
کاربر انجمن نودهشتیا tina27–شیطنت هاي قائمکی                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١

  شیطنت هاي قائمکی: نام کتاب 

ربر انجمن نودهشتیااک tina27: نویسنده

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com  



کاربر انجمن نودهشتیا tina27–شیطنت هاي قائمکی                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢

کاربر انجمن نودهشتیا●•72لوفرنی •●: طراح جلد

  نودهشتیاانجمن  اناربرک .ZeinaB.و  farahi    :ویراستاران



کاربر انجمن نودهشتیا tina27–شیطنت هاي قائمکی                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣

که  يا یشرکت مهندس نیاز آخر. دیبار یاز سر و روم م یخستگ. ساعت سه ظهر شده بود. ختمیر یگشتم و عرق م یبه در دنبال کار م در

:و گفت دیاز کنارم رد شد خند یپسر جوان. که به سرفه افتادم دمیکش یقینشون کرده بودم خارج شدم و نفس عم

.خوشگله یخفه نش -پسر

 کیکه سر ظهر بود اما تراف نیبا ا. رسوندم و سوار شدم و برگشتم خونه یخط یتاکس نیکردم و از کنارش رد شدم و خودمو به اول یاخم

انقالب که  دونیم يایشدم و از کتاب فروش ادهیپ نیاز ماش. دردسرا رو هم داره نیآدم که وسط شهر باشه ا يباالخره خونه . بود دیشد

 هیسر . دیخر یاسم م نیکتاب به ا هیبرام  یکیکاش منم بچه بودم و ! منو رنگ کن. دمیدختر برادرم خر يبرا یابکت دخونمون بو کینزد

رفتم داخل و خدا رو شکر . در باز شد دنیبدون پرس قهیبعد از پنج دق شهیمثل هم. زنگ رو زدم. در آپارتمونمون يجلو دمیربع رس

 يوارهیبه د. هفتم رو فشار دادم يطبقه  يسوار شدم و دکمه  عیسر. شدم یجا عالف نمنیابود و  ستادهیا نگیپارک يآسانسور تو

.دادم و چشمامو بستم هیآسانسور تک

.هفتم يطبقه  -

در باز شد و قامت . تا در باز بشه ستمیبا يا قهیچند دق شهیمثل هم دیجام با نیا. و در زدم رونیصدا چشمامو باز کردم و رفتم ب دنیشن با

.شد دایرم پماد

.سالم مامان -

.سالم -مامان

کردم و  یط میمال ییبزرگ خونمون رو با قدما ییرایپذ. گذاشتم و رفتم داخل و در رو با پا بستم یجا کفش يکفشامو در آوردم و تو. رفت و

:بلند گفتم. داد یگوش م ویدبود و به را دهیتخت دراز کش يبابا رو. خواستم برم تو اتاقم که نگاهم به اتاق مادر و پدرم افتاد

.سالم بابا -

شد؟ یسالم چ -بابا

.ده یکار، کار نم يکه تازه مدرك گرفته بدون سابقه  یجا به کس چیه. شهیمثل هم -

.باالخره شهیم دایپ -بابا

:لب زمزمه کردم ریز

آخه؟ يچه جور -

 يتو لمویرفتم داخل و در رو بستم و وسا. میشگیمامن هم یبه عبارت. دمیرو رسراه يرد شدم تا به اتاق انتها گهیکنار اتاق بابا و دو اتاق د از

آب گرم  ریاز ز. نهیهم دهیکه روح خستمو آرامش م يزیچ نیبهتر. دوش کوتاه گرفتم هیاتاقم و  سیسرو يو رفتم تو دمیکمدم مرتب چ

 نیا میافتادم که اومد يروز ادی. شدم رهیاتاقم خ یگل گليواریبه کاغذ د. دمیو رو تختم دراز کش دمیلباس پوش عیو سر ومدما رونیب

 زیر يبا گال دیبه رنگ سف يکاغذ. اتاق خودم انتخابش کردم يزشته برا يواریکاغذ د نیگفتن ا یکه م هیبق يخونه و من با تمام مخالفتا

مال سه ماه . بود میلیکنارش عکس فارغ التحص .که از مناظر شمال انداخته بودم نگاه کردم يا يهنر يو به عکسا مچشمامو چرخوند. قرمز

 نیمجبور شدم برم تو ا شیچهار سال پ! کیالکترون یمهندس. بود گرفتم انمیاطراف يقهیمدرك رو هم که به سل نیباالخره ا. بود شیپ
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. خوره یبه هم م ایهمه ر نیاز ا حالم! کهیمهندس الکترون نیبترکه که دختر ام لیچرا؟ چون تو فام. مامان یحت! اجبار بابا، برادر. رشته

رنگ  اه،یقلم س. يحرفه ا ینقاش! ینقاش. خاك کردم قمویمعدل عال نیذره بهش عالقه نداشتم گرفتم اونم با بهتر هییرو که حت یمدرک

تختم  يم و لبه بلند شد. مطابق رشتم يبرسم و منتظرن برم سر کار قمیذارن راحت به عال یاالنم که تموم کردم نم یحت. روغن، آبرنگ

متوسط  بایتقر میستیهم ن ریاما فق میستین يثروتمند يخانواده ! ادینم ادمی. خواستم که توسطشون انجام شد فکر کردم نیبه آخر. نشستم

جدا شده  ییرایاز پذ کیراهرو بار هیاتاقا توسط . آپارتمان هشت طبقه و چهار تا اتاق هیتو  يمتر ستیدو يخونه  هی. میجامعه قرار دار نیا

 يخانواده . ازدواج کرد دست نخورده مونده یبود که از وقت لیمال سه یاتاق سوم! مادر و پدرم يبرا یمنه و اتاق اول يبرا ییکه اتاق انتها

 اسم. دختر خوشگل داره به اسم باران هیکه ازدواج کرد و االنم  ودو هفت سالش ب ستیب لیسه. وقت چیکنم ه ینم يناشکر میهست یخوب

! سخته یلیسخته خ. هم صحبت موندم یتنها همدمم رفت و من ب. رفت من تنها شدم لیسه یاز وقت. خانومشم نرگس و خونشون اکباتانه

. ازدواج کرده و من تنها شدم، تنها نشستم لیپنج سال که سه نیاالنم من مثل ا

اما  میدار یسن يفاصله  لیکه هشت سال با سه نیبا ا. شدم رهینشستم و به خودم خ یصندل يدراورم رو ينهیآ کیشدم و رفتم نزد بلند

بار رنگ چشامو  نیاول ياز سبز توشه هر کس برا ییکه رگه ها يقهوه ا يچشما د،یسبزه رو به سف بایتقر یصورت! میهم هست هیشب یلیخ

 نیبهتر! و نه کلفت کیخوش فرم و نه بار يلبا .شکل و دخترونه یکوتاه و هشت يمتوسط و ابروها ینیب. که لنز ندارم کنهیباور نم نهیب یم

 لیسه! زدم یکه لبخند م یگونه وقت يرو کیچال کوچ هیچونه و  يرو کیشده بود، چال کوچ غیازش در لیکه تو چهرم بود و سه يزیچ

 ییجورا هید گفت ش یم. روشن يقهوه ا هیفرفر يدارم و موها يبلند هیشونیپ. بوسه یم ونموچال گ يهر وقت بخواد منو ببوسه رو

.راجع چهرم ندارم يوقت نظر چیخودم ه. بود هینظر بق نیا یخوشگلم ول

.دختر يبخور نهار هم نخورد يزیچ هیایسارا ب -

اگه نم داشته باشه و باد بهش ! حساسه یلیسرم خ. نم دارم رو با حوله بستم تا سرما نخورم يگرفتم و موها نهیمامانم چشم از آ يصدا با

نشستم  ينهارخور زیم يرفتم و تو آشپزخونه و رو رونیاز اتاق ب. شهیبد م یلیو خالصه حالم خ رمیگ یبد م يهفته سر دردا هیا بخوره ت

.کند یگردو پوست م تمامانم داش

؟يفسنجون بذار يخوا یم -

؟ينکرد دایبازم کار پ. آره واسه فردا نهار -مامان

.دمیجو یکمرو تو دهنم گذاشتم و  يمهیقاشق اول ق -

.خوان ینه مامان همه جا سابقه کار م -

.غصه نخور. شهیم داینداره پ رادیا -مامان

!خورم؟ ینخورم؟ مگه م غصه

.خورم مامان یکه برام ارزش نداره غصه نم يزیچ يبرا -

.يتا تهش بر دیو با يکه انتخاب کرد هیراه نیسارا ا -مامان

:پوزخند گفتم با

تخاب کردم؟راه رو ان نیمن ا -
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:یبا کالفگ مامان

.یبش نیبهتر یکه رفت یکه تو راه نهیانتخاب کرده، مهم ا یکه ک ستین نیسارا مهم ا نیبب -

و رفتم تو  دمیچ نیماش يچشم گفتم و غذامو نصفه ول کردم و ظرفاشو تو هیشهیمثل هم. بحث نداشتم يحوصله ! یشگیهم يحرفا بازم

محکم  رهیو رو چوب با گ دمیکش رونیفرش اتاقم ب ریبودم رو از ز دهیخر یواشکیرو که  يا ینقاش يهاورق . اتاقم و در رو قفل کردم

بدجور تو  دمید یکه امروز تو تاکس يدختر بچه ا يچهره . تختم نشستم يو پاك کن و تراشمو هم برداشتم و رو یطراح يکردم و مدادا

مخم  دمیساعت رو که د. کپ خود دختر بچه شده بود. تموم شد بهش نگاه کردم مینقاش یکردن و وقت دنیشروع به کش. ذهنم مونده بود

 يرو مثل همه  مینقاش. کنم یوقت حس نم چیبرم که گذر زمان رو ه یلذت م ینقاشدنیانقدر از کش. شب بود يساعت دو. دیسوت کش

. هم سر بزنم گهیوك کردم که به چند تا شرکت درو ساعت هشت ک لمویرو هم مرتب کردم و موبا لمیفرش و وسا ریگذاشتم ز امینقاش

. کردم ینداره ازشون مخف یپدر مادرم ارزش يدونستم برا یچون م. بود یجور استعداد ذات هی. گرفته بودم ادیرو خودم  اهیبا مداد س ینقاش

رو  شگاهیذارم و اسم نما ینم و کارات رو مز یم ینقاش شگاهینما هیروز برات  هیگفت  یم. دونست و به کارام لقب داده بود یم لیالبته سه

. قشنگ خوابم برد ياهایبا رو. ینقاش يکه برم کالسا نهیبکنم ا دیکه بعد از رفتن به سر کارم با يکار نیاول! سارا یمکیقا يها طنتیهم ش

 یِو کفش مشک فیبا ک یمشک يه و مقنع رهیت یآب نیو ج يمانتو سورمه ا. رباط حاضر شدم هیشدم و مثل  داریب لمیموبا يصبح با صدا

شهر  يباال يهر سه تا برا یعنی. شهر بود يباال يآدرس برا نیاول. رفتم يزیشرکتا رو برداشتم و بدون خوردن چ سو آدر فیک. اسپرت

.م نکردمسن قبول سییر هیو بعد از مالقات با  دمیبودم رس کیدو ساعت تو تراف بایرفتم و تقر. از همه باالتر بود نیبود اما ا

هفتم بود مثل  يکه رفتم شرکت طبقه  یآدرس نیسوم. کالفه شدم. قبولم نکرد نیهم يآدرس هم برا نیدوم. سابقه کار يبرا بازم

:که متوجه من شد گفت یمنش. دمیتو دفتر د یمنش هیرفتم و تنها . خونمون

خانوم؟ دیدار يامر -

.به روش زدم يناخودآگاه لبخند. ینقاش يبود برا یخوب يوژه س. داشته باشم یقشنگ بود که باعث شد حس خوب لبخندش

.استخدام اومدم يمن برا -

؟!زمیعز میاستخدام نداشت يما که تقاضا یول -یمنش

.بشه استخدام بشم دیبوده و من شا مشونیقد ياز شاگردا سییشرکت رو استاد موهبت به من گفتن ر نیا. دونم یبله م -

.بگم سییاجازه بده به جناب ر. شناسم یموهبت رو م يآقا. متوجه شدم -یمنش

کردم و تمام  یمن باشه نگاه م يسوژه برا نیتونست بهتر یکه م باشیز يرو برداشت و مشغول صحبت شد اما من تنها به چهره  تلفن

.با لبخند گشاد شدش به خودم اومدم. کردم یتو ذهنم حک م اتشوییجز

.دیایکه شما م شونیاحتماال استادت سپرده بوده به ا! منتظرتون بودن ایگو يرداخل جناب ساال دییبفرما -یمنش

.ستادمیا

!ممنون -

. داخل شدم و درو بستم دییبفرما يدر زدم و با صدا. ریکه روش نوشته بود مد یسمت اتاق رفتم
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پاهام . محکم جلو رفتم ییبا قدما. خورد یم تکون یدوران شیبود و صندل زیم يکه رو یمشک يبود با موها يسر هیدمیکه د يزیچ نیاول

از  لیسه نویا. اومد یم تمیاسپر یشدن کتون دهییسا يتنها صدا. داد یصدا نم ادیکفش بلندشون م يپاشنه  يبرخالف تموم خانما که صدا

باال آورد و با دو انگشت دست  که سرش رو روم دمیرس زشیم کینزد بایتقر. دیشد پوش یم یپیبود و با هر ت یمشک. بود هآلمان برام آورد

بگم موهاش صاف بود  نمیالبته ا. یمشک يو موها و ابروها دیسف بایتقر یبود و صورت یچشماش عسل. و بعد باز کرد دیراستش چشماشو مال

.انداختم و خواستم حرف بزنم که با حرفش هم ساکت شدم هم متعجب نییسرمو پا. داشت یجذاب يچهره . و کوتاه

ماتون لنزه؟چش - ریمد

. دمیخجالت کش. رو که تا حاال نداشتم رو تجربه کردم یشد به چشمام و من حس رهیو خ ستادیمکث ا یبا کم دیگرد شدم رو که د يچشما

 زشیم يبا حرکت دستش رو مبل رو به رو. دمیدونم چرا االن کش ینم یبود که من کم تجربش کرده بودم ول يزیچ دنیخجالت کش

.کردمف اتاق نگاه نشستم و به اطرا

د؟ینگفت -ریمد

:حواس گفتم یب

...از  کیالکترون یمدرکم مهندس. هستم ییمن سارا سما. آهان بله -

!دیصبر کن -ریمد

.دیخند ریمد. رو قطع کرد حرفم

نه؟ ایبرام جالبه بدونم لنزه ! گمیجسارت نباشه رنگ چشمتونو م -

؟!ه آخهکار دار یبا چشم من چ نیا. تعجب کردم بازم

.چشم خودمه -

.یبه معرف میرس یخب م! جالبه -ریمد

.کردم که بازم حرفمو قطع کرد فیتا همون جا تعر بازم

د؟یسابقه کار دار -ریمد

زدم لحنمو گستاخ کردم و  یکه با کماالت حرف م شهیو برخالف هم ایدلمو زدم به در. کردم دایپ يجمله آلرژ نیبه ا گهید. شدم یعصبان

:گفتم

رشته هم کامال متنفرم و  نیاز ا. هم ندارم يسابقه کار چیدانشجو که تازه سه ماهه مدرك گرفتم و ه هیییمن سارا سما ریمد يآقا ندیبب -

.زارمیرشته ب نیاز کار کردنم تو ا

.داشت الل شدم بیعج یچشماش که آرامش دنیبا د یباال آوردم که ادامه بدم ول سرمو

.يساالر -ریمد

از جام بلند . رونیو منو بندازه ب ادیشرکته و االن صداش کرد تا ب يراهنما يآهان نکنه ساالر ؟يساالر یچ یعنینگاهش کردم که  یپرسش

:شدم و گفتم

.رمیخودم م ستین يبه ساالر يازین -
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خنده؟ یچرا داره م نیا. شده بودم جیگ. خنده ریگشاد نگام کرد و بعد زد ز يچشما با

.که من اسممو گفتم دیخطاب کرد ریمد يشما منو آقا. هیکه اسمم ساالر نیا یعنیيتم ساالربنده گف -ریمد

:خودم لعنت فرستادم و بدون از دست دادن اعتماد به نفسم گفتم یجیگ به

!خدانگهدارتون. شمیدونم بازم استخدام نم ینداره من که م يرادیحاال ا -

.نیشدم به زم خیبرم که با حرفش مبود که در رو باز کنم و  رهیرو دستگ دستم

.دیشما استخدام -يساالر

.ستادمیا کشیبا دو قدم رفتم و نزد. بود ستادهیا میشک برگشتم طرفش تا صحت حرفاشو بفهمم که تو چند قدم با

حالتون خوبه؟ دیشما مطمئن -

.رو صورتش نشست يمحو لبخند

براتون مهمه؟ -يساالر

من چرا مهم باشه؟ يبرا ؟یچ یعنیگه؟یم یچ نیا

.رونیکرد ب یبود از شرکت پرتم م یهر کس... و با اون رفتار  يکار يکه من بدون سابقه  نهیمنظورم ا -

.ستادیدور کامل زد و کنار پنجره ا هی. من برنگشتم یول ستادیبرداشت و از کنارم رد شد و پشتم ا یقدم يساالر

د؟یآ یاز پسش بر م. ربط داره هم مدار وتریکارامون هم به کامپ. دارم ازیفعال ن يرویندارم به ن ازیمن به سابقه کار ن -يساالر

.امیبر م نمیگرفتم مطم سانسمویمن با معدل هجده و چهل ل -

.ستادیاومد و رو به روم ا کیباال انداخت و بازم نزد ییابرو يساالر

کدوم دانشگاه؟! ینیاز خودت مطم یلیخ -يساالر

.دارم نانیاطم شهیخودم هم يمن من به استعداداتهران، در ض -

.برگه نوشت يرو رو يزینشست و چ زشیباال رفته رفت پشت م يبا همون ابرو يساالر

سواال رو  ادیم ادمیکه  ییراستش فرم استخداممون تموم شده و مجبورم تا جا. کنم ادداشتیتا مشخصاتتون رو  دینیبش دییبفرما -يساالر

.بپرسم

.نشستم

!دییبفرما -

ل؟یاسم و فام -يساالر

!ییسارا سما -

متولد؟ -يساالر

.لندن -

.تعجب نگاهم کرد با

د؟یکن یم یاون جا زندگ -يساالر
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.میمن اون جا بود هینه تا پنج سالگ -

:دیتکون داد و دوباره پرس يسر

نام پدر؟ -

.نیام -

.دیاریبفقط مدرکتونو فردا برام  دمیمدرکتونم که فهم -يساالر

!حتما -

شماره تلفن؟ هیآدرس و  -يساالر

.تلفن و آدرس خونه رو دادم شماره

خودم  ادیمنو  طتیحرف زدنت و شرا. و برات سوال شده چرا يکه با استخدامتون موافقت کردم تعجب کرد نیدونم از ا یم -يساالر

خواستم شبهه برات . ینیبب یتون یبکنم که تو خواب هم نم ییدم کاراکرد و مجبور ش یمنو قبول نم ییکه با مدرك بودم و جا یوقت. انداخت

.نشه

.به چشمام برگشت عیچال گونم افتاد و سر يزدم که نگاهش رو يلبخند

.دیجا باش نیاز فردا راس ساعت هشت ا -يساالر

.شدم بلند

.خوام یازتون ممنونم و بابت حرفام و لحنم ازتون معذرت م یلیخ -

.ار نشهتکر -يساالر

تمام رفتم  یبا خستگ. آروم رفتم و خودمو سپردم دست سرنوشت یخداحافظ هیجوابشو ندادم و با . بود طونیچشاش ش! پررو. کردم نگاش

.شرکت بود یلب منش يامشبم لبخند رو هینقاش يبود که سوژه  نیتفاوت اونم ا هیشب رو صبح کردم منتها با  شهیخونه و بازم مثل هم

 میالحق که هنرمند. شده بود بایز یلیتموم شد خ میشب بود که نقاش میساعت سه و ن. بود دنیبرام لذت داشت کش ایه تو دنک يکار تنها

