم: گردنم

 باباش حرف حرفِ خودشه! نِیع-که گفت: دمیمامان را شنـ یصدا

 و باز رفـتم سراغِ رمانهام! دمیخنـد زیگذاشـتم رو دهنم و ر دستمو

 چقدر خواندم و چطور شد که رو تخت خوابم برد! دونمینمـ

عصر را نشان  میافـتاد که چهارون زیرا باز کردم که نگـاهم رو ساعت رو م میهاچشم یجا شدم و کمجاب میجا تو

 داد،یم

 افـتاد من ساعت شش قرار دارم! ادمیخواسـتم بخوابم که  دوباره

م صورتورا در آوردم و با شستنِ بدن و دست میهارا باال سرم بسـتم لباس میموها س،یشدم رفـتم تو سروپا عیسر

 و از حمام خارج شدم. دمیچیحوله را دورِ بدنم پ

و رژ  ملیپودر با رکننده و کرمنرم یرا شانه کردم و بافتم و از پشت رها کردم،کم میو موها دمیرا پوش میهالباس

 زدم و با ادکلنم دوش گرفتم. عیام یاقهوه

 فشکوفیو ک یبا شال و شلوار کتان مشک یبود،آدامس نعنا را تو دهنم انداختم و مانتو قرمز مشک میونپنج ساعت

 کاملِ من! پِیرنگم شد ت یاسپرت مشک

 و ساعتم را بسـتم و از اتاق خارج شدم. دستبند

 

 .کردیجا مهارا جابنشـسته بود و کنترل به دست شبکه ونیزیرو کاناپه جلو تلو مامان

 !رونیب رمیمامان من م-

 ؟یریم ییتنها-به سمتم برگشت و گـفت: میصدا با

 حـسنا! شِیپ رمینه م یعنی،آره-
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 بود،نبود؟ یگفتم و دروغم مصلحت دروغ

 شد. ونیزیگفت و دوباره سرگرم تلو یاباشه مامان

 .زدم آژانس و از خارج شدم زنگ

 نشستم. مکتین یجستجو رو یشدم و بعد از کم ادهیپارک پ یبه شش جلو قهیدقدرست پنج ساعت

 بله؟-،خودش بود،جواب دادم:زنگ خورد لمیکه گذشت موبا هیثان چند

 ؟یی،کجاسالم-

 د؟یی،شما کجاپارکم یمن تو-

 ؟یکدوم طرف دم،تویمنم االن رس-

 اسب هستم،کـنارشم گـ... یمن کنار مجسمه-مجسمه و گل گفتم: دنیسرم را چرخاندم و با د یکم

 بلـند شدم. میحرفم را خوردم و از جا اومدیکه به سمتم م دنشید با

 ستاد؟یاحساس کردم قلبم ا دنشیشد و چرا با د کمینزد

 هنوز هم قشنگه! یرو لبش بهم آرامش داد و زندگ لبخند

 ؟یخوب-

 ممنون،خوبم.-زدم و گفتم: یلبخند

 یلیسمتم و خ دینشستم و اون کامل چرخ فیک کی یبا فاصله نم،کنارشیو با دستش بهم اشاره کرد بنش نشست

 ؟ینام کردچخـبر،دانشگاه ثبت -از قبل گفت: تریمیصم

 !گهید یهفته دینه فعال شا-

 !دهیجواب نمـ لشویموبا روزیسامان خوبه،از د-را تکان داد و گفت: سرش

 !استحوصلهیب ذرههیخوبه،-:و جواب دادم دیرا تو دهنم کـش لبم
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 از من ناراحته! -:دیمکث کرد و پرس هیثان چند

 ؟یکرد یکار ؟مگهیچ ینه از تو برا-کردم و گفتم: نگاهش

 ...سـیخب آ-کالفه شد و گفت: نگاهش

تو  م،بعدششهیط نماشتباهاتِ اون به تو مربو-اسمِ اون دختره رو نشنوم گفتم: نکهیا یبرا عیتو حرفش و سر دمیپر

 !کردیم فیتعر یلیکه ازت خ شبی،دیعمو هـست هیمیدوستِ صم

 !نیکردیم بتمویغ شبیپس د -کرد و گفت: یاخندهتک انڪمـا

 به تو!! شهیمنوعمو ختم م یحرفا شتریکه نصفِ ب یو تو دلم گفتم خبر ندار دمیمتقابال خند منم

 د؟یکارم داشت می!...حاال بگذرکردیعمو راجب به تو صحبت م شبیآره د یکه نه،ول بتیع-گفتم: روبهش

 ؟ییایب یچرا نتونست روزید-:دینگاه ازم گرفت و پرس هیثان چند

 با عمو کار داشتم! نکهیا یبرا-

 ؟یومدیبعدش ن د،چرایساعت هم نکـش کیخب کارت با سامان که به -

 خونه! رفتمیم دیبا میمهمان داشت نکهیا یاوم برا-

 ؟یک-:دیباال رفت و فضول خان باز پرس شیابرو یتا کی

 !.کنمینگات م ینجوریمن ا یکنیم چیسوال پ نهمهیخب حاال مگه تو ا -و گفت: دیخند دیرا که د نگـاهم

 خواستگار!-گفتم: یانصافیب یو کم طنتیگرفت و با ش امخنده

 پر از خشمِ! شیهاتوهم گره خورد و چرا احساس کردم چشم شیو جفت ابروها دیپر کش لبخندش

 ؟یک-:دیکه دوباره پرس دیآرام اما واضح به گوشم رس شیگرفتم که صدا نییرا پا سرم

 کرد! یپسرش خواستگـار یبابا که خب منو برا کیشر -من باز نامردانه جواب دادم: و

 خب!-داد و گفت: اش را بزور از هم فاصلهشدهخشک یکردم که لبها نگـاهش
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که با  یخودم را گرفـتم و در حال یبود جلو یقهقهه بزنم،اما به هر زور خواستیگرفتـه بود،چـقدر دلم م امخنده