شرکت  يهشت تو دیبود و من با میآخه ساعت هفت و ن. که شدم سکته کردم داریصبح ب. دمیو خواب دمیبه اعتماد نفسم خند. خودم يبرا

:و گفت دیکه بابا از تو اتاقش منو د دمیدو یداشتم م. دیطول کش قهیده دق شدم که حاضربا سرعت . بودم یم

دختر؟ يدو یچرا م -بابا

.بد قول شدم ياول کار. شرکت گفت هشت اون جا باشم سیر. شده رمیبابا د يوا -

.رو بردار برو چیسو -بابا

:و گفت دیخند دیگشادمو د يبابا که چشا! ببرم؟ نیماش یعنی؟یچـــــ! شدم شوکه

.گهیبردار د -بابا

ببرم؟ نتونویماش یعنی-

.افتاده فقط آروم برون يخود یب نگیتو پارک نمیاون ماش میندار يو کار میمن و مادرت که خونه ا! گهیآره د -بابا

.بابا عاشقتم -
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.شد رتیبرو د ز؛یدختر زبون نر -بابا

بار  نیاول يبرا. ذوق و شوق روشنش کردم یبابا شدم و با کل یمشک 206و سوار  ونریب دمیکنار در برداشتم و دو يدیرو از جا کل چیسو

 يجا دمیو چون د نگیشرکت و رفتم داخل پارک دمیرس قهیدق ستیانقدر تند رفتم که سر ب. برم ییجا نشیداد تنها با ماش یبود بابا اجازه م

. کارمو بهم بگه ادیمنتظر شم تا ب دیو با ومدهیهنوز ن يام زد و گفت ساالربازم لبخند قشنگشو بر یمنش. کردم و رفتم باال اركهست پ یخال

.دمیزد که از جام پر يچنان داد. با اخم اومد داخل شرکت يگذشت که ساالر یربع هی

.بابا خسته شدم از بس تذکر دادم ي؟ ا!دیپارك من پارك نکن يجا ناتونویمگه نگفتم ماش -يساالر

پارکش پارك کردم؟ ينکنه من جا! خاك بر سرم. چه قرارهماجرا از  دمیفهم تازه

؟يجناب ساالر هیک نیماش -یمنش

.یمشک يقراضه  206هی. دونم واال ینم -يساالر

تمام  تیزد که آروم و با مظلوم یهمون جور داشت داد م. بدبخت شدم. دهنم قفل شده بود. زنه یبرق م ییکجاش قراضه س؟ از نو نمیماش

:گفتم

.مسال -

.تر شد میمال یبرگشت سمتم و انگار تازه متوجه وجود من شد چون لحنش کم يساالر

.مشخص شه نیماش نیا فیتکل دیبا. امیاتاق من تا ب دییبفرما. ییسالم خانوم سما -يساالر

:که گفتم رونیرفت ب یم داشت

؟يجناب ساالر دیببخش -

.ستادیا يساالر

شده؟ يزیچ -

...راستش  بله... ب ... امم  -

؟ییخانوم سما دیشما لکنت زبون دار -يساالر

.گشاد نگاش کردم يو با چشما متعجب

نه چطور؟ -

شده؟ يزیچ. دیکن یمن و من م دیدار یآخه ه -يساالر

:زدم و چشمامو بستم و تند گفتم ایهول شدم و دل رو به در بازم

بر  عیرم سر یخوام بابت کارم االنم م یمعذرت م. دونستم جا پارك شماس یممن ن. مال منه دیزد یازش حرف م دیکه داشت نیاون ماش -

...بگم که  یدونم چ ینم گهید. دارم یم

 تیدونم از عصبان ینم. هم قرمز شده يخنده و ساالر یم یواشکیداره  یمنش دمیچشممو باز کردم که د هیبا ترس . ومدین ییصدا یکس از

 يزیچرا چ دونمینم. رد شدم ياز کنار ساالر یدستپاچگ یانداختم و با کم نییمو هم باز کردم و سرمو پاچشم یکیاون . گهید زیاز چ ایبود 
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شدم  نیو سوار ماش نییرفتم پا عیسر. که راه انداخته بود يدادیذاره با اون داد و ب یمنه زندم نم نیکردم اگه بفهمه ماش یم رفک. گفت ینم

.شرکت پارك کنم ییرو به رو ابونیپارك بود که مجبور شدم ببرم خ رونیب نیانقدر ماش. نگیاز پارک رونیرو بردم ب نیو ماش

.سوار آسانسور شدم و رفتم باال. دمیتا دوباره به در شرکت رس دیطول کش قهیده دق کینزد

.نگاهش کردم. دمیرو شن یمنش زیر يخنده  يخودمو رو مبل سالن انداختم که صدا یتو سالن نبود، از خستگ یکس یجز منش به

.يکرد ریچقدر د -یمنش

تونم برم داخل؟ یم. پارك يبرا ییباال ابونیپارك نبود مجبور شدم ببرم خ يجا -

.کشه یطول م یساعت هینه جلسه دارن،  -یمنش

.دادم رونیبا شدت ب نفسمو

ه؟یاسمت چ -یمنش

.ییسارا، سارا سما -

!نداره که سارا صدات کنم؟ يرادیا -یمنش

.زدم يندلبخ

.زمینه عز -

.يمناد يهستم، شاد يمنم شاد -یمنش

.جون يخوشبختم شاد -

ازت بپرسم سارا جون؟ یسوال هیتونم  یم -يشاد

.آره، حتما -

؟یتو چشمات لنز گذاشت -يشاد

.دمیخند

.نه -

.متعجب شد يشاد

؟یگیراست م -

.دیپرس نویرفتم تو اتاقش ازم هم روزیلحظه که د نیهم اول يالرجناب سا نیراستش هم. پرسن یهمه ازم م. آره به جان خودم -

؟یسبزه، دستم انداخت یقاط يقهوه ا. هیعیطب ریذره غ هیآخه  -يشاد

.زنه یبه سبز م شتریمال اون ب یمنته هیجور نیچشم برادرمم هم! نه به خدا -

.کنه یقشنگه، آدمو جذب م یلیخ -يشاد

؟يدخاك بر سرم، االن جذب من ش -

.دیهم خند يشاد دم،یخند

.هم دارم ین یبرو گمشو من شوهر دارم، تازه ن -
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!کردم تعجب

؟یگیراست م -

.دارم به اسم سروش مهیسال و ن کیپسر  هیاالنم . ازدواج کردم شیآره سه سال پ -يشاد

چند سالته مگه؟ -

.و هشت ستیب -يشاد

.ادیاصال بهت نم -

؟یتدوس ،یازدواج ؟یتو چ -يشاد

.سرم فقط تو درسام بوده و االنم که خدمت شمام شیتا سه ماه پ ادمهیکه  یینه بابا، تا جا -

.بخشه نیهستم که تو ا یشرکت، من تنها خانم نیبه ا يخوشحالم که اومد یلیخ -يشاد

.حرف زد و بعد رو به من گفت برو داخل یکم يبزنم که تلفن زنگ زد و شاد یحرف خواستم

ندارن؟ مگه جلسه -

:و گفت دیخند يشاد

.یفهم یبرو داخل م -

.و در زدم يرفتم سمت اتاق ساالر متعجب

.دییبفرما -يساالر

با بهت . ستین یجا که کس نیا! جلسه نداشت؟ نیوا مگه ا. يجز خود ساالر دمیرو ند یداخل و در رو بستم و هر چقدر نگاه کردم کس رفتم

 یمنو دست انداخته بوده و تا االن منو الک اروینیتو ذهنم خورد، نکنه ا يجرقه ا. رو صورتشه يمحولبخند  دمیکه د يبرگشتم سمت ساالر

.کنه یو عصب هیخواسته منو تنب یم داشته؟نگه  رونیب

.مبل اتاقش نشستم يرفتم جلو و رو یو طوفان باطن يبا آرامش ظاهر. ذارم به خواستش برسه ینم

.کار يسالم، من آمادم برا -

.زد يپوزخند يالرسا

خودتونه؟ نیماش -

.ریخ -

.دیبه همسرتون بد یحساب حیتوض هیدیپس با -يساالر

:گفت دیرو که د میگنگ! مخش تاب برداشته؟ من همسرم کجا بود؟ گه؟یداره م یچ نیا

.ز چرخاتونو پنچر کردما یکیکنم  یمن پارك کنه پنچرش م يجا ینیکه گفته بودم ماش شمیچند وقت پ يمتاسفانه من طبق حرفا -

.شده نه، پنچرش کرده! زدا، پس بگو چرخش پنچر شده یم پیر یه نیماش دمیچرخ منو؟ د ؟یچ

.حفظ کردم مویخشم سرخ شدم اما بازم خونسرد از

.دادم ینم حیبدم، چه بسا اگه هم متاهل بودم بازم توض حیتوض یدر ضمن من ازدواج نکردم که قرار باشه به کس. نداره یاشکال -
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.خنده ریقهقهه زد ز يساالر

پنچر شده رو؟ نیماش دیحاال کجا پارك کرد. دیمن پارك نکن يجا گهید دیفقط لطف کن -يساالر

.شدم و کنترلمو از دست دادم يواقعا از دستش کفر گهید

.شه یم وقتم داره تلف د،یبهتره منو با کارم آشنا کن سییمن به خودم مربوطه جناب ر نیپارك ماش يجا -

.اخم نگاهم کرد با

د؟یدیفهم. دیهم رفتارتون رو درست کن گهید يدفعه  دیبکن دیکار با یچ گمیمنم، منم م ریجا مد نیا -يساالر

!محکم و بلند گفت که گوشم پنچر شد چنان

.بله -

ساکت نشسته بودم که . و با کارم آشنا کنهتا من ادیاالن م دمیحرف زد و از حرفاش فهم یبه اسم شاهرخ یتلفن رو برداشت و با کس يساالر

باالخره اون . باهاش شرمنده شدم شمیکه از برخورد چند لحظه پ يبا احترام برخورد کرد طور يوارد اتاق شد و با ساالر یمسن يآقا

.ستادمیا يکه لحظه ا ونریرفتم ب یم یداشتم همراه شاهرخ. گرفتم ازش معذرت بخوام میسخت بود اما تصم یلیکه برام خ نیبا ا. سمهییر

.اتاقتو نشون بدم بهت ایدخترم؟ ب يستادیچرا ا - یشاهرخ

شه؟ یکار دارم، م يساالر يچند لحظه با آقا هی-

.زد يلبخند یشاهرخ

.منتظرم رونیشه؟ ب یچرا نم -

.ممنون -

 ستادمیا زشیم يرفتم جلو و رو به رو. ته بودداده بود و چشماش بس هیتک یگاه صندل هیکه به تک يو در رو بست برگشتم سمت ساالر رفت

:گفتم یو با شرمندگ

.شدم یعصب یکارم اشتباه بود، راستش کم. سییخوام جناب ر یمن بابت حرفام و لحن بدم ازتون معذرت م -

.بخنده دمیبا گهیبله د. نمیصورتش بود رو بب يکه رو یکیچشماش بسته بود اما من تونستم لبخند کوچ هنوز

.ستمیرفتم و خواستم در رو باز کنم که صداش باعث شد بایعقب

در ضمن منم . صدام کن يبه بعد ساالر نیاز ا. صدام کنن سییدوست ندارم ر یشرکتم ول سییدرسته من ر ،ییبخشمت سما یم -يساالر

.بدهکارم یعذرخواه هینتیماش يبابت پنچر

.رو خوب بلدم يریرو بلد نباشم پنچرگ يهر کار. هگیمال منه د نیماش دیدونست ینداره، شما نم يرادیا -

.يبر یتون یم -يساالر

!الملله نیسازمان ب ریانگار مد يبر یتون یم گهیم نیهمچ. پررو

.تا دو ساعت کارامو بهم آموزش داد که کال همه رو بلد بود یشاهرخ يو آقا رونیحرف رفتم ب بدون

.کمد پر از پوشه هیو  یو صندل زیو م ستمیس هیکه حدود دوازده متر بود با  يراتاق ساال يبود رو به رو یاتاق هیهم  اتاقم
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دونم  ینم. بود بایاما ز دیبع يبارون تند نینگاه کردم خرداد ماه بود و همچ يو به بارون بهار ستادمینداشتم رفتم کنار پنجره ا يکار امروز

:م و گفتمدر از کنار پنجره کنار اومد يچقدر گذشته بود که با صدا

د؟ییبفرما -

.وارد اتاق شد يشاد

؟يبر يخوا ینم -يشاد

مگه وقت رفتنه؟ -

.ساعت هفت شده! بهت خوش گذشته ها؟ -يشاد

!چقدر زود گذشت ؟یچ -

؟يندار يکار -يشاد

.برو زمینه عز -

.کنم تیتونم همراه ینم نییتا پا دیببخش رونیب میبرزو و سروش اومدن دنبالم بر -يشاد

.برو خوش بگذره، خداحافظ! زنه یمن حرف م يبرو، چه لفظ قلم برا -

بارون تا  نیتو ا دیلعنت بهت که با. بود نگیهنوز تو پارک يبنز ساالر نیماش نییجمع کردم و رفتم پا لمویوسا عیمنم سر. رفت يشاد

.شد یدار بود حالم بد م سرم نم ایخورد  یمنم که تا بارون به سرم م. کنم يریبرم و پنچرگ ییباال ابونیخ

 ینیآوردم که ماش یرو در م نیچرخ زاپاس رو در آوردم و با مشقت داشتم چرخ ماش. شدم یخال سیخ. رفتم نیتا ماش یهزار بدبخت با

.دمید کمیچتر نزد هیاز جام بلند شدم و خواستم فحش بدم که  یعصب. ختیمن ر يگل بود رو یهر چ. کنارم پارك کرد

!کرد؟ یمنو گل خال نیپس ا. دمیرو د يالرو سا برگشتم

.کنم یمن درستش م ریبگ نویا ایب. ییسما يشد سیخ -يساالر

د؟یکرد یکیچه وضع پارك کردن بود که که منو با گل  نیا. يجناب ساالر ستین يازین -

.زد يبهم کرد و پوزخند ییسر تا پا ینگاه يساالر

.دهیرس يادیشما به ما زاز  دییممنون شما بفرما. دیبخند دمیبا -

با تعجب برگشتم . قهقهه ش بلند شد يکه صدا دمیکش یم رونیپشتمو بهش کردم و داشتم چرخ پنچر رو ب. شدم نیصبح انگار نفر از

:خنده گفت يهیسمتش که با ته ما

.منزل دیبا اتوبوس بر دیفکر کنم با -

:نگاهش کردم که با اشاره به چرخ زاپاسم گفت یسوال

.رسونمت یمن م ایب ،ییپاستم پنچره سمازا -

و رفتم تا  ابونیخ يچرخ رو دوباره بستم و زاپاس رو هم انداختم گوشه  تیبا عصبان. گهیدرست م دمیانداختم که د یچرخ زاپاس نگاه به

:از پنجره گفتمبود دوال شدم و  يبرام بوق زد، نگاه کردم بنز ساالر ینیماش. شد یسر دردم هم داشت شروع م. رمیدربست بگ

د؟یکن یم یبا بنز مسافر کش ستیکسر شان ن -



کاربر انجمن نودهشتیا tina27–شیطنت هاي قائمکی                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤

.دیبشه اما در کمال تعجب خند یکردم عصبان یم فکر

.کنه یوضع سوار نم نیشما رو با ا یکس د،یسوار ش -يساالر

اما . شدن همانا یکیخوشگلش با گل نیماش یسوار شدنم همانا و صندل. زدم و سوار شدم یطانیلبخند ش. یهم گل سیگفت هم خ یم راست

.بکنم شینقشم نگرفت، نتونستم عصبان. دادم هیتک شهیسر خورده به ش. زد و راه افتاد يبازم لبخند

آدرس؟ -يساالر

.کشه یهفته طول م هیشهیهم میجور نیا يسر دردا. بازم شروع شد. از درد سرم بغضم گرفته بود. رو گفتم و چشمامو بستم آدرس

؟یکن یم هیگر يدار! ؟ییسما -يساالر

.سهیچشمام و صورتم خ دمیکردم؟ دستمو باال آوردم و د هیمگه گر ؟یچ

شده؟ یچ -يساالر

.کنه یسرم درد م ست،ین يزیچ. دیببخش -

مسکن دارم، بدم بهت؟! دختر میترسوند -يساالر

.ادامه داره رم،یگ یبد م يباشه و باد بخوره سر دردا سینه، هر وقت سرم خ -

.شرمنده نگاهم کرد يساالر

.متاسفم، من مقصر بودم -يساالر

 یگرفتم کم میتصم. شده بود موننیسرتق که کار بد کردن و پش يپسر بچه ها نیع. شرکت فرق داشت يتو يچقدر با ساالر يساالر نیا

.کنم تشیاذ

!ستیمهم ن. شه یهفته حالم بد م هیتا  ،يکنه جناب ساالر یرو دوا نم يتاسف شما درد -

.دیمحکم کش یکالفه دستشو تو موهاش کرد و پوف دیاشکمو که د. ختیزور زدم تا دوباره اشکم ر انقدر

.ندارم هینکن لطفا، طاقت گر هیگر -يساالر

ه که ب ییاستعدادها يبرا. ختمیاشک ر وستینپ قتیکه به حق ییتمام آرزوها ادیچشمامو بستم و با . اومد یدونم چرا اشکام بند نم ینم اما

.بابا و مامان هدر رفت يها ییخاطر زورگو

:زد ادیبا مشت کوبوند رو فرمون و فر يو ساالر ستادیا نیدفعه ماش هی

.نکن دختر هیگر گمید م -

اصال . کردم یم هیخودم گر يکنم بعدش من برا تشیاذ یمن فقط خواستم کم! هیچقدر عصب. دیو در رو محکم کوب رونیشد و رفت ب ادهیپ

نه؟ ایکنم  هیداره من گر یچه ربط اروینیبه ا

خم شد و کمربندمو باز کرد و  يگذشته بود که در سمت من باز شد و ساالر قهیچند دق. رسم یم رید یو کم کهیبابا اس ام اس دادم تراف به

:گفت

.ییسما رونیب ایب -

.شدم ادهیپ. يکرد هیها گردو ساله  نیاز دستت خسته شد انقدر ع! خره گهیکنه؟ آره د یم ادهیمنو پ داره
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.سییر دیجا رسوند نیممنون منو تا ا -

ول کرد و  عیبه دستش کردم که بازومو سر ینگاه. سرخ شدم. اومد و بازومو گرفت و نگهم داشت کمینزد يبطر هیبرگردم که با  خواستم

.مانتو به بازوم بود اما از خجالت سرخ شدمدرسته دستش از رو . کار کرده یانگار خودشم حواسش نبود چ. گفت یلب ریز دیببخش هی

.کرد کیرو به دستم نزد يانداختم که بطر نییپا سرمو

.کنه یمادرم برام درست م رمیگ یکردم، هر وقت من سر درد م یقاط مویآب رو با آبل. بخورش -يساالر

.تونستم بخورم یاما نم ش،یزدم به مهربون يلبخند

.تونم بخورمش ینممن  یول ،يساالر يممنون آقا -

چرا؟ -ساالر

.دارم يآلرژ مویمن به آبل -

:انداخت و گفت ابونیخ يرو گوشه  يو بطر دیدستشو به سرش کش کالفه

.ییجا یدرمونگاه هیسوار شو برسونمت  -

.يساالر يآقا -

.با تعجب به لحن داد مانند من بهم نگاه کرد يساالر

.شم یرفتن خوب نمخونه لطفا، من با دکتر  دیمنو برسون -

.فتمین ابونیسوار شدم که وسط خ عیسر. فتمیگرفتم تا ن نیچشمام رو بستم و دستمو به سقف ماش. رفت یم جیداشت گ سرم

بردم  رهیدستمو سمت دستگ. شد یشروع م کیاومد تراف یبارون م یوقت شهیهم. بود دیشد کیتراف. خونه میدیربع رس هیحرف سر  بدون

.مش ادهیو خواستم پ

.باعث زحمتتون شدم یلیممنون، خ -

...منو  دوارمیام. من بود ریتونم بگم همش تقص یبگم، فقط م یدونم چ یمن واقعا نم -يساالر

.قطع کردم حرفشو

 یخوام، بابت حرفام معذرت م یپارك شما معذرت م يجا يتو نمیمن بابت پارك ماش. دیمن هست سییحرفا، شما ر نیبه ا ستین يازین -

.خداحافظ. امروزم يایام و بابت گستاخخو

زود به روم باز  یدر لعنت نیبار نشده ا هی. هنوز نرفته بود، کالفه شدم. شدم و در رو زدم ادهیحرف زدن بهش بدم پ يکه اجازه  نیا بدون

.اومد نیدر ماش يصدا. بشه

ستن؟ین -يساالر

.سمتش برگشتم

.شهیکنن هم یباز م ریچرا، در رو د -

.با تعجب نگاهم کرد بازم زنگ رو زدم يساالر

!مونم من یپشت در م قهیده دق شهیهم. دیشد سیخ د،یبر دییشما بفرما -
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.زدم ییآبروم رفت، روز اول کار چه گندا. بوق رفت هیهم با  يدر باز شد که ساالر قهیبعد از چهار دق. نرفت یبا شک سوار شد ول يساالر

. آب سپردم يدوش آب گرم نشستم و سرم رو به نوازشا ریز. رفتم اتاقم کیونه و بعد از سالم و علرفتم خ. دردم شدت گرفته بود سر

 هیبعد از خوردن . گرفتم تا سرم گرم بشه شتریسشوار رو ب یموهامو با سشوار خشک کردم و کم عیاومدم و سر رونیدردش که کمتر شد ب

.دمیابقرص مسکن بدون شام خو

.شدم و رفتم سر کار داریب لمیموبا يصداساعت شش بود که با  صبح

برگشتم شرکت که . شدم ادهیهم پول بابتش پ یدرست شد و کل نیزنگ زدم به امداد خودرو و سر سه سوت ماش. بود ومدهین يساالر هنوز

.پس اومده نگه،یبنز آقا تو پارک دمید

.و بود که گرسنه بودمساعت د. رفتم باال و رفتم اتاقم و مشغول انجام دادن کارام شدم عیسر

.اومد يشاد نیبازم ا. آوردم و خواستم بخورم که در زدن رونیرو که درست کرده بودم رو ب يو گوجه ا رینون و پن چیساندو

.زهیتو خاله ر ایب -

...ب اون در باز شد و گاز زدم و متعاق هیبزرگ بود رو فرو کردم تو دهنم و با زور  یلیدرست کرده بودم و خ يکه با نون بربر چمویساندو

تونستم  یدهنم انقدر پر بود که نم! کار کنم؟ یحاال مونده بودم چ! کردم یکرد نگاه م یکه با تعجب نگاهم م يبا دهان باز به ساالر من

شد؟ یمگه م یتو دهنمو بجوم و قورت بدم ول يکردم لقمه  یگذاشتم و سع زیم يرو چمویو ساندو ستادمیا. سالم بدم

.داد یو سرشو تکون م دیخند یم زیر زیريساالر

!قد خودت بود ه؟یدختر؟ اون چه لقمه ا يفرار کرد یآخه مگه از قحط -يساالر

.و قورتش دادم دمیزور جو به

.هیخوام، فکر کردم شاد یمعذرت م -

؟يشاد -يساالر

.يبله، آهان خانوم مناد -

.بله -يساالر

.من بود چیبه ساندو چشمش

:که گفت فمیرو برداشتم و خواستم بذارم تو ک چیساندو... ایبود  زیآم ریبود تحق يگاهش چه جوردونم ن ینم

د؟یریگ یچرا مثل ما از رستوران غذا نم -

:اخم گفتم با

م ه یلیرنگارنگ، تازه خ يچایدم به اون ساندو یم حیسالم رو ترج يغذا نیشه، در ضمن من ا یفست فود بخورم حالم بد م يمن غذا -

.دوست دارم

.منم دوست دارم -يساالر

.تعجب نگاهش کردم با

.و گوجه هستم ریمنم عاشق نون و پن -يساالر
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:لحن بامزش خندم گرفت اما خودمو کنترل کردم و گفتم از

واقعا؟ -

.بله -يساالر

د؟یخور یجا باشه م نیدست نخورده ا چیساندو هیاگه االن  یعنی-

.شفکر کنم بخورم -يساالر

.تو دستم نگاه کرد بعد به من چیبا تعجب به ساندو. دوممو که بزرگ تر بود رو در آوردم و گرفتم جلوش چیکردم و ساندو فمیتو ک دستمو

د؟ید یسهم خودتونو به من م دیدار یعنی-يساالر

.شم یم ریدونه هم س هیبا  -

...آخه  -يساالر

شستم و هم نونش رو خودم  زیرو درست کردم هم گوجه رو تم نایم قشنگ دستامو شستم و امن ه یچسبه؟ ول یآهان، نکنه به دلتون نم -

.نداره کروبیم دیپس مطمئن باش دم،یخر

.اخم نگاهم کرد با

.کیبزرگه و مال شما کوچ نیآخه ا فه؟یمگه من گفتم کث -يساالر

:داشتم و گفتمبر چمویخودم نشستم و ساندو. زیتعارف کردن خسته شدم و گذاشتم رو م از

.خورمش یدارم شب م یاگرم که نه نگه م دشیبخور دیخورم، اگه دوست دار یمن اونو نم -

.باال رفت، خودمم خندم گرفته بود يساالر يخنده  يکه صدا دمشیگرفتم و با زور جو چمیاز ساندو گهیگاز بزرگ د هی

.ییسما يآخه؟ نگاه تو رو خدا، خفه شد يمگه مجبور -يساالر

. شدم یکردم اما متوجه نگاه اون به خودم م یبهش نگاه نم. رو برداشت و مثل من شروع به خوردن کرد چیتموم شد و ساندو ملشتح

.هم تموم کرده بود يباالخره تموم شد، ساالر

.نخورده بودم ییغذا نیبود همچ یچند وقت. ییواقعا ممنون خانوم سما -يساالر

:رفت که گفتم یم داشت

د؟یاومد دیداشت يشما با من کاریراست -

.زد يلبخند. فکر کرد یو کم ستادیا يساالر

.رفت ادمیبود  یهر چ -يساالر

.و رفت دیو خودشم خند دمیخند

.اون روز هم تموم شد باالخره

جز سالم و  یبرخورد خاص گهیبرخورد داشتم د يبا ساالر یلیشرکت و به جز دو روز اول که خ نیشه اومدم تو ا یم يهفته ا چند

.مینداشت یخداحافظ
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مثل برق . مهیساعت هشت و ن دمیشدم از خواب که د داریب شهیمثل هم. برم سر کار نشیبا ماش شهیبابا بودم که اجازه داده بود هم ممنون

 دمیرس قهیچهل دقراس ساعت نه و . کوك نکرده بودم محکم کوبوندم تو سرم و مثل جت حاضر شدم لمویموبا دمیشدم و د داریگرفته ها ب

.اومد کمیبا استرس نزد يکه وارد شدم شاد نیهم. و با ترس و لرز رفتم باال

سارا؟ ياومد ریچرا د -يشاد

؟يشده شاد یچ -

.يبود یم دیو توام با دیو االنم جلسه داشت دیفهم يساالر -يشاد

کار کنم؟ یچ -

.بهشون بگم يخوا یدونم، م ینم -يشاد

.بپرسزنگ بزن  هیآره  -

نگاهش داشت برام  ریکامال از خشم سرخ بود و با ت يساالر يچشما. برم داخل و منم رفتم عیهم گفت سر يزنگ زد و ساالر يشاد خالصه

همه . بود که تموم شد کیيکایساعت نزد. شروع شد یبعد از معذرت خواه. هم بودن گهید يهفت نفر از شرکتا. دیکش یخط و نشون م

درست چهار ساعت نشسته . اتاقم ولو شدم يبدرقشون رفت و منم رفتم تو اتاقم و رو مبل دو نفره  يهم برا ياالراق و ساز ات رونیرفتن ب

وحشتناك باز شدن در اتاق  يکه چشمامو بستم با صدا نیهم. و کفشامو هم در آورده بودم دمیدراز کش. بودم و از درد کمر در حال مرگ

بلند شدم که حواسم  عیانفجار بود، انقدر هول کردم و سر يخون آشام که هر لحظه آماده  هیمثل . دمیم دسر يرو باال يباز کردم و ساالر

.نیخورد و از پشت افتادم زم زیاتاق ل کیو جورابم رو سرام ستینبود کفش پام ن

!مردم! يآ -

سمتم و  دیدو عیمن تو اون وضع سر دنیتو اتاق و با ددیافتادنم پر يبا صدا يشاد! اشکم در اومد از درد. خرد شد، پشتم داغون شد کمرم

.دستمو گرفت

؟يشده جناب ساالر یچ ؟يشد یسارا، سارا چ! خاك بر سرم -يشاد

.تو چهرش بود یتعجب و ترس هیخشم  يکه حاال به جا يساالر

.نیخوردن و افتادن زم زیکه ل ستادنیهول کردن و ا شونمیمن اومدم تو اتاق و ا -يساالر

دکتر؟ میسارا؟ بر یخوب -يادش

.دمیدستم پشتمو مال با

.رو مبل نمیکمک کن بش ،ينه شاد -

.گرفت و بلندم کرد و منو نشوند رو مبل دستمو

.کنه یدرد م ،يآ -

فت و اشاره کرد و بعد لبشو گاز گر دمیمال یبا چشمش به دستم که داشتم پشتمو م. که باعث شد با تعجب نگاهش کنم دیخند زیر يشاد

:دستمو برداشتم و رو دلم گذاشتم و گفتم عیسر! کار کردم یگفتم و چ یچ دمیتازه فهم. اشاره کرد يبه ساالر

.درد دارم -
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.خندشو خورد يکه ساالر ختیاشکم بازم ر. بود ادیدرد کمرم ز یدرسته کارام خنده دار بود ول. ومدیمن خندم ن یول دن،یدوشون خند هر

.دکتر میبر دیبا ن،یتو ماش مشونیببر دیکمک کن يخانوم مناد -يساالر

.نه، خوبم -

.کرد یگفتم، کمرم بد درد م یمگه گوششون بدهکار بود؟ البته منم دروغ م یول

.یهفته مرخص هیاستخون کمرم مو برداشته بود و ! و بله مارستانیب میرفت خالصه

.ونه شدمهفته مجبور به موندن تو خ هیمنو رسوند و من به مدت  يشاد

.زنگ اومد و بابا در رو باز کرد يصدا. دوستش بود و بابا خونه بود يبود که مامان خونه  میدوم از مرخص روز

!يسارا مهمون دار -بابا

بابا؟ هیک -

!يبود گفت همکارته، آهان گفت شاد یخانم هی-بابا

.تونم بلند شم ینم ادیباشه، اومد اتاقمو نشونش بده ب -

.رونیب رمیشه دخترم، منم دارم مبا -بابا

.در اصل لباس خوابم بود. بود یخرس یبلوز شلوار صورت هی. خوب بود لباسام

! هم نداشتم، بهتر یشیآرا چیتازه از حمام اومده بودم و ه. و منم ولش کردم نییپا ختیجمع کردم که چند تا فر ر پسیفرمو با کل يموها

.رهیدرد وجدان بگ کمیبلکه  گه،یوجدان م یب يره به اون ساالر یده مفهمه حالم چقدر ب یم يشاد يجور نیا

چند  دم،یپا شن يصدا. در اتاق اومد و بعد باز شدن يصدا. کنم تشیاذ کمیتختم دراز شدم و ملحفمو انداختم رو سرم و چشمامو بستم  رو

!کار رو نیکردم ا یم برداشتم و نشستم که کاش نمملحفه رو از رو. شک کردم ست؟یتنها ن يبود، مگه شاد ادیصداها ز. تا پا بود

همشون با تعجب . ادیبالها سرم ب نیکه باعث شد ا یکس! وجدان یب يناناز و پشت اونا هم بله آقا يپسر بچه  هیبا  ییآقا هیبود و  يشاد

.و برداشتم و سرم انداختمبود ر نیرو که کنار تختم رو زم يا يروسر عیحجابم جلوشون سر یب دمیکردن، تازه فهم ینگاهم م

!میکه مزاحم شد نیمثل ا -برزو

.زبونم راه افتاد باالخره

.دیدونستم شما هم هست یمن نم هیراستش بابا گفت فقط شاد ه؟یچه حرف نینه ا -

.از اتاق نشستن ییکردم و هر کدوم جا یهمشون سالم و احوالپرس با

.جا گذاشتم نیرو ا نایخوب شد ا. تو اتاقم که تازه گذاشته بودم يو برزو رو مبال يرو تخت و ساالر يو شاد سروش

خاله کجات اوف شده؟ - سروش

.کمرم خاله جون -

؟يبهتر شد -يشاد

:دمینامحسوس بهش زدم و نال یچشمک

.نه، اصال -
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.گ در خونمون صدا کردکه زن میزد یحرف م يبا شاد میداشت. ختیر یناراحت شد، کامال از چهرش غم م يساالر یول دیخند يشاد

؟يبود یمنتظر کس -يشاد

.مامانه دینه، شا -

من باز کنم؟ - سروش

!رسه خوشگل خاله یآخه قدت نم -

.زودتر بلند شد يبلند شم که ساالر خواستم

.کنم یمن باز م دینیشما بش -يساالر

.بعد برگشت قهیو دو دق رفت

.لمیگفت سه -يساالر

!عشقم ،يوا -

:و آروم گفت دیخند طونیش يشاد. کردن یکردم همشون با دهن باز نگاهم میذوق چنان

حاال؟ هیعشقت ک -

!داداشمه وونهید -

.شوهرم اومده ایفکر کردن نامزد  هیفکر کنم بق د،ینشن يجز شاد یکس حرفمو

م، اونم بوسم کرد و انگشتشو تو چال لپم و بغلش کردم و چند بار لپاشو بوس کرد نییپا دمیکه وارد اتاق شد از ذوقم از رو تخت پر لیسه

.دیفرو کرد و خند

دختر؟ يچال رو که پر نکرد نیسالم عشق من، هنوز ا -لیسه

:کنارم رو تخت نشست و گفت لیسه. بلند شد و همه با هم سالم دادن يشاد. و بازم بوسش کردم دمیخند

؟يتر تو که از منم سالم! مامان گفت کمرت شکسته زم؟یشده عز یچ -

.نشکسته، مو برداشته -

بارانِ من خوبه؟ ؟ياوردیچرا نرگس رو ن لیسه -

.خورن یدارن حلواتو م نمیو بب امیب رینکنه د دمیآره خوبن، منم از سر کار اومدم ترس -لیسه

!تیشخص یب يا -

.شرکته سییگفتم ر یکه موقع سالم و احوالپرس يرو کرد سمت ساالر لیسه

کنه؟ یکه نم تتونیخل وضع ما اذ یآبج نیا يالرخب جناب سا -لیسه

د؟یشما خواهر برادر -يساالر

.دیخند لیسه

تونه خواهر من  یاخالق گند م نیزشت که مثل ارواحه و ا يافهیق نیدختر با ا نیا دیشما قضاوت کن شییخدا یول گن،یم يجور نیا... وا -

ه؟یا چباشه؟ من که فکر کنم به مامانم قالبش کردن، نظر شم
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.زد يلبخند يساالر

.ما تو شرکت هستن يهمکارا نیاز بهتر یکیییخانم سما. دیدار یاز شباهت چهرتون مشخص بود با هم نسبت -

.ستادیاومد کنار تختم ا. مونده بود يو فقط ساالر رونیچرت گفتن و عزم رفتن کردن همه رفتن ب یساعت مین خالصه

.خوام یاتفاق که باعثش منم معذرت م نیزم بابت ابا. یزود خوب ش دوارمیام -يساالر

.رفت یاهیدفعه چشمام س هیزد که  یطور حرف م نیهم داشت

شد؟ یچ -يساالر

.دیممنون اومد دیرفت شما بر یاهیدفعه چشمم س هیستین يزیچ -

که نگاهش  نیخواست برگرده سمتم که هم ییبار نها يتا دم در اتاق رفت و برا يساالر. اومد یم لیبچه ها با سه یخداحافظ يصدا هنوز

.بهم افتاد با ترس اومد سمتم

؟!ادیداره خون م تینیچرا از ب ؟یخوب ؟ییسما -يساالر

؟یچ

خون؟ -

.آره -يساالر

!د؟یرو صدا کن لیشه سه یم. ستیدونم، حالم خوب ن ینم -

!دمینفهميزیچ گهیمن د یداد دستم و رفت، ول يچند تا برگه دسمال کاغذ يساالر

.شد میداریمتوجه ب لیسه. سرم تو دستم بود هی. کنارم نشسته خوابش برده بود لیکه باز کردم هنوز تو تخت خودم بودم و سه چشمامو

هو؟یچت شد تو  ؟یخوب -لیسه

؟یرو من امتحان کن يآورد یبرداشت تویباز تو دم و دستگاه دکتر -

:گفت تیبا جد میتوجه به شوخ یب لیسه

؟يا گفتم چرا خون دماغ شدسار -

.دونم به خدا یبابا نم يا -

سابقه داشته؟ -لیسه

.بار بود نینه بابا اول -

.رمیگ یازت م شیآزما هیامیفردا صبح م -لیسه

.دم یم شیخودم آزما مارستانیرم ب یم! شم یازش متنفر م رهیکه ازم خون بگ یمن کس یدون یالزم نکرده، تو که م -

!کنه چه خبره یچون دکتر شده فکر م. برام کرد رفت یپزشک يها هیتوص لیاعت که سهس هیاز  بعد

!هیمگه عاد هیچ گه،یخون دماغه د. من يوونهید داداشِ

.برم سر کار دیتموم شد و از فردا صبح با ییکذا يهفته  هیاون  خالصه
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برم . سر کار نرم گهیشد د یکاش م. ندارم یکار حس نیوقت به ا چیه. نداشتم یحس چیرفتم سر کار ه یهفته داشتم م هیکه بعد از  نیا از

راه افتاد که خونمون  يدادیچنان داد و ب. ره ینم ادمیبخونم رو  یخوام نقاش یرو که به بابا و مامان گفتم م يوقت روز چیه. یدنبال نقاش

خبر داشت  اناتیجر نیا ياز همه  لیمنم که سه. نذاشتن کنار درسم کالسشو برم یحت. دونن یم يرو سوسول باز ینقاش. عاشورا شد

چرت و  یبا هم کل. نبود يجز شاد یکس. حاضر شدم و رفتم شرکت یحوصلگ یبا ب. کردم یم ینقاش یمکیو منم قا دیبرام خر لشویوسا

راس . میجلسه دار يزدیشرکت  هیساعت دو بود که خبر دادن ساعت چهار با . کارام شدم مشغولو آخر من رفتم اتاقم و  میپرت گفت

 يهفته ا هیسفر  هیگرفته شد و شرکتا با هم قرار داد بستن و قرار شد  يریگ جهیساعت چهار جلسه شروع شد و بعد از حدود سه ساعت نت

خارج شدن و  جلسه تموم شد و همه. تونم برم یبگم که نم يبا ساالر دیبا. بده اجازهبابا عمرا . تونستم برم یمن که نم. میداشته باش زدیبه 

.تعجب کرد دیبرگشت و منو که د يدر اتاق بسته شد و ساالر. رفتن و من موندم تا بهش بگم

د؟یدار يکار -يساالر

!بله -

.نشست ییبا دست به مبل اشاره کرد خودشم رو مبل رو به رو يساالر

!دییخب بفرما -يساالر

.امیتونم ب یراستش من نم -

کجا؟ -يساالر

.گهید زدیسفر  -

.دیباش دیشما حتما با یول -يساالر

...آخه  -

.شرکتمو نبرم يمهندسا نیاز بهتر یکیتونم  یمن نم. آخه نداره -يساالر

.کنن یمن مطمئنم خانوادم مخالفت م سییآخه ر -

.دیتو پروژه باش دیشما از نظر من حتما با. کنم یرو حل م هیاگه مخالفت کردن من خودم قض دیاول باهاشون مطرح کن -يساالر