 !!ـهیبابا راض-گـفتم: کـردمیم یشالم باز یگوشه

 !بردیبه حالِ بدش پ شدی...راحت م؟یخودت چ-:دیکه پرس یاش وقتگرفته ینکردم اما از صدا نگـاهش

 کـنم! تشیاذ خواستیچرا دلم م دونمینمـ

 بچه ها منتظر جواب بود!پسر نِ یع یوقت گرفتیم خندم

 دونم،ینمـ-مکث گـفتم: یاهیرا با زبانم تر کردم و بعد از ثان لبم

 !!ـکنمیدارم روش فکـر م هـنوز

 ممکنه جوابت بله باشه! یعنی-:دیپرس عیسر

 سرم را تکـان دادم! فقط

 اونوقت چرا؟-:دیشونت داشت پرسخ یکه کم یلحن با

 ،تویآخه هنوز زوده،تو تازه دانشگاه قبول شد گمیم یعنی-گفت: عیرا بلنـد کردم  نگـاهش کردم که سر سرم

 هنوز...هنوز...

 ؟یهنوز چ -:دمیرا خورد که پرس حرفش

 ؟یابچه یلیهنوز بنظرم خ -و گفت: دیرو صورتش کـش یدست

 ازدواج کنن! توننیها نمخب بچه-و گفتم: دمیخند

 ؟یغذا درست کن یاصال تو بلد نمیبب-:دینگـاهم کرد و بعد صاف نشست و پرس یکم

 فکر کردم و سرم را تکان دادم! یکم

 خب؟-
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 ؟یخب چ-:دمینگاه بهش پرس با

 ؟یدرست کن یتونیم ایخب نام ببر چ-را تکان داد و گفت: دستش

 درست کنم... تونمیهم م کی...بعد پنگمرو،املتیه،نی،ساالد الواوم-

 هم بلدم! تزایآهان پ اوم

 !غذا درست کردن بلد باشم دیاصال مگه با هیچ-کنترل شده نگاهم کرد که با حرص گفتم: یبا لبخند یکم مـاکـان

 ن؟یبخور یچ نیخوایپس م-نگاهم کرد و گفت: فانهیاندرسهعاقل یکم

 !هیچه بحث نی!... اصال اکردمیدرس دارم بلدم بودم درست نم یمن کل رون،بعدشمیاز ب -جلو دادم و گفتم: یکم لبامو

 ه؟یسامان نظرش چ -:دیمن کرد و پرسمن یکم مـاکان

 ؟یچ یدرباره-:دمیپرس حواسیب

 ،خواستگارت نیهم یدرباره-

 اصال؟ دونهیم

 !دونهیمن م یدرباره ویچ یهمه دونه،عمویمعلومه که م-بغل کردم و گفتم: دستامو

 ه؟یچخب نظرش -

بزرگتر  ادیداره و از من هم  ز یخوب یخانواده هیه،کاریپسر خوب گهیم-اون شبِ عمو افـتادم و گفـتم: یِحرفها ادِی

 !!ستین

 !شدیم مانیپش یبزنه ه یلبش را باز کرد حرف یحرفو که زدم ماکان انکار کالفه شد،نگاهش گنگ شد و ه نیا

 

 حرفش را خورد!! یقیعم یبا نفس آخرش

 ن؟یداشـت کاریبا من چ نیخب نگـفت-و گفتم: دمیکش یقیمتقابال نفس عم منم
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 !!ینطوری،همیچیه-مکث گفت: یو بعد از کم دییرا جو لبش

 شد! ونهید نمیا-دلم گفتم: تو

 خونه! گشتمیبرم دیبه هفت بود و با قهیدقستیزدم و به ساعتم نگاه کردم،ب یظاهر لبخند در

 من بـ....-

خاموش روشن  میاسم و عکس عمو رو گوش خارج کردم فمیرا از تو ک امیحرفم ناتمام ماند و گوش لمیزنگِ موبا با

 بله؟ -دادم: شد،جوابیم

 ؟ییسو،کجایالو آ -اومد: ریبا تاخ یعمو کم یصدا

 !رونمیسالم عمو،ب-

 ؟ییو کجا یبا ک یرونیب دونمیم-

 بده! حیتوض نیبه ا ایحاال ب یوا

 از دوستام!! یکیتو پارکم،با -

 !یاوه،عجب دروغ اوه

 آره جون عموت،با کدوم دوستت!-

 !شیشناسیآخه االن بگم م -که حواسش بهم بود انداخـتم و گفتم: انڪبه مـا یچشم ریز ینگاه

 !نمیاسمشو بگو بب ینه ول-

 !نیداشت کاریعمو! چ الیخـیب-و گفتم: دمیکش یپوف

همون به ازدواجِ تو با پسرش  یشراکتشو کنسل کنه بابات هم برا خوادیبابات م کِیشر نیبگم ا خواستمیم یچیه-

 شده!! یراض

 !عمــو-و فقط تونسـتم با بهت بگم: سادیوا قلبم
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با  ادیبرو خونه ز م،توامیکنیکار دارم حاال شب راجبش صحبت م ،فعالشدهیبابا مگه چ هیچ-بلند گفت: یبا صدا عمو