. خوان برن شمال یرفتم اتاقم و شب که موضوعو با بابا و مامان مطرح کردم در کمال تعجب مخالفت نکردن و گفتن اونا هم م یناراحت با

رفتم فرداش که جمعه بود . ارنیشمال هزار تا بهونه م میحاال اگه من بگم بر. کتاتوریپدر مادر د نیدك کردن ا يمنو چه جور! فکر کن

عمه بودن  گهید. بهم داد یسفارش سوغات یباران هم که کل. هفته هیيکردم برا یموندم و با اونا هم خداحافظ يو تا عصر لیسه يخونه 

رو هم ته ساك جاساز  مینقاش لیخودم درست کردم و وسا يساك بزرگ برا هی. دیباالخره روز سفر هم رس! گهیدردسرا رو هم داره د نیا

.حالم خوب نبود ادیروز سفر ز. کنم دایتونم پ یم زدیشهر  هیتو  یخوب يحتما سوژه ها. مهم از همون جا بخر کردم که ورق

فقط من بودم . خواهرشو آورده بود شونیکیهمسرش و  شونیکیمرد که اونا هم  يو همسرش و دو تا از همکارا یشاهرخ يبودم و آقا من

چقدر خوشحال شدم که اون خانوما اومده . میکرد یهمه با هم سالم و احوالپرس. ونم تنها اومدها دمیاومد فهم يساالر یوقت. که تنها بودم

بود در طول سفر هم کنار هم  یجور شدم دختر خوب یلیخ یملک يبا خواهر آقا! اومدن تنها خانم اون جمع من بودم یمبودن چون اگه ن

به خانوادش که بهش اجازه دادن بره . بهش غبطه خوردم یکل. یود و عکاسبود که رشتش هنر ب نیا شیجالب. بود نیو اسمش نگ مینشست
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هتل خوب به ما اسکان دادن که اتاقامون همه کنار هم بود اتاق من  هیتو . میدیزود رس یلیخ! میربگذ یه... دیمن با یول قشیدنبال عال

شدم که متعاقبش  داریدر ب يبا صدا. تخت ولو شدم و خوابم برددوش گرفتم و رو  هیکه پامو تو اتاق گذاشتم  نیهم. بود و راحت بودم یتک

از دماغم  دمید ییرفتم دستشو عیسر. بود یبالشم خون خال. تعجب چشام گرد شد ازسرمو که از رو بالش برداشتم . اومد نینگ يصدا

داشت  نیفتم در اتاق رو که توسط نگر عیصورتمو شستم و سر. اومد یبود که دماغم خون م يبار نیدوم نیا. تعجب کردم یکم. اومده

.شد رو باز کردم یخرد م

!سالم خانوم خواب آلود - نینگ

.داخل ایب زمیسالم عز -

.بالش رو در آوردم و انداختم تو حمام يهیرو عیسر. دهیبالشم رو د دمیتازه فهم. شد خیجا م هیاومد تو و چشمش به  نینگ

شده بود؟ خون بود؟ یچ - نینگ

.خون اومده بود مینیآره ب -

.داغه یلیخ زدیآفتاب . آفتاب بهت خورده ادیز هیعیخب طب! آهان - نینگ

 فمیاز ک يا یخوراک. نیینرفتم پا. دونم چرا حالم خوب نبود یو موقع نهار شد که رفت تا با برادرش برن نهار اما نم میبا هم حرف زد یکم

 يو چهار روز فاصله  میر شام تو رستوران هتل بهمون گفت فردا و روز آخر جلسه دارس يساالر يآقا. در آوردم رو خوردم که گرسنم نشه

 بایانجام شد و تقر یبه خوب. رفتم جلسه ادیز یصبح با خستگ. رفتم تو اتاقم و تا صبح حالت تهوع داشتم. میبکن يهر کار میتون یرو م نیب

خوشش اومده بود و  يمن و ساالر ياز کارا شتریشرکت ب نیگفته بود ايهمون طور که ساالر. بود شتریشد گفت کار من از همه ب یم

. کنم حیتونم دو روز تفر یدو روز بعد رو فقط رو پروژه کار کردم که تموم شد و خوشحال شدم که م. بود سپردهکارا رو هم به ما  شتریب

.رونیشدم و حاضر شدم و رفتم ب داریصبح روز چهارمم ب

دختر . بود نینگ دمیکه کش يزیچ نیبرگشتم اتاقم و اول عیسر. دمیخر زیچ یکردم و کل دایپ يریوازم تحرل يپرس و جو مغازه  با

منم  یِتو نقاش یحت. جذاب بود یلیخ. برجسته يو گونه ها یو صورت استخون یمشک يو چشم ابرو دیبا پوست سف يدختر. بود یخوشگل

 يساعت چهار بود و غذا. نهار نرفتم بخورم دمیتازه فهم دمیساعتو که د. سته شدمو خ دمیهم کش گهید ریوچند تا تص. کرد یآدمو جذب م

 اشیکردم که صندل دایبا حال پ یچیساندو هیهتل و  رونینتونستم تا شام صبر کنم و رفتم ب یاز گرسنگ. رستوران هتل هم تموم شده بود

که آوردن و منم با ولع شروع کردم به  دیطول کش يا قهیدقدادم و ده  يبندر سیوسس چینشستم و سفارش ساندو. مغازه بود رونیب

 چمیساندو يوسطا. دونستم چقدر ضرر داره یکه م نیمزه داد با ا یلیخ! کالباس نزده بودم ایسیشد لب به سوس یم یچند سال. خوردنش

سرفه کردم که با  یتو گلوم و کل دیپرهول شدم و لقمم . نهیشیکه داره م دمیرو د يعقب رفت و ساالر زمیم یصندل یکیبودم که اون 

.نیینوشابه لقمه رو دادم پا

د؟یخور یچرا رستوران هتل غذا نم -يساالر

.چهار شده دمیدفعه د هی. حواسم به زمان نبود -

.دمیجا بخورم که شما رو د نیاومده بودم ا. راستش منم امروز نهار نخوردم -يساالر

.اشاره کرد چمیساندو به
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  خوشمزه س؟ -يساالر

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

!هیعال -

.داد چیزد و گارسون رو صدا زد و سفارش دو تا ساندو یبرق چشماش

.تعجب کردم! رو هم برداشت تا بخوره یکیتموم کرد و اون  چشویوو مشغول خوردن شد و همزمان با من ساند آوردن

د؟یبخور دیخوا یم نمیا -

گه؟ید دیخور یشما نم. تونم بگذرم جز غذا یم يزیمن از هر چ. بله -يساالر

.برم دیمن با! نه ممنون -

.هتل میبا هم برگرد دیصبر کن -يساالر

.دارم دینه من خر -

 لیو فردا تحو میکارا رو درست کن يتا همه  میجمع بش دیکه ساعت هشت اتاق من با دیفقط زود برگرد! یراحتهر جور . باشه -يساالر

.میبد

.حتما -

گردنبند با پالك  هیباران دو تا عروسک و  يبرا. کردم دیخر ادیانقدر ذوق کردم که ز یسنت لیاون همه وسا دنیرفتم بازار و از د عیسر

 هینرگس هم  يبرا. انگشتر خوشگل هیبابا  يبلوز و برا هیمامان هم  يپول چرم خوشگل و برا فیک هیلیسه يبرا. دمیکفشدوزك خر

 یسنت يمانتو هیو  دمیفرش خوشگل خر میگل فیک هیخودم  يبرا. کردم موندم خودم دیهمه که خر يبرا. دمیخر یجواهرات سنت يجعبه 

دوش  هیبرگشتم هتل و . بود یمیکه گل دمیپول خوشگل خر فیک هیهم  نینگ يراب. خوشگل بود یلیو سبز، خ یقرمز و نارنج يتو رنگا

رو زدم و وارد  يذوق کردم و رفتم و در اتاق ساالر شیکه خودم از خوشگل دمیپوشخوشگلمو  یسنت يگرفتم و همون مانتو یهول هول

. همکارا بودن يهمه . شدم

خواست منم جزوشون باشم  یکردن که دلم م یم يباز لیانوما هم داشتن اسم فامخ. میو مشغول انجام پروژه شد مینشست نیزم يرو همه

رو  يا یرو بهش دادم و نقاش نینگ فیهمون جا ک. در حال مرگ بودم یو از خستگ دیشب طول کش ازدهیکارمون تا ساعت . بابا يا... یول

.بهش دمدا دمیهم که ازش کش

ا؟سار يدیتو کش. منه هیچقدر شب ییوا - نینگ

نه؟ ایآره خوبه  -

د؟یکش یهم م یشما نقاش! هیعال -یملک

.یمکیخودم راستش قا يفقط برا -

؟یمکیچرا قا - نینگ

!لیالبته به جز برادرم سه ادیآخه خونوادم بدشون م -

.فیچه ح - نینگ
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؟یمن و خانومم رو هم بکش یتون یم - یشاهرخ

.حتما دیاگه دوست داشته باش -

شه؟یفقط زحمتتون نم دیکارو بکن نیمنظره ا هیتا تو  رونیب میو فرشته فردا با شما برپس من  - یشاهرخ

.مهیتنها کار لذت بخش تو زندگ یشاهرخ يآقا میمن عاشق نقاش -

.حیتفر يبرا رونیب میصبح بر یدوازده بود که رفتم اتاقم و قرار شده بود همگ کینزد ساعت

که  يشال به رنگ فسفر هیو  دمیخوشگلمو پوش يبازم مانتو. شدم داریصبح سر حال ب. دمید یخوب يهم خوابا یلیزود خوابم برد و خ یلیخ

 شهیعاشق مانتوم م لیمطمئنم سه. با حال شده بودم یلیخ. یو کفش مشک فیو ک یمشک نیج هیبا  دمیمانتوم هم از رنگش بود پوش يتو

اجازه  میخواهر شوهر ياما خو رمیمانتو بگ نینرگس هم از ا يم برم و برادوست داشت. ادیخوشش م یسنت يزایمثل منه از چ قشیاونم سل

فرمو هم  يموها. چشم نداشتم یهم جز مداد مشک یشیآرا چیه! شکل باشه؛ واال کیداره عروس و خواهر شوهر مانتوشون  یچه معن. نداد

هم  گهید يو خانوما نینگ دمیکردم اما چون د یا شال سر مبار بود کنار همکار نیاول. شده بودم يگریچه ج يوا. ختمیر رونیاز شال ب یکم

.در رو باز کردم دمیپر. کنم تشیخواستم اذ. اومد نینگ يدر اتاقم زده شد و صدا! شد میزنن حسود یخفن م يپایت

!پـــــــــــــــــــــخ -

اول بدبخت چشماش گرد شد بعد که منو . بود ياالرس نینگ يهم آبروم رفت چون به جا دمیبترسه هم خودم ترس نیکه نگ نیا يبه جا اما

.دمیانداختم و خجالت کش نییمنم سرم رو پا. کرد دنیشروع به خند دیدر حال آب شدن د

.نهیفکر کردم نگ! دیببخش -

.نییپا میخانم بودن منتها با داداشش رفت و منم تو آسانسور جا نشدم و موندم با هم بر نینگ -يساالر

.رو بردارم ینقاش لیوسا دیاجازه بد -

.آسانسور رو زد يو دکمه  میو هم قدم با هم رفت رونیرو برداشتم و رفتم ب لیوسا عیتکون داد و من برگشتم تو اتاق و سر سرشو

.داشتم یاسترس هیدونم چرا  ینم. میهم سوار آسانسور شد با

د؟یکش یم یچند وقته نقاش -يساالر

.وقته یلیخ -

چرا خونوادتون مخالفن؟. دیدامه ندا فهیح -يساالر

.مهندس باشه دیدونم دخترشون با یفقط م. دمیخودمم هنوز نفهم -

!شما رو کشف کنن ياستعدادها دیاونا با یول -يساالر

.دمیخند

...یمن توجه ياونا اصال به استعدادها! کشف؟ -

سر  میاز زندگ یدوست ندارم کس. حرف بزنم ادیز دیزنم؟ نبا یف محر نیمن چرا دارم در مورد خونوادم با ا. دفعه قطع کردم هیحرفمو

...اما من . حرفمه يهیداد منتظر بق یمشتاقش نشون م يچشما. ارهیدر ب

.ستیمهم ن میبگذر -
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.شاخ در آوردم يفاز سکوت بودم که با حرف ساالر تو

!چهرتون با شال جالب تره -يساالر

:گفت دیگردمو د يکه چشا يساالر! گفت االن؟ پررو یچ نیا. گرد نگاهش کردم يچشما با

.فقط نظرمو گفتم دیحرفمو بد برداشت نکن. جسارت نشه -يساالر

همراه همکارا و به . آمدم رونیخفقان آور ب طیو من از اون مح ستادیپرروش گرفتم و باالخره آسانسور ا طونیش ينگاهمو از چشما ریت

داشت مثل عمارت کاله  يادیز یدنید يبود و مناظر و جاها یقشنگ يجا. باغ دولت آباد يموعه مج میآژانس رفت يراننده  يهیتوص

بعد از نهار هر کس . بردم یاز مناظر لذت م یلیخ. بهشت آئین، دیوان خانه، اصطبل و شتر خانه، آب انبار و باغ ،فرنگی بادگیر، حرمخانه

کنارم نشسته  یکار بودم که حس کردم کس يوسطا. و همسرش شدم یشاهرخ يآقا دنیمشغول کار خودش شد و منم مشغول کش

چهرتون . نرفته حرفشو تو آسانسور ادمیپررو هنوز . دمیکنه ها بازم حرف بزنه جوابشو م یول نم نمیا! بابا يا. دمیرو د يبرگشتم و ساالر

.ندادم و به کارم ادامه دادم یتیبهش اهم! با شال جالب تره

.دیکن یم یقشنگ نقاش شما واقعا -يساالر

.ممنون -

!حد باشه نیکردم مهارتتون تا ا یفکر نم -يساالر

کنارم  يساالر. رفت چشمامو بستم تا تعادلمو از دست ندم یاهیلحظه که چشمم س هی. رفت یم یاهیدونم چرا چشمام س ینم. نگفتم يزیچ

:داد زد نیدفعه نگ هی. خد ا رو شکر دید یبود و چهرمو نم

!سارا -

 ارمیدستمو خواستم باال ب. لبم حس کردم يرو رو يا یگرم. کنن یگرد دارن نگاهم م يهمه با چشما دمیتعجب بهش نگاه کردم که د با

:و داد زد دیدستم کش ریبرگه رو از ز يساالر. بازم خون دماغ شدم يوا. میرو نقاش ختیکه خون ر هیچ نمیبب

.کمک دیایخانم ب نینگ -

.شده بودن خین مهمه سر جاشو اما

در  فمیاز ک يا يو دستمال کاغذ دمیخند یالک. به هم بخوره حمونیدوست نداشتم تفر. دمیرو تو صورت تک تکشون د یناراحت دم؛ید

.گذاشتم مینیآوردم و رو ب

.شمیم يجور نیخوره ا یهر وقت آفتاب به سرم م. به سرم خورد يادیآفتاب ز. ستین يزیچ -

.نه ایخواستن بفهمن حالم واقعا خوبه  یانگار م. کردن یهمشون با شک نگاهم م! گفتما یداشتم دروغ م یچ مثل

.دیمدل بش گهیبار د هیدیفکر کنم با یشاهرخ يآقا -

.يببخش به خاطر ما تو آفتاب نشسته بود. نداره دخترم بیع - یشاهرخ

.دینگران نش ستین میزیچ. امیمن برم صورتمو بشورم ب هیچه حرف نیا -

 ضیمر شم؟یدارم خون دماغ م یچرا ه ایخدا. صورتمو شستم. خانوما ییغلبه کردم و بلند شدم و رفتم تو دستشو جمیبه سر گ یسخت به

. نباشم ضیکنم مر یخواهش م ایخدا. تا مطمئن شم مارستانیب رمیبه خونه و تهران م دنیبه محض رس. ترسم یکم کم دارم م ؟یعنیشدم 
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جلو  دنمیبود و با د کیکه نزد دمیرو د يو ساالر رونیاومدم ب دهیپر یبا رنگ. کمکم کن. ترسم یم يماریب ازمن چقدر یدون یخودت م

.اومد و مثل طلب کارا نگاهم کرد

؟يساالر يشده آقا يزیچ -

.سر و تهت رو باور کنم یب يحرفا هیکه منم مثل بق يانتظار ندار -يساالر

ه؟یمنظورتون چ -

.تاب و خون دماغآف نیهم -يساالر

.رو گفتم قتیمن حق د؟یباور کن دیچرا نبا -

.در کار نبود یبودم و اون موقع هم آفتاب تونینیب هیزیکه من تو خونتون هم شاهد خونر دیاریب ادتونیقبل از دروغ گفتن  انایاح -يساالر

:بهش داره که گفت یخواستم بهش بتوپم که چه ربطداره؟  یچه ربط اروینیبهش بگم؟ اصال به ا یحاال چ. نبود ادمی. گفت یم راست

.متاسفانه من مجبورم به برادرت خبر بدم -يساالر

کردم تعجب

...به برادرم؟ چرا؟ اصال شما  -

.حرفمو قطع کرد يساالر

باشم باالخره برادرتونه و  با من تماس گرفتن و شما رو به من سپردن تا دورا دور مراقبتون لیآقا سه میاومد یم میکه داشت يروز - يساالر

.بهش اطالع بدم تتونویوضع فمهینگران، منم االن وظ

.سپرده نیمنو به ا ومدیخوشم ن. شتریب لیاز سه یدر حال جوشش بودم ول يدست ساالر از

.دیگ ینم لیبه سه یچیشما ه -

.باال انداخت ییابرو يساالر

.مجبورم -

!هینیاسمش خبر چ نیا دیبگ دینبا -

!فمهینداره وظ يرادیا -يساالر

.دیبهش نگ يزیکنم چ یخواهش م -

چرا؟ -يساالر

.خودم بکنمش ریخوام درگ یمشکالت داره نم شیتو زندگ یکاف ياون به اندازه . خوام نگرانش کنم ینم -

.مشکوك نگاهم کرد یکم يساالر

!شرط هیبه  -يساالر

؟یچ -

.گمیبعد من شرطمو م دیاول قبول کن -يساالر

.حرف شما رو قبول کنم ستمیمن مجبور ن -
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.گهینم نویا طیشرا یول -يساالر

:حرص گفتم با

!قبول -

.دیعکس منو بکش -يساالر

.ربطش خندم گرفت اما خودمو کنترل کردم یشرط ب از

ن؟یهم -

.هم هست گهید یکینه  -يساالر

.دییبفرما -

.کنم یبه من گفتن شما رو راض شونیا. مارستانیبدیریتهران طبق نظر برادرتون م میرفت -يساالر

دو تا خون دماغ شدن؟ يبرم؟ برا یچ يآخه برا -

.خواستم برما یم حاال

بگم؟ لیبه سه ایدیکن یقبول م -يساالر

!شهیتهران اجرا م يهر دو شرط تو یقبول ول -

!یاوک -يساالر

. روز آمدن من بابا و مامان هم از شمال اومدن يفردا. به همه داده بود یز مرخصدو رو يساالر. تهران میاون روز تموم شد و برگشت خالصه

.دمیتشکر ازشون نشن هییمامان و بابا رو بهشون دادم که حت يکادو

از شمال؟ دیاوردین یمن سوغات يشما برا -

؟يخوا یم یهنوزم سوغات يخجالت بکش دختر بزرگ شد -مامان

داشت مامان؟بحث  نیبه ا یچه ربط یبزرگ -

.انگار بچه س! یسوغات! کارا نیربط داره دختر زشته ا -مامان

درشون رو که . و نرگس و بارانو برداشتم و رفتم خونشون لیسه يانقدر سخته؟ رفتم و کادوها دنیچرا؟ سوغات دادن و خر. کردم بغض

:زدم

ه؟یک -گفت  باران

رسه؟ یم فونیجوجو مگه تو قدت به آ -

!یسوغات! مه ساراع يوا -باران

.باز کن درو! پدر سوخته يا -

.باز شد و رفتم داخل و همشونو بغل کردم و بوسشون کردم و کادوهاشونو دادم در

.قشنگه یلیسارا جون خ یمرس -نرگس

.گلم شهیخواهش م -
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.خوشش اومده بود یلیخ فشیهم از ک لیسه. که از اول عروسکاشو برداشت و رفت تو اتاقش باران