 نمون!...خداحافظ! رونیدوستت ب

 لب گفتم و قطع کردم! ریز یظخداحاف

 هم متعجبم هم ناراحت! یزیچ هیتابلو بود که از  امافهیق

 شده؟یچ -:دیکه پرس دیفهم عیهم سر ماکان

 چقدر نگران بود!! شیهاکردم و چشم نگاهش

 خونه! دیمنو برسون شهیم-دهانم را قورت دادم و بزور گفتم: آب

 !یختیبهم ر ینجوریگفت ا یسامان چ نمیآره فقط اول بگو بب-را تکان داد و گفت: سرش

 گهیم-روشن شده بود گرفتم و بغضم را همراهِ آب دهنم قورت دادم و گفتم: یکه حاال کم شیارا از نگاهِ قهوه نگاهم

 ده!ش یون هم بابا کال راضهم یبرا زنهیاگه با ازدواج من با پسرش مخالفت کنن شراکتشو بهم م گهیبابا م کیشر

 !خواستیم هیناراحتم کرد و دلم چقدر گر شتریب نینگفت هم یزینزد،چ یحرف

 !رسونمتیم-شد منم بلنـد شدم وفقط  گفت: بلنـد

 بگه! یزیچ خواستی! نمنیشکست! هم قلبم

 !ستیقدم بزنم،حالم خوب ن کمی خوامیرم،میخودم م-را تو دستم فشار دادم و گفتم: فمیک

 !یر راحتهرطو-

 !گمیقلبم رو م یفکر نکنم خوب بشه! ترکها گهیبود! د نیهم جوابش

 هامو تند کردم!قدم یخدافظیرا مخالفِ راهِ ماکان کج کردم و ب راهم

 صورتم را! کردیم سیهام و خرو گونه ختیریبارون م نیهام عو اشک کردیتاالپ تلوپ م قلبم

رم را س کردیکه اسمم را صدا م شیو صدا نیچند ساعت فقط با بوقِ ماش قهیچند دق هیچقدر رفتم،چند ثان دونمینمـ

 به سمتش برگرداندم!



 کن میآرزو

 
205 

 

 شو! سو،سواریآ-

 شدم! نشیو تعارف سوارِ ماش حرفیرا پاک کردم و ب میدستمال اشکها با

 !سادیجلوتر رفت و وا یکم

 ؟یچ یبرا هیگر -:دیبرگشت سمتم و آرام پرس کامل

 یچوب خشک شده بودم و حت کهیت ڪی نِیکردم! ع خیشد که احساس کردم  نمانیسکوت ب ینگـفتم،کم یزیچ

 قادر نبودم سرم را برگردانم!

 کرد! کاریاالن چ نیا

 من تو دستشه! دستِ

 واقعا االن دستمو گرفته! یعنیشه،یمن باورم نم یخدا

 !دستِ منو گرفته ماکان

 !ستهیمیخدا قلبم! االن وا آخ

 !ذارمینمـ-که گفت: دیآرام و خشدارش به گوشم رس یدم که صدادهنم را بزور قورت دا آب

 

 ؟یچ-:دمیبود پرس یخشک بود اما به هر سختخشکِ  دهنم

 بابات مجبورت کنه! ذارمینم-مکث گفت: هیرا بست و بعد از چند ثان شیهاچشم

 ؟یکنیم کاریچ -و گفتم: دمیرا از دستش کش دستم

 نیکه ع یبرمگرداند و دوتا دستش را دو طرف صورتم قرار داد و به منرا گرفت و کامل به سمتِ خودش  میبازو

اونم با حداقلِ سرعت،با تمام وجودش و احساسش که از  کردیبدنم فقط قلبـم کار م یمجسمه بودم و از کلِ اعضا

 ؟یشیمالِ من م -:دیمشخص بود،پرس شیهاچشم
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س بدنم باال بود، احـسا یو دما انڪتو بغلِ مـا فتهیو ب رونیاالن بزنه ب کردمیکه احساس م زدیتنـد م یجور قلبـم

 !شمیآت یتب دارم و تو کوره کردمیم

 !شدیحرف بزنم و دهنم بسته م تونستمیگفت اما نم یبپرسم چ کردیلب باز م یه

 سـو؟یآ-کرد: میاز رو صورتم سر خورد و باز دسـتم را گرفت و آرام صدا دستش

 تونسـتم سرم را تکان بدم! فقط

م،تو فعال نظرِ خودتو بدون خوادیکه باهات صحبت کنم،دلم م نجایا ییایمن گفتـم ب -را کوتاه فشار داد و گفت: دستم

 جلودارم باشه! تونمیکس نم چیه یباش یراض

و احساست  ی،بگو که توام مثلِ منبگو که فکرم درست بود-گفت: انڪدهنم را بزور قورت دادم که باز مـا آب

 !یکرده،بگو که توام توام دوستم دار جتیک

مالِ من -:دیوار پرسبود که باز کـنارِ گوشم زمزمه انڪآرام و پرحسِ مـا یناخودآگاه بسـته شد و صدا میهاچشم

 !یشیم

 برده! نمویدوبهتر از تو که چشمات دل یک-را فشار داد و تو دلم گـفتم: شیناخودآگاه بازو دسـتم

 نذاشت اعتراف کنم! میرٍ لعنتغرو نینذاشت بگم،ا اما

 !دونمینمـ-گفـتم: حسیغرور و ب پر

 تو بگو بله من تا تهش هستم! سوی،آیدونینم یچ یعنی-دلخور شد و گفت: نگاهش

 بله،البته اگه گذاشتن! گمیتو تا آخرش باش من م-گـفتم: نییپا یخودم را ازش جدا کردم و با سر کامل

 !جلودارمون باشه تونهینم کسچیه یتو بامن باش-گفت:و بعدش  دمیآهِ بلنـدش را شن یصدا

 !سمیبابام وا یمن تو رو یخوایم یعنی یچ یعنی-سمتش و گفتم: برگشـتم

 بذارم!. شیباش تا من خودم پاپ یتو راض گمیم ست،فقطین نینه منظورِ من ا-مهربان زد و گفت: یلبخند

 -و گفـتم: دمیکش یقیعم نفس
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 کن! یاول عمو رو راض تو

 مانعِ! نیسامان بزرگتر-گفت: ینگاهش کالفه شد و با پوف ماکان

 !ذارهیعمو به احساسِ من احترام م ستین نطوریاصال هم ا -گـفتم: یشدم و به تند ناراحت

نشان از  انڪبود،نگاه پرحسِ و درخشانِ مـا ریدستم را رو دهنم قرار دادم اما د عیگفتم،سر یچ دمیفهم هوی بعد

 سفت بغلش کنم با اون نگاهش! خواستیمنم مثلِ خودشم و چقدر دلم م دهیبود که فهم نیا

 

 سامان؟ ایاول برم سراغِ بابات  دیخب خانوم االن با -:دیخندانش پرس یهاهمان چشم با

 !اول به عمو بگو -:کردم و گـفتم یانگشتانم باز با

 ـشم،چـ-:ام را گرفت،سرم را بلنـد کرد و با لبخند گفتدستش چانه با

 االن بهش زنگ بزنم! نیهم یخوایم

 !میباهم بود فهمهیبابا م -:را گرد کردم و گـفتم میهاچشم

 خب بفهمه!!-ام گفت:و با نگاه به چشمانِ گرد شده دیخند

 باز مثل اوندفعه بزنتم! یخوایم -را گرفته کردم و گـفتم: امچهره

 بره!گرد بشه و لبخندش  شیهانوبت اون بود چشم دفعهنیا

 زنتت؟یواقعا م-:دیمتعجب و ناراحت پرس یهمان چهره با

 !یلیآره خ-را گرفـته کردم و گـفتم: امافهیق شتریب یکم

 زنتت؟یم ،چرایچ یعنی-گفت: گرفتیشماره م لشیکه با موبا یپر خشمش بلـند شد در حال یصدا

رصد د کیکردم فکر کن  یبابا شوخ-:را از دستش گرفـتم و گفتم لشیموبا عیکه سر گرفتیطور هم شماره م همان

 !عمو بزنه منو
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 !هیچه شوخ نیبگم آخه ا یآخه دختر من به تو چ-:توهم رفت و گفت شتریب شیهااخم

و  نمکیامشب حتما با سامان صحبت م-گفت: هیداد و بعد از ثان هیتک یسرش را به صندل یو ماکان با پوف دمیخند

 شرکتِ بابات! رمیم کنم،بعدیم شیده راضش یهرطور

 ه؟یاامشب،آخه چه عجله-:ماکان را تو دستم تاب دادم و گفتم لیموبا

 عجله کرد! دمیداشـتنِ تو با یبرا-:صورتم قرار داد و گفت کِیرا باز کرد و صورتش را نزد شیهاچشم ماکان

کلِ وجودم را در  یوصف نشدن یماکان و دستش که دستم را نوازش کرد آرامش یبود و تک خنده یشدنم علن سرخ

 برگرفت!

 

 شده! رمید یمنو برسون شهیم-:گفـتم شدمیلحظه که واقعا داشتم از خجالت آب م نیفرار از ا یبرا

 حتما!-گفت: شیهابه دستم،دستم را ول کرد و با بازوبسته کردنِ چشم یفشارِ کوتاه با

 زدم و با بستنِ کمربنـد صاف نشستم.بهش  یلبخند

 یهانگاه نیهم کردیسمتم و نگاهم م گشتیبرم ستادیمیکه وا ینیپشتِ هرماش انڪشلوغ بود و مـا هاابانیخ

 گرم کنم! فمیسرخ بشم و سرم را مثال با بند ک شتریب شدیو پرعشقش باعث م رهیخ

با  انسی! باعث شد به جلو نگاه کنم که آسانهیعه آ-مـاکـان که گفت: یکه با صدا میخارج شده بود کیاز تراف تازه

را نگهداشت و نگاه پرخشم  نیو بدونِ درنظر گرفتنِ من ماش فکریبود،مـاکـان ب دهیبود که اونم مارا د یدختر کی

 نگران شوم! یباعث شد کم سانیآ

 نِیتو تو ماش یبگ شهیم-گفت: یعصب یدرِ سمتِ من را باز کرد و با لحن سانیبشه که آ ادهیخواست پ انڪمـا

 ؟یکنیم یداداشِ من چه غلط

 نداشتم بهش بدم! یشد اما جواب یعصب نگاهم

و به  نیتو ماش نیچه طرزه صحبت کردنه،بش نیا -گفت: سانیبلند ماکان باعث شد برگردم سمتش که روبه آ یصدا

 عقب اشاره کرد!
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ا ب دهیخانوم جلو رو زدن به نامِ خودشون،داداش از تو بع نیا گهیبله د-زد و با اشاره به من گفت: یپوزخند سانیآ

 بخاطر پولت سمتت اومده! یدیواقعا نفهم یعنی،یبگرد ییدخترا نیهمچ نیا

 بهت یگیچرا چرت و پرت م گهیبسه د-داد زد: سانیکه روبه ا یبه سمت ماکان یگرفت و با همان نگاه اشک بغضم