سارا جون؟ یمون یشام م -گسنر

ه؟ینرگس با من چ نیمشکل ا دمیمن آخرشم نفهم. بمونم خونشون ستین لیداد اصال ما یو چهرش نشون م لحنش

.مونه ینرگس معلومه م هیچه حرف نیا -لیسه

:زدم و گفتم يلبخند. هبه خاطر من با نرگس بحث کن لیدوست نداشتم سه. چه طرز حرف زدنه نیبه نرگس رفت که ا يچشم غره ا بعد

.بدم که کاراشو نکردم لیتحو دیپروژه با هیفردا . برم دیممنون نرگس جان با -

.ناراحت شد لیسه یول دمیرو تو چشماش د یبرق خوشحال یطور واضح به

.گهیحاال بمون شام رو د -لیسه

.من که تعارف ندارم با شما یمرس -

.رقم کردتا دم در بد لیکردم و سه یخدافظ ازشون

؟يبد شیآزما یهنوز نرفت -لیسه

.بار بود خون دماغ شدم هیهمون . نه بابا خوب شدم -

.چکاپ هیمراقب خودت باش اگه بازم بود برو  -لیسه

.نگرانِ من شهیداداش هم یاوک -

.کردم و رفتم خونه یخداحافظ ازش

تا  میبگ یساعت هیمرخص دیبا. یجیبد و گ يسر دردا. نگرانم کرده بود یکمداشتم که  ییحالتا. مارستانیگرفته بودم حتما فردا برم ب میتصم

 یخواستم کس ینم. گرفتم عیرو ازش گرفتم و شمارشو سر يساالر لیموبا يو شماره  يزنگ زدم به شاد. برم شیآزما يبتونم ناشتا برا

.بوق برداشت نیمبا دو. بفهمه

بله؟ -يساالر

.هستم ییسالم سما -

د؟یالم خوب هستس -يساالر

.داشتم باهاتون يراستش کار! ممنون-

.دییبفرما -يساالر

ام؟یب ریتونم فردا دو ساعت د یمن م -

د؟یکم بود؟ هنوز خسته ا یدو روز مرخص -يساالر

.کار دارم یینه جا -

باشه فقط دو ساعت؟ -يساالر

.دیممنون که قبول کرد یلیدر ضمن خ. بله ساعت ده شرکت هستم -

.کنم یخواهش م -يالرسا
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.ممنون، خداحافظ -

!يبا -يساالر

 يساعت رو طور. رو انجام بدم تیموقع شام راحت تونستم مامور. از اتاق باباس مهیب يکش رفتنه دفترچه  يقدم بعد. نیاز ا نمیا خب

اومد داخل که  یپسر جوون. بودم گرفته يبد يدلشوره  هیيریتو اتاق خون گ. باشم که همون هم شد مارستانیکوك کردم که هشت ب

.به لب يبخندتنش بود و ل يدیروپوش سف

.سالم -پسر

.سالم -

.يریخون گ يباال برد و سرنگ رو آماده  شتریمانتومو که باال داده بودم ب نیاومد جلو و آست پسر

.ستین دایتپش قلبت رو رگت اثر گذاشته رگت پ. بکش قینفس عم -پسر

 قیدلشوره و استرس رفتم سر کار و دق یبا کل. شهیآماده م گهیکه خون رو گرفت و گفت جوابش چند روز د دمیکش قیتا نفس عم چند

.رو برداشتم و رفتم سمت اتاقش و در زدم يعکس ساالر. شرکت بودم قهیساعت نه و چهل دق

.دییبفرما -يساالر

.داخل رفتم

سالم-

.دیزود اومد. سالم -يساالر

ستن؟ین يخانوم مناد. موم شد بله زود کارم ت -

.رفتن شمال -يساالر

.آهان-

با من؟ دیداشت يکار -يساالر

.شما رو انجام دادم ياز شرطا یکیراستش من  -

.ابروشو باال انداخت هیطنتیش با

خب؟ -يساالر

.اندخت ینگاهبهت زده بهم . برداشت و نگاهش کرد. زشیلوله شده رو از پشتم در آوردم و گذاشتم رو م ینقاش

د؟یدیکش قیبدون من انقدر دق يشما چه جور -يساالر

.زدم يلبخند

 یم ادمیزیخوب همه چ یلیمنم هر لحظه دنبال سوژه هستم و خ. داره يا يذهن قو شینقاش يکه نقاشه و هر لحظه دنبال سوژه  یکس -

.مونه

.باسیواقعا ز -يساالر

.دیخند یاز کم بعد
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!خوشگلما -يساالر

.دمیمنم خند د؛یدخن

تونم برم؟ یم -

د؟ینه، شرط دومم به کجا رس -يساالر

.بدونه يزیچ یمشخص نشده کس شمیدوست نداشتم تا جواب آزما. زدم به اون راه خودمو

کدوم شرط؟ -

.نگاهم کرد زیر يبا چشما يساالر

ست؟ین ادتی-يساالر

.نه متاسفانه -

.ادیم ادتیاون وقت  دیماه نصف حقوقت پر نیا یوقت -يساالر

.دمیو منم خند دیخند

.ستیمهم ن -

.يبر یتون یم یممنون بابت نقاش -يساالر

که تازه از  نایا. تعجب کردم. بنده یمامان داره چمدون م دمیاون شب رفتم خونه د. حوصلم سر رفت یلیخ يدر نبود شاد. رونیب رفتم

!مسافرت برگشتن؟

؟یمامان کجا به سالمت -

.لندن میر یم -مامان

.کردم ذوق

؟يعمو مهد شیپ يوا -

.میگرد یو بر م میر یماهه م هیآره  -مامان

رم؟یبگ یمرخص يمن چه جور -

.متعجب برگشت سمتم مامان

؟يایب يخوا یمگه توام م -مامان

.من بودم که تعجب کردم نیا حاال

ام؟یمگه قراره من ن -

خواد  یگفته م ستیحالش خوب ن. سرطان داره دنیتازه فهم. مارهیعموت ب. میر ینم حیتفر يراما ب. ستیبه اومدن تو ن يازین - مامان

.نهیباباتو بب

؟يمنو نبر ادیمامان چه جور دلت م -

.میگرد یماهه بر م هیکه  میبمون میر یدختر نم -بابا
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کار کنم؟ یبعد اون وقت من چ -

؟یکار کن یرو چ یچ -مامان

؟!یدون ینگو که نم. ترسم یم ییبه اون راه؟ من از تنها دیزن یونو ما مامان چرا خودت -

.یبمون لیسه شیپ يبر یتون یم! میدون یم -مامان

شم؟یم شونیماه مزاحم زندگ هیمن برم  یکن یفکر نم! ل؟یسه شیبرم پ ن؟یهم -

!تموم دو نفر گرفتم و يبرا طیدر ضمن من فقط بل. بسه دختر برو اتاقت کاراتو بکن -بابا

.کنترلمو از دست دادم. ختیاشکم ر. بغض کردم. خفه شم یعنیبابا بگه تموم  یوقت

! رو براتون دارم؟ هان؟ یمن حکم چ د؟یستیو اصال نگران من ن دیر یماه م هیدیدار د؟یهست ییشما چه جور آدما. کنم یدرکتون نم -

کال به همه . بودن شماهاس اما االن شک دارم کتاتوریفقط تنها مشکلم د میزندگکردم تو  یبابا تا االن فکر م. برم دیمزاحم؟ اگه مزاحمم بگ

خوش بگذره نگران منم  دیبر. کردم دختر شما هستم یبودم اصال شک م دهیمنو باردار بوده ند یمامان رو وقت ياگه عکسا. مشک دار یچ

!هه د؛ینباش

و رفتن مامان به  يبزرگ کرد يکه بفرما خانوم چه دختر نیبود و گفتن ا ونیزیتلو يواکنششون در برابر حرفام نشستن بابا جلو تنها

. لب غر غر کردن که چقدر من پررو شدم ریآشپزخونه و ز

پا  هیاصرار کرد اما مرغ من  یهم کل لیسه. کنم یتا ازشون خداحافظ ومدمیاز اتاق در ن یحت. برن فرودگاه لیصبح قرار بود همراه سه فردا

.میماچ و بوسه راه انداخت یبغلشو کل دمیپر. هست يشاد دمیکار و د رفتم سر. داشت

دختر؟ يکجا بود -

.بود یجات خال. گهید میشمال بود -يشاد

.میکرد یتو رو خال يجا زدیما هم تو  یمرس -

؟یناراحت يزیاز چ. تهیزیچ هیکنم امروز  یسارا حس م -يشاد

عم؟یانقدر ضا یعنید؟یاز کجا فهم نیا وا

.ستین يزیچ -

.بگو عیسر. هست تیزیچ هینه  -يشاد

.ترسم یم ییمنم از تنها. رفتن مسافرت تنها موندم نایفقط مامان ا. ستین يزیبه خدا چ -

!ما يخونه  ایچند روزه رفتن؟ ب - يشاد

.ماهه رفتن لندن هیکه  ستیروز دو روز ن هی. زمیعز یمرس -

تو؟ یخاك تو سرت چرا نرفت -يشاد

.کار دارم؛ فعال ادیمن برم کارامو بکنم امروز ز يشاد. نداشتم برم دوست-

 ینرگس چه واکنش ل،یسه يکردم اگه برم خونه  یفکر م نیداشتم به ا يتا تموم شدن ساعت کار. تکون داد و من رفتم اتاقم يسر يشاد

.پروژه هیوارد اتاق شد همراه با  يدر اتاق زده شد و ساالر. دهینشون م
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.میوقت دار گهیفقط تا سه روز د. میبد لیتحو دیمهمه و زود با یلیپروژه کار کن خ نیرو ا ییسما -يساالر

:گفت ينه که ساالر ایمونده بودم جواب بدم . بود لیسه. زنگ خورد میزد که گوش یطور داشت حرف م نیهم

.راحت باش -

.تمرو برداش یگوش عیقسمت بود و من سر هییخودش مشغول بررس يساالر

.یسالم داداش -

بابا و مامان؟ يبدرقه  يومدیشعور چرا ن یب. سالم -لیسه

.خواهشا دوباره شروع نکن لیسه -

.يبر یم نیاز ب يکارات فقط خودتو دار نیاخه احمق با ا -لیسه

؟یبگ نارویا يزنگ زد -

.یمون یم ان،یب نایمامان ا یجا و تا وقت نیا يایم یشیپا م. نه -لیسه

.دمینرگس رو شن زیر يجواب بدم که صدا تمخواس

.خونم نیبابا انگار نه انگار منم تو ا يا -نرگس

:لیآروم سه يمتعاقبش صدا و

.میما با هم حرف زد. کنم یخواهش م! یخانوم! نرگس -

.به حرفاشون زدم يپوزخند

.یبعد مهمون دعوت کن یبهتره با خانومت مشورت کن لیسه -

.زدم یباهاش حرف م هیبار بود با کنا نیاول دیشا. از طرز حرف زدنم شوکه شده لیدونستم سه یم. شد جادیمکث ا يا هیثان چند

؟يدیجا فهم نیا يایو تو م میسارا ما حرفامونو زد -لیسه

ساعت تحمل بکنه اون  مین تونه منو ینرگس نم. ماه بمونم هیخونتون  امیانتظار نداشته باش ب یتا االن از گل باالتر بهت نگفتم ول لینه سه -

...یخوام بابت لحنم ول یمعذرت م لیسه. امیاون جا؟ نه نم امیماه ب هیمن  يوقت تو انتظار دار

.یترس یم ییدونم تو از تنها یمن که م! من زِیآخه عز -لیسه

.يبه فکر منم نباش با. راحت التیخ. ترسم یاالن نم لیبود سه امیاون مال بچگ -

. با تعجب زل زده به من يساالر دمید. ردمباال آو سرمو

نه  یکردم ول ینگاهشو حس م ینیسنگ. شدم یانداختم و مشغول بررس نییسرمو پا. جاس نیا نمیاصال حواسم نبود ا. ازش دمیکش خجالت

.زد نه من یاون حرف

:و گفت ستادیکار مشترك بلند شد بره که وسط اتاق ا میاز چهار ساعت و ن بعد

ستن؟یخونشون؟ مگه پدر و مادرت ن ياصرار داشت بر لیچرا سه -

!جواب پس بدم دیبا نمیبه ا ایب! بابا يا

.رفتن مسافرت -
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ماه؟ هی-يساالر

!بله -

تونم بپرسم کجا؟ یم يذار ینم یاگه حمل بر فضول -يساالر

.رفتن لندن د،یدار اریاخت -

!د؟یو شما تنها موند -يساالر

.بله -

!د؟یترس یهم م ییتنها و از -يساالر

:شدم سمتش و خواستم انکار کنم که گفت براق

.دمیشن يانکار نکن، حرفاتونو با خانم مناد -

!خب؟ گهیبگم د یچ. بسته شد دهنم

برادرت؟ يخونه  يریچرا نم -يساالر

!چرا دیدیفهم بایو تقر دیدیکنم تلفنمو شن یفکر م -

.کنه یخودشو قربان یراحت یکس یراحت يبرا دیمسخره س، آدم نبا یکم لتونیاز نظر من دل یول دمیبله فهم -يساالر

!بوده گرانید یشدن در برابر راحت یکارم قربون یداداش؟ من از بچگ يکار يکجا! هه

.لیسه يخونه  دیکنار و بر دیبچگانتونو بذار لیدل -يساالر

.شه یم ادیخندم روش ز یروش م تا به. کنه؟ پررو یروشن م فیمن تکل يچرا داره برا نیا اصال

!لطفا دیبگم تو کار من دخالت نکن دیهم ازم بزرگ تر، اما با دیسمییاحترامتون برام واجبه چون هم ر يساالر يآقا -

!یینکن سما يبه خودت بد یلج هیبا بق -يساالر

دونه من  ینم یکس فیح! فینکنه، ح یفلسف یبرام سخنران يجور نیبراش بگم که ا مویتونستم زندگ یکاش م. به حرفش زدم يپوزخند

! ارهیدختر م هیسر  ییو پسر دوست بودن خانواده چه بال کتاتوریدونه داشتن پدر و مادر د ینم یکس. و دم نزدم دمیکش ایتا االن چ یاز بچگ

!فیح یاز بغضم کم شه ول کمیتا  رونیب ختمیر یکاش درد دلمو م. گفتم یبهش م تمدوست داش هیکاش 

تو پر قو  یعنیخوره که از قوم خودتونن،  یم ییبه درد کسا حتینص نیمتاسفانه ا یقشنگتون، ول حتیبابت نص يممنون جناب ساالر-

!بهشون نگفته نه من یبزرگ شدن و از گل باالتر کس

.نبوده باشه يزیچ نیشما هم همچ يفکر نکنم خانواده  -يساالر

.کرد یبا تعجب نگاهم م يساالر. هخند ریحرفش اول مکث کردم بعد زدم ز با

و حاال  دیکامال در اشتباه گمیبهتون م یول! من یآخه هم حرفاتون قشنگ بود هم برداشتتون از زندگ د؟یکن یشما تو مرکز مشاوره کار م -

نکن  حتینص ایوت دربارش قضا يبا خبر نشد یکس یتا از زندگ ،يکنم جناب ساالر یتر بهتون م کیبه عنوان خواهر کوچ حتینص هیمن 

!خداحافظ. تموم شده يقشنگتون، با اجازتون وقت ادار يحرفا يبابت همه  ونممن! ده یجواب نم

.راه من بود يبا بهت بدرقه  يساالر نگاه
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.رونیدر شرکت زدم ب از

رو  نیماش. ختمیرسم اشک رتا به خونه ب. فکر نکنم یچیجا و به ه هیدوست داشتم برم  یلیخ. برام سخت شده بود یزندگ ایتازگ چقدر

.و رفتم باال نگیبردم تو پارک

خونه  کیبزرگ و تار طیلحظه مح هیرفتم داخل خونه و . در رو باز کنم دیو خودم با کل ستمینبود پشت در منتظر با يازیخوب بود ن چقدر

رفتم اتاقم و لباسامو عوض کردم و نشستم . دمیکش یمنو به وحشت انداخت، اما خودمو کنترل کردم و چراغا رو روشن کردم و نفس راحت

.چک کنم المویمیلپ تاپ تا ا يپا

خودمو آوردم تو  يالیاتاقا رو قفل کردم و وسا يو همه  ییرایکردم نتونستم تو اتاق بمونم و رفتم تو پذ يهر کار. ترس برم داشته بود بازم

.خونه تسلط داشتمبهتر بود، به کل  يجور نیا. و در اتاق خودمم قفل کردم ییرایپذ

.شدم رستانمیدب يدوست دوره  رایمبل دراز شدم و مشغول چت کردن با سم يرو

 شیکه از چند روز پ يا هیرو باز کردم و ساالد الو خچالیرفتم در . چه جور گذشت و هنوز شام نخورده بودم دمیساعت ده شب نفهم تا

.نون خوردم یمونده بود رو در آوردم و با کم

بود  کیهوا تار. شدم داریتلفن ب يدونم ساعت چند بود که با صدا ینم. مورد عالقم شدم و همون جور رو مبل دراز خوابم برد الیسر منتظر

!؟ینصفه شب هیک دم،یترس. مهیدوازده و ن دمیساعت رو نگاه کردم د

با لرز برداشتم و در  لمویو موبا دمیکش یفیخف غیج .شروع به زنگ زدن کرد لمیموبا هیبعد از چند ثان. دونم چرا نرفتم تلفن رو بردارم ینم

.پاسخ رو فشردم يدکمه  یکار داره؟ با دو دل یموقع شب با من چ نیا. دمیرو د يساالر يکمال تعجب شماره 

بله؟ -

.گوشم کر شد دیکه کش يداد با

!؟ییسما يدار یرو برنم یچرا گوش -يساالر

.بگم یدونستم چ یکردم، نم سکوت

؟يزنده ا ییسما -يساالر

:گفتم ییپررو با

!فعال بله -

؟يد یچرا تلفن خونه رو جواب نم ؟ییمعلوم هست کجا -يساالر

د؟یداشت يشما با من کار -

نگران شدن و از من  دییدونستن امروز تنها یچون م شونمیو ا دیزنگ زده بود جواب نداد لتونیبه موبا یهر چ يخانم مناد رینخ -يساالر

!شده؟ یچ نمیخونتون بب امیب خواستن

!کردم تعجب

شده باشه؟ يزیچ دیچرا با -
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نگران شدن و چون سروش پسرش تب داشت و  شونمیا د؟یکرد یدرد دل م يبا خانم مناد ییکه از ترستون از تنها دیشما نبود -يساالر

.ن نکنم و خودم اومدمنگرانشو ینصفه شب دمیخواستم به برادرت بگم که د. از من خواستن ادیتونست ب ینم

.گرد شد چشمام

جا؟ نیا دیشما اومد یعنی-

!در حال مرگ یخونتون هستم و از خستگ يبله من االن تو کوچتون رو به رو -يساالر

.دونم چرا از دهنم در رفت ینم

!باال دییبفرما دیاگه دوست دار -

.نه گذاشت نه برداشت تعارف منو قبول کرد اونم

.ن در رو اومدمباز ک -يساالر

!کردم تعجب

د؟یگیم يجد -

.در رو باز کن ییسما -يساالر

.شه در رو با شک باز کردم یچقدر زود پسر خاله م نیکه ا نیفکر به ا با

از جنس  بایتنم بود تقر ییمویبلوز شلوار ل هی. خوبه دمیچطوره که د پمیت نمیبه خودم انداختم بب يسرسر یدر رو باز کردم و نگاه یدو دل با

پف کرده  یفرم هم چون از حمام اومده بودم و سرُم مو بهش زده بودم کل يرفتم شال کرم رنگمو برداشم و سرم کردم، موها عیسر. کتان

.دختر فشنا شده بودم کلش. بود

 یمونده بودم چ. تنها بودماومد و من  یم بهیبار بود مهمون غر نینامحسوس داشتم، اول یاسترس. اتاق رو باز کردم و رفتم آشپزخونه در