 ادهیپ نیکه باعث شد از ماش دیکش میمحکم از بازو سانیبزنه که آ یگفتم سوار شو!! برگشتم و مـاکان خواست حرف

تو -را باز کرد و منو هل داد به عقب و گفت: کمربند یعصب سانینرفتم،آ رونیبشم اما به علت بستنِ کمربند کامل ب

 ...داداشم سرِ من داد بزنه،تـ یباعث شد زیچ همهیب

 ونهیچرا د سانیچته آ-کنترل شده گفت: ییو با صدا دیدستش را کش یحرفش تمام نشده بود که مـاکان عصب هنوز

 ه؟یحرفا چ نیا یاریدرم یباز

تو  یدینم صیبدو تشخوسنت خوب نیتو که هنوز با ا ای امونهیمن د-و گفت: دیدستش را از ست ماکان کش سانیآ

شه که ب ییعاشقِ تو دیوگرنه چرا با گهید زیسمتت اومده نه چ تتیدختر بخاطر پول و موق نیا یدیکه نفهم یاونهید

 بود و نفس نداشتم!. ستادهی! قلبم انکار ادمیشنینم یزیچ گهیو .... د یدوبرابر خودش سن دار

 

 شده بودم! به تمام معنا داغون بودم! خرد

 نداشـتم. یزیچ گهیو دلم شکسته بود و د  غرورم،وجودم

حرف بزند از کنارشان  خواستیکه م یبدون مجال به ماکان عیرا رو دوشم انداختم و سر فمیخفه کننده ک یبغض با

 ام؟وانهیاحساس کنند د دندمیداشت مردم با د یتیو چه اهم گذشـتمیو از کنارِ مردم م روادهیگذشتم و با دو از پ

 شده بود و حالم اصال خوب نبود! لیتبد هیبه گر بغضم

 به عمو داشـتم!. یدیشد ازیفقط ن االن

 .دادیبوق دو بوق سه بوق... اما جواب نم کیرا درآوردم و زنگ زدم بهش... لمیموبا

 بود! دهیفایسر خوردم و باز تماس گرفتم اما بازم ب وارید کنار

 کجام! دمیفهمیو اصال نم کردیدرد م قلبم
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 .شدیم کیکم تارو هوا داشت کم دادیهشت را نشان م کیساعت رو دستم نگاه کردم، نزد به

جوابش را  هیگرفته از شدت گر یدادم با آن صدا حیو اما عمو نبود،مامان بود و من ترج دیتو دستم لرز لمیموبا

 ندهم...قطع شد و باز زنگ خورد و باز مامان بود و باز من جواب ندادم!

 کی دیشاپ بود،داخل شدم و نشستم و شا یکاف کی،آن طرف و ازش رد شدم ابانیشدم و رفـتم کـنارِ خـ بلـند

 دهد! نیسردردم را تسک توانستیم ییچا ایقهوه 

 !ستکهیهزار ت کنمیکنم که احساس م کاریسردردم خوب بشه دلمو چ هه

 سوق دادم. زیترک سفارش دادم و نگاهم را رو گل رز قرمز رو مبا منو آمد سراغم و من بدون نگاه قهوه شخدمتیپ

 که دلم بد ازش گرفته بود! یکیبود، گهید یکی ندفعهیزنگ خورد و ا لمیموبا باز

 

 شلوغ دوختم. ابانِیام حلقه کردم و نگاهم را به خرا دورِ فنجانِ قهوه دستم

 خودم نبود!! رِیزسربهیجز آقا یدوباره و هزارباره زنگ خورد و کس لمیموبا

 تهِ دلم ازش دلخور بودم!تهِ  کرد،امایدلم را کم م از دردِ یکم شیصدا دیجواب بدم،شا خواستیم دلم

 بود! کیچقدر گذشته بود اما هوا کامال تار دونمینم

روشن خاموش شد و باعث شد من دوباره رو  لمیرا خوردم و بلند شدم برم که اسم و عکس عمو رو موبا امقهوه

 عمو؟-و جواب بدم: نمیبنش یصندل

ته از وق یلیخ یدیجواب نم لتویموبا گهیتو دختر،االن مامانت زنگ زده شرکت م ییکجا-نگران عمو بلند شد: یصدا

 !سویشده آ ی،چیدوبار زنگ زد دمیاالنم من د یخونه رفت

 ادی... هستم بابانِینهال تو خ شاپیآرام گفتم تو کاف ییبود با صدا یکردم بغضم معلوم نباشه به هر زور یسع

 قطع کرد! امیاالن مگفت و با گفتنِ  یخب یلیاونجا...خ

 کی دیو من تا آمدنِ عمو که تا نه طول کش دادیشب را نشان م میونهشت شاپیکاف یشکل درخت گوشه ساعت

 .دیهم خوردم تا باالخره عمو رس گرید یقهوه
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 کرد و به سمتم قدم برداشت. دایدر بودم پ یجلو باینگاه اول من را که تقر با

 به لب شدم! شده،جونیبگو چ-:دینشست و با گرفتنِ دستم پرس میروبرو

عمو را  میداخل فنجان را خوردم تا باهاش بغضم را قورت بدم اما نگاه اشک یقهوه یانداختم و ته مانده نییرا پا سرم

 !رمیماکانو بگ یقهیبرم  ای شدهیچ یگیم-گفت: یکنترل شده و عصب ییبا صدا ندفعهینگران کرد و ا شتریب

من فقط و  یکارا و رفتارا یهمه نروزایکه ا دونستیآور نبود که بفهمه حالم به ماکان ربط داره،عمو خوب م تعجب

 که بد تو دلم جا باز کرده بود! یمرد شه،بهینفر ختم م کیفقط به 

 !اون یهاو حرف سانیآ دنِیو تمام اتفاقات را گفتم،از قرارمون و حرفامون تا د دمیکوتاه کش یآه

 مشخص بود! یبه خوب شیهااز چشم نیناراحت بود و ا عمو

 !میبلنـد شو بر-و گفت: دیرو صورتش کش یدست یعصب

 عمـ....-

فعال به مامانت زنگ بزن  گم،االنمیهامو بهت مشو تو راه حرف سو،بلنـدیعمو آ یعمو ب-تو حرفم و گفت: دیپر عمو

 نگـران نـباشه! یبگو با من

 شیبود راض یو کجام،به هر زحمت دادمیغر زد که چرا جواب نم یتـکان دادم و شماره مامان را گرفتـم،کم یسر

 و همراهِ عمو هستم و قطع کردم. ستین میزیکردم که چ

..... 

 نزده بود! یو عمو هنوز حرف میزدیدور م ابانهایکه با عمو تو خ شدیم یربع کی

و  دیکش رونیرا از دستم ب لیموبا یشد عمو عصب انیاش نماکه رو صفحه ریزبهسر یکه زنگ خورد و اسمِ آقا لمیموبا

 ؟یدیخانم،فهم سویآ ینه باهاش حرف بزن شینینه بب یحق ندار گهید-گفت:

 !شینیبب یکه گـفتم! حق ندار نیسو،همیبس کن آ -داد زد: ندفعهیبزنم که عمو ا یشدم و خواستم حرف ناراحت
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ه به بابات بگم هم شمیمن مجبور م یبر شیپ یبخوا ینجوریبود،اما اگر ا یکه زنگ زدم بهت گفتم شوخ میحرف اون

 و.... ویچ

 !ختیام ررو گونه میهاشکست و اشک بغضم

 و حالم اصال خوب نبود! کردیدرد م شتریب دلم

 هارا بزند.حرف نیعمو ا شدینم باورم

رفتم و بدون توجه به عمو به سمت خونه راه افتادم و پشت در توقف  نییپا عیرا که داخل باغ نگهداشت سر نیماش

 واردِ خانه شدم. میهاکردم و با پاک کردنِ اشک

 

..... 

 گذشته بود! دوهـفته

 با دانشگاه و حسنا گرم بود اما دلم هم تنگ بود! سرم

 !یانگاه قهوه کی تنگ

 .ذاشـتمیوقتا اصال حسابش نم یلیبودم و خ نیعمو سرسنگ با

هم  یلیکالس را که خ یِنکیپسر الغر اندام و ع تونستیاز درس نبـود اما حسنا تا م یدانشگاه بود و هنوز خبر لیاوا

 با حرص تشر بزنم بهش! یبهش بخندم گاه یگاه شدیو باعث م کردیمسخره م ومدینظر خرخون مبه

ه درِ اتاق باز شد و عمه و مامان وارد اتاق ک کردمیکرده بود را مطالعه م یاسـتاد معرف روزیرو که د یکلفت کـتاب

 شدند!

رو ب ایجان توروخدا ب سویآ-بگم عمه گفت: یزینگرانِ،بلـند شدم و تا خواسـتم چ یلیعمه معلوم بود خ یافهیق از

 کیفقط و فقط نشسته ذل زده به  کنهیصحبت م ینه با کس خورهیاصال نه غذا م هیروزساره چشه،دوسه نیا نیبب

 تو حرف زد! با دیبرو شا ای! بزنهیداد م دمیم ریبهش گ ادیهم ز ینقطه وقت

 شدم. یکتاب گذاشـتم و با عمه سمتِ خونشون راه یتو دستم را ال مدادِ
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 تنها تو اتاقش نشسته بود و حواسش اصال نبود. ساره

 مامان تورو فرستاده؟-:دیرو تخت نشستم که نگاهم کرد و پرس کنارش

 چته ساره حرف بزن دختر!-تم و گفتم:را گرفـ دستش

کرده،قول داده بود  انتیآرش بهم خ-مشخص بود گفت: یکه بغض درش به خوب ییانداخت و با صدا نییرا پا سرش

 رهینامزد کرده و داره م دمیوجو فهمپرس یزنگ زدم جواب نداد با کل میاما مامانش زنگ نزد هرچ یخواستگار ادیب

 اروپا!!

 !سویآ رمیبم خوادیدلم م-گفت: شید و با نگاهِ اشکرا بلند کر سرش

 !هیچه حرف نیعه دختر بد ا-کردم و گفـتم: اخم

 باهاش بزن! یحرف هینگرانته ساره  یلیخ مامانت

 اگه بخاطرِ مامان نبود حتما تا حاال خودمو خالص کرده بودم اما... -:محکم بغلم کرد و گفت ساره

اشتباه  کیپسر عموم جواب مثبت بدم،آرش  یبه خواستگار خوامیفکر کردم،م شیرو حرفها یلیروز خسه نیا تو

 !نهیکارشو بب نیجوابِ ا دوارمی،امبهم داد اما عوضش دلم بدشکست ازش یبزرگ بود که درس خوب

 نیمه شتیاومد پ رمینگرانته من م یلیخ چارهینکن ب یبا مامانت بدخلق زمیعز نیآفر-و گفتم: دمیبوس گونشو