.قهوه نظرمو جلب کرد يکه بسته  ییرایبراش ببرم به عنوان پذ

.يساالر يبسته شدن در اومد و متعاقب اون صدا يصدا. ینیبرش داشتم و دو تا فنجون قهوه درست کردم و گذاشم تو س عیسر

اجازه هست صابخونه؟ -يساالر

.لفظ صابخونه خندم گرفت از

.امیاالن مدییبفرما -

سر تا پا  ینگاه مین دنمیاز جاش بلند شد و برگشت سمتم و با د کیسرام يپام رو يبا صدا. و رفتم تو سالن دمیچ تیسکویب یبشقاب يتو

.زد يبهم کرد و لبخند

.مراده دهینطلب يقهوه  -يساالر

.دمیمنم خند د،یخند

.سالم -

.انداخته یرکت رو از کار و زندگش هیفکر که  یسالم خانم خواب آلود و ب -يساالر

.کرد یشما رو خبر م دینبا يشاد. خوابم برد یک دمیمتاسفم، اصال نفهم -
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شمارتونو ازش گرفتم تا  دید یگفتن شما جواب تلفن رو نم یبا من تماس گرفتن من هنوز تو شرکت بودم وقت یخانم وقت يشاد -يساالر

تو شرکت فرق داشت، شک کردم و با اون شماره تماس گرفتم و  رشتونیکه تو فرم پذ يماره اشماره با اون ش دمیبزنم که د یزنگ هیمنم 

.بودم جلو در خونتون دهینداشت چون من رس يا دهیفا گهیکه البته د دیباالخره شما برداشت اسبعد از پنج بار تم

زنگ شما رو  يکنم که صدا یتعجب م یول دم،یودم نشناتاق منو داشت و منم چون اتاق نب میمستق يشماره  يراستش شاد. بازم متاسفم -

!خوابم سبکه یلیباشم من خ دهینشن

!فعال که خالفش ثابت شد -يسالر

.زدم يلبخند

.ممنونم قهوتون سرد شد -

.قهوشو برداشت يساالر

!انیدر ب یاز نگران دیخانم داشته باش يبا شاد یتماس هیبهتره  -يساالر

.درسته -

هم دهنش  يداشت و صدا کامال از پشت تلفن واضح بود و شاد رادیآخه تلفنمون ا. شدم مونیشتم و شمارشو گرفتم و بعد پشرو بردا تلفن

.من دنیرو برنداشته شروع کرد به فحش کش یگوش ينبود چون شاد یمونیپش يبرا ییجا گهید یول. چفت و بست نداره

اصال؟ منو بگو  يشعور دار! کشه یخجالتم نم ت؟یخاص یب یروت شده بهم زنگ بزن چه جور! درمون یسالم و کوفت، سالم و درد ب -يشاد

 یوقت. دنتیخواب نیخاك تو سرت کنن با ا. انداختم شیرو هم از کار و زندگ يساالر چارهیب. فکر حرص خوردم یب يچقدر به خاطر تو

.افتادم یخرس قطب ادیيگفت خواب بود يساالر

.صابم بودرو اع يساالر زیر يها خنده

جون؟ يشاد یشه بس کن یم -

اونم از برزو که  تیخاص یب ياز تو نمیاز سروش که تب داره، ا نیچقدر نگران شدم؟ ا یدون یشه، م یجون و مرض نه نم يشاد -يشاد

!حوصلتو ندارم سروش رو ببرم دکتر گهیاَه برو گمشو د. يبدون خبر دادن به من رفته سفر کار

؟يخوا یکمک نم -

.مزخرف خداحافظ فعال. کش شیما رو نزن کمک کردنت پ بیتو ج رینخ -يدشا

.رو قطع کردم یبهت گوش با

!تا حاال تو عمرم انقدر فحش نخورده بودم -

:گفت يخنده هامون که تموم شد ساالر. خنده ریز میزد ییدفعه دو تا هیاز خنده قرمز شده بود که  يساالر

.دیچسب یلیبابت قهوه ممنون خ -

.باعث زحمتتون شدم دیبازم ببخش. نوش جان -

.خواهش -يساالر

.زدن خونمون شد دیپاش انداخت و مشغول د یکیپاشو رو اون  هیدر کمال تعجب  یول رهیکردم االن م فکر
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.دیدار ییبایز يخونه  -يساالر

.ممنون -

.معذب بودم یکم

ل؟یبرادرت سه يخونه  یچرا نرفت -يساالر

.زم شروع شدبا. کردم اخم

.چون قرار نبود برم -

چرا؟ -يساالر

.دیبحث رو تموم کن نیخواهشا ا نم،یب یبحث دوباره نم يبرا ییجا گهیبراتون روشنه و د لمیفکر کنم دال يساالر يآقا -

همه ترس؟ نیارزه به ا یم يلجباز نیا -يساالر

.ترسم یمن نم -

!کنم یطور فکر نم نیمن ا یول -يساالر

ور؟چط -

.ییرایسالن پذ يقفل اتاقا و اسکان شما تو يدرا نیاز ا -يساالر

.دیخند دیگرد شدم رو که د يچشما. در عجب بودم يزیهمه ت نیا از

 يجور نیا گهیم. کنه یکارا رو م نیترسه هم یشه و م یتنها م یهمسن شماس وقت بایخواهر دارم تقر هیمن  ،ییتعجب نکن سما -يساالر

...تسلط داره و به کل خونه 

.همه اطالعات درست باز مونده بود نیاز ا دهنم

.لیسه يبرمتون خونه  یحاضر شو م -يساالر

.اخم کردم بازم

.دیکه شما منو ببر لیسه يبرم خونه  ستیمن قرار ن یول -

ارزه؟ یهمه ترس م نیبرات سخته؟ به ا لیچرا انقدر هضم رفتار خانوم سه -يساالر

.که محاله نظرم عوض شه دیمنو منصرف کن دینکن یشما هم سع. بهم نگاه کنن از مردن برام بدتره یه به چشم اضافک ییآره، جا -

 يهیو دو بق کیزنه و از قضا تابستونم هست و به جز واحد  یساختمون هشت طبقه که پرنده توش پر نم هیتو  يفکر کرد چیه -يساالر

هم ناتو باشه و از  یهم بفهمه و بدتر از همه اون آدم کم یکه کس نیمخصوصا ا! دختر تنها بد باشه؟هیيتونه برا یچقدر م هیساختمون خال

...دختر سوء استفاده کنه و  نیتنها بودن ا

.کنه تا برم یم تمیداره اذ دمیفهم دمیرو تو نگاهش د يروزیو من برق پ دیترس رو تو چشمام د. وحشت نگاهش کردم با

!نشم ریتحق یول رمیحاضرم بم. رمیجا نم چیمن ه د،یمنو بترسون دینکنیسع يساالر يآقا -

.شد یبادش خال یبه طور واضح يساالر

!دیلجباز یلیشما خ -يساالر
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.دیشما لطف دار -

.دیگرد یبرنم متونیو از حرفتون و تصم دیستین میمستق یصراط چیجور که معلومه شما به ه نیا -يساالر

.ستادیا يساالر. زدم يلبخند

با خودتون  دیدونم شا یم دیاومدم که تنها بود یکه زمان نیخوام بابت ا یمعذرت م د،یمن هست يهمکارا نیشما از بهتر ییخانم سما -

شما  يحالم بهتر شه که با قهوه  یباال اومدم تا کم يداشتم و مجبور يدیبد بود، سر درد شد یلیحالم خ یمن چقدر پررو هستم ول دیگفت

.تونییرایممنون بابت پذ یلیخ. شدم ارژوباره شانگار د

.کنم یخواهش م -

.با اجازه د،یداشته باش یشب خوب -يساالر

.تا در و قبل از خارج شدن برگشت رفت

!ییمراقب خودت باش سما -يساالر

!مفکر کنم سرخ شد. بودم دهینشن لیرو زد که تا حاال جز از دهن سه یحرف. رفت و منو تو بهت گذاشت و

 یدستمال عیکالفه سر! دیتموم حس خوبم پر. بازم خون دماغ شدم دمیدستمو باال آوردم و د. لبم حس کردم يرو رو یدفعه گرم هی

کالفه . ادیتا خون دماغم بند ب دیطول کش يا قهیشم؟ چند دق یخون دماغ م یآخه چرا من ه. و لک شه زهیروشنم نر يبرداشتم تا رو لباسا

محسوس  یاسترس فتمیم شمیآزما ادیدونم چرا هر بار  ینم. مونده شمیتا دادن جواب آزما يکه ده روز نیا ادیبا  ودمیمبل دراز کش يرو

.رمیگ یم

!ندارم یضیمن طاقت مر. خودت کمکم کن ایخدا

.افکار خوابم برد نیا با

ساعت . نداشتم ییاز جا يخبر يآخر ساعت کار فحش خوردم و تا يباز از شاد یشدم و رفتم سر کارم و کل داریب شهیزودتر از هم صبح

 رونیبود، کنجکاو شدم و ب يو ساالر يشاد يصدا. واضح نبود یول دمیصحبت شن ياتاق صدا رونیکه از ب رونیهفت بود خواستم برم ب

رفتم

.هول شدم رشونیاز نگاه خ. رفتن من جفتشون به سمتم برگشتن رونیبا ب همزمان

.سالم -

.دنیدن من خنداز هول ش جفتشون

.خداحافظ دیبگ دیاالن با دیدقت کن ییخانم سما -يساالر

داشتن سر  یعنی. کردم و رفتم خونه یازشون خداحافظ يحرفشونو تا من برم ادامه ندادن، سرسر. کرد یشدم انگار داشت دکم م ناراحت

زدن؟ یحرف م یچ

.بود لیقطع نشده برش دارم، سهتا  دمیدو عیزد سر یتلفن خونه داشت زنگ م دمیخونه که رس به

.یسالم داداش -

؟ییسارا يسالم چطور -لیسه
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نرگس خوبه؟ باران جونم چطوره؟ یممنون، تو خوب -

؟يتو چطور میبپرس، هممون خوب یکییکیيوا -لیسه

؟یمنم خوبم، چه خبرا داداش -

؟يایشمال، نم میبر میخوا یگرفتم م يهفته ا هییمرخص مارستانیو منم از ب التهیفقط خواستم بگم تعط ست،ین يخبر -لیسه

!بهم القا شد يآخرش حس بد يایدونم چرا از نم ینم

 یمن چ ؟يایگفت نم یول ؟يایم گهیاگه دوست داشته باشه برم بهم م! بهتره ياین یعنیياینم یکنم به کار بردن فعل منف یفکر م شهیهم

کنه، انگار رفتار نرگس خانم داره رو  یدونم طرف داره تعارف م یو م ادیم نمخوش یدونه من از فعل منف یخودشم م لیبگم؟ سه

.بغضمو قورت دادم! ارهذ یم ریداداشمون هم تاث

.رمیبگ یتونم مرخص ینم. خوش بگذره ،یداداش یمرس -

؟یمطمئن -لیسه

.دیجونم، خوش بگذره بهتون مراقب باران باش لیآره سه -

؟يخوا ینم يزیچ. میر یم میرباشه، پس ما فردا دا -لیسه

.خوام یم تویممنون سالمت -

.پس فعال خداحافظ ،یمرس -لیسه

!يبا -

 يادیمن توقع ز دمیشا! دم یدارم از دست م مویزندگ یِحس کردم تنها حام خت،یاشکم ر! نکرد ياصرار چیه ن؟یهم. رو قطع کردم یگوش

.دونم ینم... یداشتم ول

 یکه همش سع يشاد. دونم چرا از صبح همه رفتارشون مرموز شده بود ینم. صبح کردم و رفتم سر کار یراحتو نا یدلتنگ یرو با کل شب

زد من  یآروم حرف م یبه طور محسوس يحرف زد و شاد يبا شاد یتلفن يبود و چند بار ومدهیهم کال ن يداشت از من فرار کنه و ساالر

.از کاراشون مکالفه شده بود. نفهمم

.نشستم يرفتم کنار شاد يل از تموم شدن ساعت ادارساعت قب هی

؟يشده شاد يزیچ -

.هول کرد يشاد

چطور؟. ستین يزینه، نه چ -

اد؟یاز دست من بر م یکمک! یکن یم یرو ازم مخف يزیچ هیيکنم دار یدونم چرا از صبح حس م ینم -

.دفعه ناراحت شد هیچشماش

.مییمن و سروش تنها ستیبرزو امروز ن -يشاد

خب؟ -

!گهیشدم د يجور نیا اریياز دور. خب به جمالت -يشاد
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؟یکن یبهت بدم قبول م يشنهادیپ هیحاال من  -

!من شوهر دارم خانم ؟يبد شنهادیخاك به سرم، پ -يشاد

.دمیخند

.ما يخونه  ایب یخواستم بگم دوست داشت ،يخجالت بکش شاد -

.خونتون امیخوام دو روز ب یداشتم تازه ساك لباسمم آوردم م مویتصم نیکنه، خودم هم یار مانگار داره شاهک گهیم نیگمشو همچ -يشاد

نگفتم که ناراحت  يزیچ. خودش بهم گفته بود نویخودش بخوابه، ا ياز خونه  ریغ ییتونست جا یوقت شب نم چیه يشاد. کردم تعجب

.شه

.چشم يقدمت رو -

.خونتون میبر میمامانم سروش رو بردار يخونه  میپس بعد از کار با هم بر -يشاد

.یاوک -

.کنه یم یرو ازم مخف يزیچ هیداره  يکردم شاد یدونم چرا حس م ینم یکارم شدم ول يهیاتاقم و مشغول بق رفتم

.لب باز کرد يکه باالخره شاد میتو راه بود. دنبال سروش میو رفت میشد یراه يهفت شد و باالخره همراه شاد ساعت

.رو بهت نگفتم يزیچ هیراستش سارا من  -يشاد

.دمیخند

.دونم یم -

عم؟یانقدر ضا یعنی-يشاد

.شتریکم ب هیاز انقدر  -

.میدیخند

م؟یریتو بگ يتولد تو خونه  هیسروش  يبرا یش یناراحت نم -يشاد

؟یک -

.فردا ظهر -يشاد

م؟یکار کن یشرکت رو چ ویک يآخه خانم آ -

!من؟ فردا جمعه س ایییتو ویک يآ -يشاد

.شم یخوشحالم م وونهینه د. یگیا، راست م -

؟یگیراست م -يشاد

.آره خره -

با خانماشون؟ میشرکت رو هم دعوت کن يهمکارا یش یناراحت نم -يشاد

؟یشناخت يجور نیتو منو ا یعنیشم؟  یناراحت م یکن یچرا فکر م ،ينه شاد -

.ادیبه برادرتم بگو ب -يشاد
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.هفته رفتن شمال هیيامروز برا ستن،ین اونا -

.با بهت نگاهم کرد يشاد

ه؟یچ -

واقعا رفتن شمال؟ -يشاد

.دمیخند

تو تولد پسرت باشه؟ ينرگس خانم افاده ا یدوست داشت یلیخ ؟يتو چرا ناراحت شد. آره خب -

.نزدم یحرف یمشکوك بود ول یرفتارش کم. و سکوت کرد دیاصال نخند يشاد

شام  يبرا یوقت گهیسفارش غذا دادم چون د میدیبه خونه رس یفردا لباس بردارن وقت يتا برا يشاد يخونه  میو رفت میبرداشترو  سروش

.پختن نبود

.دمیرو مبل خواب ییرایمنم تو پذ دنیو سروش روش خواب يرو عوض کردم و شاد نایمامان ا یتخت رو

.دمیو سروش رو د دمیکه رو تنم افتاد از جام پر یجسم ینیبا سنگ صبح

خاله؟ يسروش تو خواب ندار يوا -

.کنه یم دالتیب گهیجول د هیینش دالیب گهیمامانم م. پاشو خاله جون - سروش

.دارمیوروجک، برو ب يا -

.کرد يو با خودش باز دیدو سروش

 هیحلقه ا نیآست رهنیپ هیو  شیآرا! زده یپیچه تاوهو  دمیخبر بدم د يآشپزخونه و صبحونه رو آماده کردم و رفتم تو اتاق تا به شاد رفتم

.کیش یمشک هیماکس

.اوهو، چه کرده مادر داماد -

.دیخند يشاد

خوب شدم؟ -يشاد

.آره -

.انیتوام زود حاضر شو ساعت دوازدهه، مهمونا دو م -يشاد

.باشه برو صبحونه بخور من برم حمام -

.یاوک -يشاد

؟يد یشام هم م یراست -

.طول بکشه مجبورم یاگه مهمون -يشاد

.من رفتم یاوک -

دونستم  یم. خوشگل فر شد یلیخشک کردم و موس مو زدم و خ یکه اومدم موهامو کم رونیب. گرفتم یدوش هول هول هیتو اتاقم و  رفتم

از تو کمدم  یرهنیپ. شتموقت دوست ندا چیدونم چرا ه ینم. بپوشم يحلقه ا رهنیپ يتونستم مثل شاد یهست من نم یمرد هم تو مهمون
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. خوب بود نیا. زانو بود ریو تا ز یمشک ریسه ربع حر نیو آست یمشک میضخ يبود از پارچه ا يکه حلقه ا بودیکردم به رنگ مشک دایپ

!دیکش یسوت دیمنو د يو شاد يشاد شیرفتم پ. نه ایدونستم شال سرم کنم  ینم

!پیخوش ت -يشاد

به نظرت شال سرم کنم؟ يشاد -

.نداره یبرزو مشکل یعنیکنم،  یمن سر نم یدونم با خودته ول ینم -يشاد

 ياز موها یکم. بستم یرو به طرز جالب میمشک ریرو کنار گذاشتم و شال حر یآخر دو دل یدو دل باشم، ول يزیراجع به چ ادیبدم م انقدر

.نکردم يارخفن ک یمداد مشک هیهم جز کرم مرطوب کننده و  شیآرا. ختمیر رونیفرمو ب

.درست ساعت دو بود که زنگ در رو زدن میو خورد میبود که به عنوان نهار املت درست کرد کیساعت

 دمینازك پوش یجوراب بلند مشک هی. لخته، ساپورت هم نداشتم يادیپاهام ز دمیرو به خودم بندازم که د ییرفتم تو اتاقم تا نگاه نها عیسر

.رونیو رفتم ب دمیکش قینفس عم هیو  دمیپوش ممیکمش يصندال. بهتر بود یچیکه از ه

:خوندن یهمه با هم م. سالن همانا دنیرفتنم همانا و ترک رونیب

...تولدت مبارك  -

. همراه خواهراشون يو ساالر یهمه همراه خانوماشون و همسراشون بودن و ملک. تک تکشون نگاه کردم يبه چهره ! مونده بودم مات

از چشمم  یقطره اشک! آره امروز تولد منه دمیفکر کردم و د یکم. دمید یکه م يزینداشتم، مطمئن نبودم از چ اننیهنوز به چشمم اطم

 لیخورد و اونم سه یتو ذهنم وول م زیچ هیفقط  دم،یشن ینم ییصدا چیخوردن و من ه یمحو شدن، لبا تکون م ممهمونا برا يهمه . ختیر

!رفت دشایرفت، تولد خواهرش  ادشیتولدم . بود

.اومد سمتم یبا ناراحت يشاد

؟یکن یم هیسارا؟ چرا گر يشد یچ -يشاد

زدم که دهنم از  یلبخند تلخ. شده بودن رهیهمشون ناراحت به من خ. خودم ناراحت کنم یرو با ناراحت تیجمع نیا دینه، نبا. خودم اومدم به

.جمع شد شیتلخ

.جونم يشاد ستین يزیچ -

.ادامه دادم بلندتر

!نداشتم يزیسورپرا نیکنم تا حاال همچ یواقعا شوکه شدم، اعتراف م. از همتون ممنونم-

با جعبه  دمیرو د يخودم برگشتم تو سالن و ساالر. کردم تا اتاق مهمان تا لباساشونو عوض کنن یخانوما رو همراه. باز خوشحال شدن همه