 به مامانت هم بگو بذار خوشحال باشه! یکه به من گفت ییحرفها

 باشه! -بهم زد و گفت: هیگر ونٍِِیم یلبخند

 سو؟یتو چخبر آ-:دیبلند بشم برم که دستم را گرفت و پرس خواستم

 

و حرف زدن باهاشو  دنیوروزم خبـر ندارم،عمـو که دساره خودمم از حال دونمینم -و گفتم: دمیبلنـد کش یآه

 ازش ندارم و... یداد،خـبر ریشمارمم تغ یممنوع کرده،حـت

 تنگ شده! شیبرا اندازهیب دلم
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 !!گذرهیتنگم، مدل زم،منمیعز کـنمیدرکت م -تلخ زد و گفت: یلبخنـد ساره

انم گ زده به مامباز زن روزیست،پریبابا دست بردار ن کیزنِ شر نیهم ا یاز طرف دونمینمـ-:و گفـتم دمیکـش یپوف

 آخرش عروسِ خودمه!.گفته دخترت اول

 نیا ایب سویآ گمیم-گفت: ثڪم هیرفت تو فکر و بعد از چند ثان هویبزند که  یو لب باز کرد حرف دیخنـد ساره

 !میماکانو تو عمل انجام شده قرار بد

 ه؟یمنظورت چ-:دمیرا توهم گره دادم و پرس میابروها

امان حتما به س ییبابات بله بگو،دا کیپسر شر نیبه ا ایتو ب نیبب-کامل رو تخت بلند شد صاف نشست و گفت: ساره

 گذاشت! شیپا پ ینطوریماکان ا دیشا یباهاش ازدواج کن یخوایکه تو م رسونهیگوش ماکان م

 برهیبعد جا بزنم بابا سرمو م ، اوال که من اگه بله بگمعقلِ کل یشد وانهید-به ساره رفـتم و گفـتم: یاغرهچشم

مطمعنم به انتخابم  نکهیا یذاره،براینم شیپا پ گهیدوما اگه بله هم بگم مطمعن باش ماکان د نمیرو س ذارهیم

 !ذارهیاحـترام م

 ؟یکن کاریچ یخوایاومم پس م-اش زد و گفت:چانه ریدستش را ز ساره

 کردمیها با عمو دردودل م دونم،قبالینمـ -:عکس ساره بودم گفتم یرهیکه خ یرا بغل کردم و در حال میدستـها

 کرده! میروان شتریب نیهم زنمیباهاش حرف نم گهیاالن د گرفـتمیازش کمک م

خندان  یساره دنِیباز شد و عمه نگران وارد شد و با د یکیدر با ت نیدستش را رو دستم گذاشت و در همان ح ساره

 اول منو بعد ساره را محکم بغلش کرد بوسش کرد!!رو لبش ظاهر شد و  یلبخند

 

 !دیباالخره بعد از سه روز خند نیا یکرد کاریدورت بگردم عمه، چ یاله-دوباره رو کرد سمتِ من و گفت: بعد

 داره باهاتون! ادیحرف ز نکـهیعمه،مثل ا دیاز خودش بپرس-و گفـتم: دمیخند

 دردت تو سرم! شدهیچ-را گرفت و گفت:به ساره انداخت و کنارش نشست،دستش  ینگاه عمه

 خارج شدم. شانیاز اتاق ساره و بعد هم از خانه یبهم انداخت که من با چشمک کوچک ینگاه ساره
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 به سمت تابِ وسط باغ حرکت کردم. میتصم کیخواسـتم برم خونه اما در  اول

 .دمیکـشیاز ته دل م یآه یو گاه دادمیآرام تکانش مآرام میتاب نشستم و با پا رو

 شد،سرم را برگرداندم که با نگاه عمو روبرو شدم. شتریچقدر گذشته بود که احساس کردم حرکت تاب ب دونمینم

 ارم!د سو،کارتیآ نیبش-نگاه ازش گرفتم و بلنـد شدم برم سمت خونه که محکم مچِ دسـتم را گرفت و گفت: عیسر

 با شما ندارم! یمن کار -م و گفتـم:بکـش رونیکردم دسـتم را از دست عمو ب یسع

دونهییکی-:دیام حلقه کرد و پرسو رو تاپ نشاند و دستش را دورِ شانه دیحرکت منو سمت خودش کش کیدر  عمو

 ازم؟ یعمو آخه چرا ناراحت ی

 چرا ناراحـتم! یدونیو قهرم! دوما شما خودت خوب م سـتمیاوال دلخور ن -نگاهش کردم و گفـتم: دلخور

 یکردم،بعدشم که تو خودتو کال ازم مخف یکارهیبودم  یروز عصبانمن اون-نده منو به خودش فشار داد و گفت:خ با

 !اومدیاز دسـتم برنم یمن کار یکرد

 

 دلم گرفـته! یلیخ-توهم تاب دادم و گفـتم: دسـتامو

 را ب*و*س*ه ـمیرو موها عمو

 امشب ببرمت جمکران دلت باز بشه؟ یخوایم دونمیم-و گـفت: زد

 جمکران کجـاست؟ -:دمیتکـان خوردم و با نگاه به صورتِ عمو پرس میاز جا یکم

به اونجا پناه  کنمیم یو احساس پوچ ردیگیکه من هروقت دلم م ییجا-و گفت: دیرو صورتم کـش یدستـ عمو

 !کنهیم برم،معجزهیم

 تنگ شده! یاگهیکسِ د دنید یبرافعال که من دلم  -و تو دلم گفتم: دمیکش یآه

 م؟یخب بر-:دیدوباره پرس عمو

 !میریباشه شب م-را تکان دادم و گفـتم: سرم
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 !میتا صبح برنگشـت دیهم بگو شا نایبه مامانت ا-دستم را تو دستش گرفت و گفت: عمو

 چرا؟  -:دمینگاهش کردم و پرس متعجب

 ماندنه! داریبا خدا همان تا صبح ب ازیچون لذتِ رازون-

 بمونم! داریب تونمیمن تا صبح که نم -دادم و گفـتم: امینیبه ب ینیچ

 ؟ینگران نباش!...در ضمن فردا که کالس ندار یتونیم-را بازوبسـته کرد و گفت: شیهاچشم عمو

 !.شهیم رمیکم دفردا نه اما امروز دوتا کالس دارم و داره کم-را تکان دادم و با نگاه به ساعتم گفـتم: سرم

 !رسونمتیپس پاشو برو حاضرشو من م-بلند شد و گفت: عمو

و از هفت تا هشت  میونتا شش میونبه چهار بود و من از پنج ربعکیتکان دادم و بلـند شدم رفـتم تو،ساعت  یسر

 شب کالس داشـتم!

نرم  یزدن عطر و کمرنگم و  یطوس یو با برداشـتنِ کوله پشت دمیپوش یبا مقنعه مشک یو شلوار ل یمشک یمانتو

 یاسپرت طوس یکفشا دنِیاز مامان و پوش یکننده و با بستن ساعت و دستبندم و از اتاق خارج شدم و با خداحافظ

و از تو من لیمامان موبا-و با باز کردنِ در گفـتم: رگشتمفراموشم شده بود دوباره ب لمیرنگم از خانه خارج شدم... موبا

 اتاق بده!

 "یمرس"به دست به سمتم آمد و من با گفتنِ  لیموبا هیاز آشپزخانه خارج شد و رفت تو اتاق و بعد از چند ثان مامان

 عمو راه افـتادم. نِیدوباره به سمت ماش هیرا گرفـتم و با خداحافظ لیموبا

..... 

 

و  دمیساعت خواب کیو خوردنِ شام  یدوش حساب کیاز کالس برگـشتم و خسته و کوفته بعد از  میوننه ساعت

 .میبا عمو به سمت جمکران راه افـتاد ازدهیساعت 

 نیو بعد از گذشت چند م دیکش نییرا پا نیماش یشهیش یرا بسـتم و عمو بعد از خارج شدن از باغ کم کمربندم

 ؟یدیتو دوستِ ساره را د سویآ -:دیپرس
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 ؟یگینه عمو کدومشو م-فکر کردم و گفـتم: یکم

ست اما سنِ ساره نِ،همیاسمش نگ -و گفت: دیقرار داد و دستش را رو لبش کش نیماش یشهیآرنجش را رو ش عمو

 بود و... یاومده بود دنـبالِ ساره،دخـترِ خوشگل دمشیدر د یازش بلند تره،اون روز جلو یکم

 !گهیبله د-گشاد گفـتم: یحرفش را ادامه نداد و من با لبخند عمو

 !ریاگه نظرش مثبت بود شماره منزلشونو بگـ نیتو اول باهاش صحبت کن بب-هم کرد و گفت:نگا یچشم ریز عمو

به چشم،فقط چرا من خب به ساره  یا-جمعشان کنم گفـتم: توانسـتمیکه اصال نم میهمان لبخـند گنده رو لبها با

 بگو بهش بگه!

 ادین گهیدوستش ناراحت بشه د ترسهیتونه،میگفت نم شیبهش گفـتم چند روز پ -دنده را عوض کرد و گفت: عمو

 خونشون و ...

 باهاش صحبت کنم! رمیساره هم خله ها! حاال ولش کن خودم م نی، اوا-را کج کردم و گـفتم: لبم

-:دمیلبم با هزار زحمت و با ترس که نکـنه عمو ناراحت بشه پرس دنِییبا لبخـند سرش را تکان داد و من با جو عمو

 ؟یش کـردفرامو سانویعمو،تو آ

 ازش بشـنوم! یاسم ـخوامیوقت نم چیه گهیآره و د-گفت: حیصر یلیدستش را مشت کرد و خ عمو

 ها بود!حرف نیتر از ا اقتیلیب یلی،اون دخـتر خو صاف نشستم دمیکش یراحت نفس

 را شکست! نمانیعمو سکوت ب لِیزنگ موبا یتو سکوتِ کامل بود که صدا نیماش

 

اش برگشت صفحه دنِیو با د دیکـش ـرونیکتش ب بِیرا از تو ج لشیو موبا دیکش ابانیخـ یرا گوشه نیماش عمو

 !انِڪمـا-سمتِ من و آرام گـفت:

 برگـشتم! شهیلبـم تو دهـنم به سمتِ ش دنِیتو دهـنم اومد و با کش قلبـم

 الو سالم!-که گفت: دمیعمو را شن یصدا هیاز چند ثان بعد
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 جمکران! رمیدارم م ستمینه خونه ن-

 !میـکنی...باشه حاال بعدا صحبت م،آرهستمینه تنها ننه-

 !ریبخ توام،شبیاوک-

نما راه انداخت و نگاهِ را با زدنِ راه نیو برگشـتم سمتش...ماش دمیشنـ نیماش یرا به جلو لشیانداختنِ موبا یصدا

 بود! مرخشیمن هنـوز به ن

 بهش گفـته! یچ انڪبفهمم مـا خواستیدلم م یلیخ

 

 و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا

 نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م یمبلغ

 :   انرم نیا   دیخر نکی: ل   دیاقدام فرمائ ریز یها نکیرمان از ل

https://ez.pay.ir/125260  

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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