.تو دستش یبزرگ ي

.آب شد گهید خچالیرو بذار تو  کیارسطو جان ک -یملک

!زیشه دوست عز یآب نم کیک -يساالر

.نگفتم که دلمونو گفتم، دلم آب شد کویک -یملک

.اومد سمتم يو ساالر دنیخند همه
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!داره یابهت خاص يداره ها، ارسطو ساالر یاسم جالب. ارسطوئه ياسم ساالر دمیفهم تازه

.اومد سمتم يساالر

!تولدت مبارك سارا خانم -يساالر

.رمیرو به سمتم آورد تا بگ کیک. کرد یصدام م کیبار بود به اسم کوچ نیکردم اول بتعج

.خچالیتو  دیلطفا بذار -يساالر

.ممنون -

کنم؟ سرمو  یمن دارم م هییچه فکرا نیخاك بر سرم ا! چه خوش آهنگ گفت سارا. هنوزم تو بهت اسمم بودم از دهنش یگرفتم ول ازش

کس  چیه. خانوما هم اومده بودن يهمه . گذاشتم و برگشتم تو سالن خچالیرو تو  کیک. کردم رونیاز ذهنم ب تکون دادم و افکار مسخرمو

حلقه  هیبود که  دهیجذب پوش رهنیپ هیهم  نیکت شلوار بود، نگ ایهمکارا که لباساشون کت دامن  يخانوما. بودسرش ن يبه جز من روسر

 هیاز تجز. سه ربع نیتنش بود به رنگ قرمز و آست یمعمول رهنیپ هیهم  يد و خواهر ساالرتا آرنج بو نشیآست یکینداشت و اون  نیآست

.اومدم رونیکردنشون ب

.کنن یدارن سر چند ساله شدن من صحبت م دمیبود همه در حال صحبت بودن که د ییرایدر حال پذ يشاد

:همون ارسطو گفت ایيساالر آخرش

د؟یسارا خانم چند ساله شد -

.سییدن جناب ر یما که سنشونو لو نمخانو -

.به منم غلبه کرده بود شونیمیفکر کنم جو صم. شده بودم طونیدونم چرا ش ینم

؟يدخترم چند ساله شد یدور از شوخ - یشاهرخ

.و پنج ستیب -

!ازت گذشته پس یبابا سن - نینگ

.دمیخند

.رفت میشد ریپ -

:فتبود گ یدونم اسمش چ یارسطو که هنوز نم خواهر

!شدم لیکه من فس يریاگه شما پ زم،یعز هیچه حرف نیا -

:گفت یعیبه طرز ضا یو ملک دنیخند همه

.دور از جونتون رها خانم -

!اسمش رها بود پس

به ارسطو راجع  نمیبرگشتم بب. تابلو بودن عیضا تاینها. انداخت نییگفته و سرش رو پا یچ دیهم تازه فهم یشد و ملک دیسرخ و سف یکل رها

!رتیغ یب يا. خنده یداره م دمیداره که د يرفتار خواهرش چه رفتار

!بذارم آهنگ قشنگه رو؟ -يشاد
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:با هم داد زدن همه

.بذار بذار -

 يبا آقا نینگ. دیرقص یم یرها هم داشت با ملک یحت. و ارسطو يهمه بلند شدن جز من و شاد بایگذاشت و تقر یرفت و آهنگ يشاد

.کرد دایخودش پ يرقص برا يهمپا هیاز من زرنگ تره ! وروجک يهم با سروش، ا یشاهرخ ياو خانم آق یشاهرخ

:داد زد يدفعه شاد هی

.هم باشه نوبت عروس خانمه که برقصه ینوبت -

.دندیخند همه

.پاشو سارا. دهیخانم ترش نیبابا حواسم نبود ا يا -يشاد

جا بود که  نیاومد و خودش بلندم کرد و وسط برد و بدتر از همه ا یشاهرخ يآقا یهمه اصرار کردن و از طرف ینداشتم برقصم ول دوست

باز بهتر از  ،یجانیآذربا یآهنگم رفته بود رو آهنگ ترک. رنگ دادم رییتغ یبه زرشک یمطمئنم از سرخ. همه رفتن کنار و فقط من موندم

.بود یرقص فارس

.آورد يلمبرداریف نیدورب يزد و شاد یچشمک يشادو  یرو برداشت و به شاهرخ ونیزیکنترل تلو ارسطو

.شروع کن سارا جون -يشاد

که  فتادمیو داشتم تو آهنگ جا م ختیتبحر داشتم کم کم استرسم ر یجانیخجالت شروع کردم، اما چون تو رقص آذربا یبا کل خالصه

 يباال انداخت و به شاد ينم به من نگاه کرد و شونه ااو. نگاه کردن يو به ساالر دنیاومد و همه خند یآهنگ فارس هیآهنگ عوض شد و 

.و ادامه دادم اوردمیشد، منم کم ن یدوباره آهنگ عوض شد و عرب دمویرقص یمنم رقصمو عوض کردم و فارس! يموذيِشاد ياشاره کرد، ا

نه و پنجره رو باز کردم و لبش آروم رفتم تو آشپزخو. حواسش به من نبود یکس. کم همه اومدن وسط و من از جمع کناره گرفتم کم

. نبود ادشونیکدوم  چیه. مامان و بابا ل،یاما ناراحت هم بودم؛ از دست سه. یلیخوشحال بودم، خ. ختیاز چشمم ر یقطره اشک. نشستم

.و گرفتمچم یکه دست فتمیخوردم و کم مونده بود ب يدیو تکون شد ختیکنارم قلبم ر ییبودم که با صدا متو خود. اشکام شدت گرفت

 رونیدستمو ب عیسر. دستم تو دستشه دمیتازه فهم. به چشمام بود رهیاونم خ. چشمام تو چشماش قفل شد. دمیو ارسطو رو د برگشتم

من چم شده؟. دستش رو دستم يجا. دمیکش

.حواسم نبود د،یببخش - ارسطو

:بود نگاه کردم و ناخواسته گفتم دنیکه در حال بار یم نمبرگشتم و دوباره به بارون ن. سرمو تکون دادم، قادر به حرف زدن نبودم فقط

.کنه یم هیآسمون هم دلش برام کباب شده و داره گر -

م؟یکه برات تولد گرفت نیاز ا یناراحت - ارسطو

.زدم يپاك کردم و لبخند احمقانه ا اشکامو

.ستین نیاز ا مینه، اصال ناراحت -

ه؟یپس از چ - ارسطو
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.رفت ادشیگفت، اونم امسال  ینم کیجز اون بهم تبر یکس ادمهیکه  ییتموم ساال! رفت امروز تولدمه ادشیکه همه کسم  نیا -

.شدم رهیسمتش و به چشماش خ برگشتم

!شن؟ یمن انقدر خسته کنندم که همه از دستم خسته م -

!خانم... سارا  هیچه حرف نیا - ارسطو

ارسطو ! شم؟ یچرا من دارم هول م! ؟یکن یکار م یبا من چ يدار ایخدا. انمو اضافه کردخ دینگاه متعجبمو د یگفت سارا وقت! سارا گفت

ارسطو رو نگاه کردم که با حالت . به خودم اومدم. کنه؟ ارسطو؟ تازه خودمم تعجب کردم که تو ذهنم گفتم ارسطو یکار م یداره با من چ

به خودش اومد و رفت . ستادمیبلند شدم و ا. داشت یچشماشو ازم برنم. فرق داشت شهیدونم چرا نگاهش با هم ینم. کرد ینگاهم م یخاص

.حالم بد بود، رفتم تو اتاقم و صورتمو آب زدم. رفتم یبدون حرف. کردم کالفه س یحس م. دیبه گردنش کش یکنار و دست

دونم چرا  ینم! حس درسته؟ نیا ایداخ. کنم که تا حاال نکرده بودم یرو دارم تو خودم حس م یحس هیایخدا. کنم یدارم حس م ایخدا

.اومد تو ذهنم یم يبستم اون نگاه آخر ساالر ی؟ چشممو م!گنگ بودم

. همه در حال حرف زدن بودند. کس قصد رفتن نداشت چیبرگشتم تو سالن و ه قهیو بعد از پنج دق ادیصبر کردم تا حالم سر جاش ب یکم

:بلند گفتم

شام؟ يراب دیدار لیم یچ ونیخب خانما آقا -

م؟یبگ میدوست دار یهر چ -یملک

.گرفت خندم

.یبله هر چ -

.میسیدونه دونه بنو ارمیقلم ب هیبذار  -يشاد

از . میفقط من و ارسطو برگ سفارش داد دمیغذا رو آوردن فهم یسفارش دادن و من با رستوران تماس گرفتم و وقت یمختلف يغذاها همه

دونم چرا دست خودم نبود، انگار ارسطو تو ذهنم ثبت  ینم یکردم ول یرو ارسطو صدا م يم ساالرتو ذهن یبودم که ه یدست خودم عصب

!شده بود

چقدر قشنگ . دیرقص یارسطو هم با خواهرش م. بار من نرفتم نیا یآهنگ گذاشت و همه رفتن وسط ول يو بازم شاد میشام رو خورد همه

دادن  تیخالصه ساعت ده شب بود که رضا. بالفاصله وجدانم دعوام کرد یها باشم ولر يآن دوست داشتم من جا هی. دیرقص یو مردونه م

که با  یمن. دمیرقص یتو جمع م دیکردم نبا یحس م. خورد یتو وجدانم وول م يزیچ هیدونم چرا  ینم. شدم هاهمه رفتن و من تن. برن

رقصم اما  یم لیبا سه شهیهم مونیجمع خانوادگ يالبته تو. ادیاز عذاب وجدان بدم م یلیخ. کردم یکار رو م نیا دیحجاب حاضر شدم نبا

بودم  بندیاعتقاداتم پا يکه به همه  یاز من. احساس گناه بهم دست داده بود. دمیرقص یم دیجمع نبا نیکردم تو ا یدونم چرا حس م ینم

دوش گرفتم و نمازمو خوندم و  هیبلند شدم و . وارسط... بعدم ارسطو  ،يبود بعدم شاد یشاهرخ يآقا ریهمش تقص. بود دیبع يکار نیهمچ

احساس آرامش  یکار کم نیکرد و با ا یم تمینبودم اما وجدانم داشت اذ یهبدرسته آن چنان مذ. رقصم ببخشه ياز خدا خواستم منو برا

تنم  يدیخوابم لباس سف يتو. بودیواقع یلیخوابم خ. بودم دهید يخواب بد. شدم داریصبح با ترس از خواب ب. زود خوابم برد یلیخ. کردم

قرمز شد و اون مرد  رهنمیدفعه خون دماغ شدم و تمام پ هیشدم که  یم کیکه پشتش به من بود نزد يبود و داشتم با لبخند به مرد
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 هیاومد فقط  ادمیخوابم گذاشتم و  يپنج هزار تومان صدقه برا. باشه خوابم ریخ ایخدا! اون ارسطو بود... من اون مرد  يخدا. برگشت سمتم

با هر بار . از خودم دور کردم و رفتم سر کار رویافکار منف. داد یبد م یدونم چرا دلم گواه ینم. شمیهفته مونده به گرفتن جواب آزما

 یبرام پر رنگ تر م یسه حرف يکلمه  نیکردم ا یمن عاشق شدم؟ هر بار راجبش فکر م یعنیایخدا. کرد یارسطو دلم تاپ تاپ م دنید

تفاوت . شهیهول م مندنیکردم با د یحس م! نگاهش رنگ محبت گرفته بود ییجورا هیارسطو هم رفتارش باهام فرق کرده بود . شد

 يشاد یکرد اما من هنوز جرات نکرده بودم بگم آقا ارسطو ول یبود که اون منو سارا خانم صدا م نیروزا داشت ا نیهم که ا يا گهید

ساعات شرکت بود که  يآخرا. شیجواب آزما يهم تموم شد و قرار بود فردا برم برا ییکذا يهفته  هینیره اباالخ. کرد یراحت صداش م

.در زدم. رمیفردا بگ يبرا یساعت یرفتم اتاق ارسطو تا ازش مرخص

!دییبفرما - ارسطو

.داخل رفتم

.سالم -

شده؟ پروژه به مشکل خورده؟ يزیچ. سالم سارا خانم -يساالر

.خوام یدو ساعته م یمرخص هیفردا  يستش برانه را -

شده؟ يزیچ - ارسطو

.کار دارم یینه فقط جا -

.يسار يبا مهندسا میباشه فقط تا ده شرکت باش جلسه دار - ارسطو

.حتما -

.کنم، برو یرد نم یمرخص - ارسطو

.خداحافظ! ممنون -

.خداحافظ - ارسطو

.و خانبابا ارسط يدار ولیا. برام رد نکرد یمرخص

.اون شب پر از استرس تموم شد باالخره

صورتش  يواضح رو یاون دکتر خندون که حاال اخم يچهره  دنیکه با د شمینشستم و منتظر جواب آزما شگاهیآزما یاالن رو صندل من

 دهیحاال به من رس. دنیکوبیهر قدمش انگار پتک به سر من م يبا صدا. دیقبل از دکتر به ذهنم رس یتمام افکار منف. ختیر يبود دلم هر

.تونه تظاهر کنه یداشت لبخند بزنه اما واضح بود نم یستاده بود و سعیبود و رو به روم ا

.طرف نیاز ا دییبفرما ییسالم خانم سما -دکتر

هر آن  .قدمام سست بود. کردن یم شیرو داشتم که داشتن سالخ یحس آدم. کردم محکم باشم یسع. بدون حرف راه افتادم همراهش

 يو رو به روم رو میبا هم وارد اتاق شد. معلوم بود دیکش یکه م يبلند ياز پوف ها. برام داره يدونستم خبر بد یم. احتمال سقوطم بود

.نشست یمبل

د؟یشما همراه ندار -دکتر
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 دنیخودت کمکم کن طاقت شن ایخدا. ترس از مردن. لرز داشتم یبه طور واضح. زد اتمیحدس يبه همه  يدییحرفش مهر تا نیبا ا گهید

.هست ییزایچ هیدمیبود فهم دهیدکتر فهم. حرفاشو داشته باشم

.راستش همراه ندارم... راستش ... نه  -

.دیترسم طاقتشو نداشته باش یم. رو به شما بگم نیتونم ا یمن نم -دکتر

.کنن یم رو داشتم که دارن زجر کشش يحس جنازه ا. کردم که وجودمو لرزوند يخند زهر

.دمیهمه دست دست کردنتون تا حاال نفهم نیبا ا دیکن یدکتر فکر م -

:اتیمحتو نیدادم با ا رونیب يا دهیزجر کش يکه برام فوق العاده سخت بود از ته حلقم صدا نیا با

.دیو راحتم کن دیبگ -

.دیلختش کش يکالفه به موها یدست دکتر

متاسفانه جواب . تست سرطان خون يبود برا هیاول شیآزما يسر هیمیکه ازتون گرفت ییشایآزمانیا... دیکن یحاال که اصرار م -دکتر

.مثبته

 هیهمه جا برام . کردم یدونستم اصرار نم یاگه م. انقدر سخته تیواقع دنیدونستم شن ینم. ختنیسطل آب جوش رو سرم ر هیکردم  حس

.شد که دکتر دستمو گرفت اهیآن س

د؟یخوب -دکتر

 یهجوم اشک رو به چشمام حس م. شدم کیبه خدا نزد یلیکردم خ یفقط حس م میدونستم چه حال ینم. دونم یسواله؟ خوبم؟ نم منیا

از ته چاه  ییبا صدا. بودم رو زدم دهیشن لمایکه تونستم بزنم و اکثرا تو ف یتنها حرف. باشم فیدکتر ضع يخواستم جلو یکردم اما نم

:دمیپرس

چقدر فرصت دارم؟ -

.کرد یتلخ يخنده  دکتر

 یینها شیدر ضمن هنوز آزما. احتمال درمان هست! س هینشون داده تو مراحل اول شیشما تو آزما يماریب. نباش سارا خانم دیناام - دکتر

 یمیه سال شس ایبا دو  شهیم بایاالن تقر نیبب. باالس یکم طیبا توجه به شرا ينباز، امکان بهبود تویروح. ازت گرفته نشده دختر خوب

.بشه یدرمان قطع یدرمان

بودم تو  یچرا من؟ من انقدر اضاف ایخدا. رفت ایفرداش از دن یدرمان یمیش يجلسه  نیمادر بزرگم با اول. پشتمو لرزوند یدرمان یمیش اسم

.دمیشن یدکتر رو نم يحرفا گهید ا؟یدن نیا

جوابش  گهیروز د ستیشد ب نیقرار بر ا. که دستم داد يت و تو برگه اکه دوباره ازم گرف یشیو آزما دمید یدر حال حرکت م ییلبا فقط

.در اومدم مارستانیمثل مسخ شده ها از ب. ادیم

کردم  یفکر م شهیهم. یدرمان یمیگفت سرطان خون، ش یاومد که م یدکتر م يفقط صدا. دمیشن ینم ییصدا. بودم ابونیتو خ. رفتم یم راه

کم کم کنترلمو از دست دادم و هق هقم . ختنیکردن و ر دایاشکام راه خودشونو پ یدونم ک ینم... اما االن . رهیسرطان مال افراد پ يماریب

.کمیمسن اومد نزد یخانم. کردن یبا تعجب نگام م ابونیتو خ همه. اوج گرفت
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شده دخترم؟ یچ -خانم

.داد زدم. شدم که نترکم یخواستم خال .دونم چرا حرف زدم یدلش برام سوخت؟ نم بهیغر هیکسم که  یب نقدریمن ا یعنی

.رسمشه؟ مگه من چند سالمه نیا ایخدا -

:به زن کردم رو

.گفت یدکتر بهم چ یدون یم. حاال یتولدم بود ول شیپ يهفته . و پنج سالمه ستیمن همش ب -

.من فقط حواسم به اون زن مهربون بود یدورم بودن ول يچند نفر بایتقر

.رمیم یدارم م. سرطان خون. دکتر گفت سرطان دارم-

من . خواستم ینم نوینه من ا. کردن یهمه با ترحم نگام م. زهیر یتو آغوش اون زنم و اون زن داره همراهم اشک م دمید. باال آوردم سرمو

 میگوش. م کجامدونست یبه خودم اومدم که نم یوقت دمیتا تونستم دو. دمیبلند شدم و دو. خوام یم یمن محبت واقع. خواستم یترحم نم

.داد یاما لرزش دستم اجازه برداشتنش رو بهم نم وردخ یداشت زنگ م

 ییبا صدا. خونه يدونستم چشمام کاسه  یم. من تعجب کرد دنیکه توش بود با د يمرد. رفتم توش. دمیآژانس د هیچرخوندم و  چشممو

کرده بود و سه  دیهفته تمد هیهم مسافرتش رو  لیسه. بودن ومدهین نایخوب بود هنوز مامان ا. از ته چاه آدرس خونه رو دادم و رفتم خونه

ممکن  يحسا نیبدتر. کردم یگله م. زدم یحرف م. رفتم یها تو خونه راه م وونهیمثل د. کار کنم یدونستم چ ینم. گشتیبر م گهیروز د

نرفته غول  ادمیهنوز . بشه مثل مادر بزرگم دوست نداشتم عاقبتم. االن خودمو بکشم تا زجر کش نشم نیدوست داشتم هم. رو داشتم

 يهنوز خس خس نفس ها. پوست استخون شد هیبه  لیتبد شیچطور اون همه تپل. نابود کرد طونمویمادر بزرگ تپل و ش يسرطان چه جور

شکسته شد و هجوم من  غیکه با ج یسکوت. آن ساکت شد کیکه  يو صدا دار نیسنگ ينفسا. ادمهیجون دادن آخرشو . نرفته ادمیآخرشو 

 یبرات؟ من نم نیبودم رو زم ینیکردم؟ بار سنگ یم یجوون دیمن نبا شم؟یدرد دچار م نیمنم دارم به ا یعنیایخدا. خانواده باال سرمون

:داد زدم. دنمید انینابود شدم ترحم کنن و هر روز ب يبه چهره  هیخوام بق ینم ایخدا. رمیبم يخوام اون جور

.رمیبمخوام  ینم ایخدا -

. بودم نیزم يچشمامو که باز کردم هنوز رو. بود میماریاز ب يدیارمغان جد دنینفهم یچیچشمام و ه یاهیبار س نیلبم و ا يرو یگرم بازم

تلفن خونه و . تلفنا رو مخم بود يصدا. تا تونستم زجه زدم. کردم هیدوش و تا تونستم گر ریبلند شدم و با همون لباسا رفتم ز یبه سخت

... کار کنه؟ کاش  یچ دیمرده با هی. کار کنم یبه بعد چ نیفکر کردم از ا. ییرایخاموش کردم و نشستم وسط پذ لمویموبا. قمو قطع کردماتا

 ياما برگه  دمیگفتم نه بابا خواب د یهر بار م. شد سرطان دارم یهنوز باورم نم. کنم یدق م یکس یدارم از ب. نفر کنارم بود هیکاش 

. وسط سالن بودم سیخ يبا همون لباسا! یلیزشته؛ خ یلیخ تیواقع دمیبار امروز فهم نیچندم يحرفا بود و من برا نیتر از ا یواقع شیآزما

صداها  یبعد از مدت. بلند شدن نداشتم يبرا ییشدم اما نا اریزنگ هوش يدونم چقدر گذشته بود که با صدا ینم. یخال یِبود، خال یمغزم خال

 دهیکوب يگذشت که صدا قهیدونم چند دق ینم. لرز گرفته بودم. دمیدراز کش نیرو زم. صداها تموم شد. شد متمو. دمز يپوزخند. قطع شد

از  یقطره اشک. ذاشت یپشتش خانم نم گهید. کرد یداشت منو به اسم صدا م. ارسطو ادیفر يصدا. بود يشاد يصدا. شدن در خونه اومد

.گرفت یکه داشت شکل م ییق نو پاو پر پر شدن عش ينابود يبرا دیچشمم چک

:گفت یکه م دمیرو شن يشاد يصدا
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.دره يکفشاش جلو. ارسطو خونه س -

.رونیرفته ب يا گهیبا کفش د دیخب شا - ارسطو

.خونه س گهیبهم م یحس هییدونم ول ینم -يشاد

کنه؟ یاگه هست چرا در رو باز نم - ارسطو

.دونم ینم -يشاد

:گفت يبلند يبا صدا يدفعه شاد هی.سکوت شد يلحظه ا چند

.نکنه دوباره حالش بد شده -يشاد

دوباره؟ - ارسطو

.رفت یم یاهیاواخر چشماشم س نیا. شدیخون دماغ م ادیچند وقته ز نیا -يشاد

؟یاالن به من بگ نویا دیاون وقت شما با - ارسطو

.دونستم مهمه ینم - يشاد

م؟یکار کن یحاال چ - ارسطو

؟یدر رو بشکون یتون یم. دونم ینم -يشاد

.بهشون میزن یضرر م یکل ؟یاگه نباشه چ - ارسطو

.خونه س گهیحسم بهم م. نگران ضررش نباش -يشاد

.دمیشن یور رفتن با در رو م يصدا

خانم؟ يشاد دیسنجاق سر دار - ارسطو

.ایآره ب -يشاد

برگه . بدم هیمبل تک يهیو به پا نمیبش نیفقط تونستم رو زم. نداشتم یحسچیداخل اما ه انیدونستم االن م یم. اومد یم یخش خش يصدا

باز  يصدا. ختیر یرفت و کاخ آرزوهام فرو م یکردم اما با خوندنشون دوباره شکم م یهنوز به نوشته هاش شک م. دستم بود شمیآزما ي

و رو من  دیچشماش چرخ. سطو چقدر چشماش نگران بودمن ار يخدا. کنن یکه هراسون اطراف خونه رو نگاه م دمشونیشدن در اومد و د

:لب زمزمه کرد ریقفل شد و ز

!سارا -

ارسطو توجهش به خط نگاهش  يبا صدا يشاد. نصف صورت و لباسام خون بود. بودم سیخ. داغونم رو تیکرد وضع یباور نم. داشت بهت

.ختیاشکام ر. سمتم و صورتمو تو دستش گرفت دیو دو زود به خودش اومد یاونم مثل ارسطو شوکه شد ول. دیجلب شد و منو د

؟يشد یشکل نیچرا ا ؟ییشده سارا یچ -يشاد

.از بهت در اومد و اومد سمتم و کنارم نشست ارسطو

.دکتر میبر دیدختر؟ بلند شو، بلند شو با يا يجور نیسارا چرا ا... سارا  - ارسطو

:شدت گرفت و با هق هق گفتم اشکام
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.ستیدکتر الزم ن گهید. ستیندکتر الزم  -

سارا؟ یگیم یچ ؟یچ یعنی-يشاد

.دکتر الزم ندارم گهید يشاد -

.کرد یسمت ارسطو که با بهت و بغض نگام م برگشتم

.باختم مویشرط زندگ نیمن با انجام ا. باختم  یمن شرط دومتونو انجام دادم ول. دکتر میبر ستیالزم ن گهید -

؟یگی؟ کدوم شرط رو مسارا هیمنطورت چ - ارسطو

:زدم داد

چمه؟ یدون یم. گرفتم شمویامروز جواب آزما. رفتم دکتر شیچند هفته پ. چند تا شرط بسته بودم یلعنت يمگه من با تو -

.نگاه کردم يشاد به

گفت؟  یدکتر بهم چ یدون یم يشاد -

.رو پاهام گذاشتم و زجه زدم سرمو

.باشه شمیمانم پبار دلم خواست ما نیاول يامروز برا -

.تکون دادم و به صورتاشون نگاه کردم شویآزما جواب

منو  يراحت شد؟ راحت شد التیخ. بدم شیبرم آزما يکرد یاصرار م یه. ارسطو خان ایب. تو دستامه قتیحق. من تو دستامه یزندگ! نهیا -

؟يبدبخت کرد

شت؟یو جواب آزمانشون داده ت یمگه چ! سارا یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب - ارسطو

:تمام و بدون مقدمه گفتم یرحم یبا ب. حرف ارسطو جفتشون به دهنم چشم دوختن نیا با

؟!سرطان خون -

!يوا -يشاد

.دیخند یول ارسطو

.سارا تمومش کن ستین یقشنگ یشوخ -

.دونستم باور نکرده یم

من  يافهینگاه به ق هیرو؟  شمیکه دارم نابود م نیوم کنم؟ اکردن دارم رو تم یزندگ يکه چند وقت فرصت برا نیرو تموم کنم؟ ا یچ -

کنن؟ یم یکه دارن شوخ مییکسا هیشب. بکن

:دیکش ادیفر ارسطو

.یلعنت ستین تیچیه ست،ین تیچیتو ه. بس کن سارا -

دونستم  یم. ارسطو بودتو بهت رفتار  یکرد از طرف یم هیمن گر يداشت برا یاز طرف يشاد. کرد یم هیشد ارسطو داشت گر ینم باورم

:زد ادیبازم ارسطو فر. کنه هیحده که واسم گر نیدونستم در ا ینم یکرده ول دایبهم عالقه پ یارسطو کم

بابا مامانت کجان؟ - ارسطو
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.انیفعال نم -

.که گوشم کر شد دیکش يادیبار فر نیا ارسطو

کجاس؟ رتتیغ یاون داداش ب -

.واقعا منو ول کرده رفته لیسه .اما حق داشت. حرفش ناراحت شدم از

.زیکنم مسافرتشونو به هم نر یارسطو خواهش م. انیم رتریزنگ زده د -

.خون بود يچشماش کاسه  ارسطو

چرا؟ چرا؟ ایخدا ي؟ وا!یتوئه؟ د جواب بده لعنت دنیمسافرت اون مهم تر از زجر کش - ارسطو

.پروا دستمو تو دستش گرفت یوم نشست و باومد جل. پر درد ارسطو منو ساکت کرده بود يادهایفر

.بشه تیزیذارم چ یسارا به ارواح خاك مادرم نم. بشه تیزیذارم چ ینم - ارسطو

.از دستم در آورد و بلند شد شویجواب آزما. هممون يبود برا یسخت يلحظه ها. زجه زد يشاد. ختیاشکاش ر ختیر اشکام

.دکتر میبازم بر دیبا دیبه وضعش برس یخانم کم يشاد - ارسطو

.رم یدکتر نم گهیمن د -

.یکن یتو غلط م - ارسطو

 یمن ترحم کس. ومدمیکوتاه ن یول دمیاز حرفشو د یمونیکه تو چشماش پش نیبا ا. بود که ازش خوردم یفحش نیاول. بهت نگاش کردم با

.دمیاز دستش کش شویآزما يبرگه . ستادمیبلند شدم و جلوش ا. خواستم یرو نم

!ونریب -

.زده نگام کرد بهت

.رونیب دیگفتم بر -

.رفت یبا بهت عقب ارسطو

؟!سارا یول - ارسطو

:زدم داد

.خوام تنها باشم یم. رونیب دیبر. عوض نشده یچیه. سارا نه و سارا خانم -

.بمونم شتیسارا بذار من پ -يشاد

.تر کردم میمال لحنمو

.دیکنم بر یخواهش م يشاد -

رفتم . انداختم نیبلند شدم و رفتم تو اتاقم و لباسامو در آوردم و تو ماش. رفتن شهیعوض نم ممیتصم دنید یکردن و وقت نگام يدینا ام با

! مو. و خواستم موس به موهام بزنم که دستم رو هوا خشک شد دمیپوش يبلوز شلوار ساده ا. اومدم رونیدوش گرفتم و ب هیعیحمام و سر

خرد شد و دل  نهیپرت کردم که آ نهیموس رو به سمت آ شم؟یم يجور نیمنم هم یعنیایخدا. بود ختهیش رمادر بزرگم تموم موها ادمهی
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. انگار اشکم خشک شده بود. اومد یهم نم میگر یحت گهید. شدم رهیخ نهیآ ينشستم و به خرده ها نیهمون جا رو زم. خنک یمن کم

.بود؛ برداشتملیسه لیموبا ختماندا یبه شماره نگاه. تلفن زنگ خورد

بله؟ -

.سالم سارا جونم -لیسه

.زدم يپوزخند

.سالم -

.سکوت کرد یکم لیخشک گفتم سالم که سه انقدر

سارا؟ یخوب -لیسه

.شمینم نیآره بهتر از ا -

سارا؟ یکن یم هیگر يدار -لیسه

.نه فقط دلم براتون تنگ شده بود -

.ما هم دلمون برات تنگ شده -لیسه

!نمیب یدارم م آره

.بد دارم بایخبر تقر هیسارا  -لیسه

.ختیر يهر دلم

شده؟ شیباران طور -

.راستش عمو امروز صبح فوت کرد! وونهینه بابا د -لیسه

.شدم شوکه

؟یچ -

.عمو فوت کرده -لیسه

چرا؟ -

سرطان داره؟ یدونست یمگه نم -لیسه

.کردن دایاشکام بازم راه خودشونو پ. یو من تو اوج جوون يریهمه تو پ چرا یول. بود یارث لمونیفام يچقدر سرطان تو! من يخدا

 يخوا ینم يزیچ. گردم تهران یمنم امشب بر م. گردن یمونن و بر م یراستش بابا به من زنگ زد و گفت بهت بگم تا هفتم عمو م -لیسه

برات بخرم؟

!ینه مرس -

.لش بودعمو هفتاد و هشت سا. خودتو ناراحت نکن سارا -لیسه

!دهیحرف از تو بع نیا ل؟یمگه به سن و ساله سه -

.زنگ بزن یداشت يکار. میرس یما فردا شب م! باشه بابا -لیسه
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.يبا! یباشه مرس -

 ینم یبگم؟ حت یچ ایخدا! ایخدا» .سرطان داشت. عمو فوت شد«. جملش برام واضح بود هیتنها  فتادمیکه م لیسه يحرفا ادی. کردم قطع

مخصوص  يدعا. داد یاما داشت مسجد جمکران رو نشون م نمیبب لممویپنج تا ف يزدم شبکه . رو روشن کردم ونیزیتلو. بگم دیبا یدونم چ

. و همراه شروع به خوندن دعا کردم ختیاشکم ر. تیرفتم تو فاز معنو اگاهناخود. خوند یرو م

 یکیحس نزد شتریب شهیاالن از هم. تره کیاز رگ گردن به ما نزد خدا گنیدرسته که م. برد یقیعم يمنو به خلسه  شیو فهم معن دعا

.زجه زدم. حرف زدم. ختمیاشک ر. همراه با دعا خوندم. بهش رو داشتم

من تازه داشتم . رمیچرا؟ من دوست ندارم االن بم! و پنج ساله؟ ستیدختر ب هیسرنوشت منه؟ سرنوشت  نیا یعنی. رمیخوام بم ینم ایخدا -

اسمش تپش  دنیبا شن یحت. شدم؛ عاشق؟ آره یمن تازه داشتم عاشق م. یخواستم برم دنبال نقاش یمن تازه م. دمیفهم یرو میزندگ یمعن

بزرگ شدن باران رو  دیمن نبا یعنی. من عاشق بچه بودم. کنه یقلبم درش رو باز م. رهیگ یقلبم بهانشو م. شهیقلبم هول م. رهیقلبم باال م

!ایخدا! ایخدا! ایخدا نم؟یبب

 داریب لمیموبا يصبح با صدا. شد و به عالم خواب فرو رفتم نیرو همون مبل دراز شدم و چشمام سنگ! زدم حنجرم داغون شد غیج انقدر

 جهینت هیفکر کردم و هر بار به  میدرست تا ساعت هفت و ن. رمیعاقالنه بگ میتصم هیخواستم فکر کنم و  یم. ساعت پنج صبح بود. شدم

از . باهاشون صحبت کنم دیبا. و ارسطو هم خبر نداشتن يکاش شاد. بدونه یدوست ندارم کس. خوام یرو نم یترحم کسمن . دمیرس

و  يجور نیمحبت ا. برام دل بسوزونه و متنفرم نرگس برام ترحم کنه لیدوست ندارم سه. اومد یخونوادم بدم م يکرده  رییتغ يرفتارا

 يآهنگا ویافتادم و از آرش یآهنگ هیادیدونم چرا  ینم. ستیموندن ن يجا جا نیا. برم دیبا. برم دیاب. خوام یمامان و بابا رو هم نم يزور

.کردم هیگر يگذاشتمش و مثل ابر بهار. کردم داشیپ لمیموبا

واسه موندن رهید گهید

رمیتو م شیاز پ دارم

سهمه دستامه ییجدا

رمیگ یدستاتو نم که

خداحافظ رمیدارم م ییبارون تنها نیا تو

رمیقصه تقد نیا شده

خداحافظ رمیدلگ چه

واسه موندن رهید گهید

رمیتو م شیاز پ دارم

رمیگ یسهمه دستامه که دستاتو نم ییجدا

خداحافظ رمیدارم م ییبارون تنها نیا تو

رمیقصه تقد نیا شده
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خداحافظ رمیدلگ چه

رمیدارم م رهید گهید

لحظه ها سخته نیا چقدر

وسهاز تو کاب ییجدا

وقته یمرگ ب هیشب

تو ساحل چشمات دارم

شمیآهسته گم م گهید

ستین ایتو دن ییجا برام

شمیاوج قصه گم م تو

رمیدارم م رهید گهید

ستین ایتو دن ییجا برام

ستین دایپ يزیتو چشمم چ ییاز اشکا ریغ به

تو یباور کنم ب دیبا

رمیمرگ تقد ههیشب

تو ساحل چشمات دارم

شمیاهسته گم م گهید

ستین ایتو دن ییجا برام

شمیاوج قصه گم م تو

رمیدارم م رهید گهید

ستین ایتو دن ییجا برام

ستین دایپ يزیتو چشمم چ ییاز اشکها ریغ به

تو یباور کنم ب دیبا

رمیمرگ تقد ههیشب

!خداحافظ

 ایهیبا . دیگنج ینم لمیفاق افتاده تو مخکه واسم ات ییزایچ نیوقت ا چیه. بشه سرگذشت من یآهنگ نیهمچ هیکردم  یوقت فکر نم چیه

...گرفتم و  مویینها میتصم یعل

. و رفتم باال دمیرس. شدم و رفتم شرکت نیبود توش چپوندم و رفتم سوار ماش يمانتو و شلوار و روسر یچمدون برداشتم و هر چ هیعیسر

.بغلم کرد دیبرق گرفته ها پر نیع دنمیبا د يشاد
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.گهید يایفکر کردم نم. ییاراقربونت بشم س -يشاد

 زیترحم برانگ یلیفکر کنم خ! نبودا یالبته برق خوش. زد یچشماش برق دنمیاومد و با د رونیارسطو هم از اتاقش ب يشاد غیج يصدا با

رحم رو تو تونم ت ینم. کردم یداشتم فرار م زایچ نیاز هم. رو دوست نداشتم زایچ نیا. دوست نداشتم. تو چشمش اشک بود. شده بودم

.گلومو صاف کردم و بغضمو خوردم. محکم باشم دیحرف زدن اول با يبرا. شمیداغون م. شمیخرد م. نمیبب یچشم کس

.خوام باهاتون حرف بزنم یم دینیلطفا بش -

:گفتم چشمام رو بستم و. تونستم یبود نم ستادهیارسطو که باال سرم ا دنیمنم نشستم اما با د. ستادینشست ارسطو هم ا يشاد

.يساالر يآقا دینیکنم بش یخواهش م -

ارسطو هم ... یگرچه سخت بود ول. زدم یحرفامو م دیکرد اما من با یهم با تعجب نگام م يشاد. دمیرو شن يساالر یپوزخند عصب يصدا

.کردم و شروع کردم ستیحرفامو تو ذهنم راست و ر یکم. نشست

.خوام بدونه یدونه و نم ینمیکه کس دیدون یم ییزایشما االن چ ندیبب -

.دوشون چشاشون شد چشم وزغ هر

؟یچ یعنی-يشاد

راز  هیمثل  نویخوام ا یو من ازتون م دیمن خبر دار یهمون طور که گفتم شما االن از همه چ. دیکنم وسط حرفم حرف نزن یخواهش م -

.دینگ یو به کس دیخودتون نگه دار شیپ

.بود یسوالحالت صورتشون . نگاه کردم بهشون

!برادرم و مادر پدرم یحت -

:دیکش ادیبلند شد و فر یحرفم ارسطو عصب نیا با

 يقو یلیخ یبگ يخوا یم ؟یحرفا رو بزن نیا يایب يفکر کرد یلیخ! ییحواسم نبود؛ خانم سما دیآهان ببخش. سارا يشد وونهیتو د -ارسطو

.ب بدههان؟ جوا ؟يندار اجیاحت یبه کس ينشون بد يخوا یم ؟یهست

.و صدام رو مثل خودش باال بردم ستادمیا شیقدم هیبلند شدم و رو به روش تو  منم

 یتو چه م. ارسطو خان اریبلد رو در ن زیهمه چ يآدما يواسه من ادا. ستمیچون ن میخوام بگم قو ینم. رو ثابت کنم يزیخوام چ ینه نم -

. بوده برام ترحم کنه لیفقط ورد زبونشون سه یکه از بچگ يخوام خونواده ا ینم خوام خونوادم بدونن، جرمه؟ ینم. دارم یمن چه حال یفهم

رفتارشونو  رییتغ. دونستن و داشتن پسر رو افتخار برام دل بسوزونن یعار م یتو حرفاشون منو تو بچگ یواشکیکه  يمادر درپ خوامینم

.دوست ندارم

که طبق خواستشون  نیکردن و منو با ا یسرشون حلوا حلوا م يکرد رو رو یمبا نمرات افتضاح هر ترم رو رد  لیکه سه يپدر و مادر -

 کیبمونه و بهم تبر ادشونیبار روز تولدم  هیکه برام آرزو شد  يپدر مادر. نکردن قیبار تشو هینمره ها  نیرشتمو انتخاب کردم با بهتر

برام ! میضیمر يدور و برم باشن فقط برا ییآدما نیخوام همچینم. دنید یتدارك تولد م لیتولد سه يماه قبل برا هیهر سال از . بگن

 يخونه  ایيفقط به ندار یبدبخت. ستیخودت فقط ن کیکوچ يایاون دن ایدن. من ارسطو خان هیاز زندگ یدون ینم زایچ یلیخ. سخته

تو مادرت از . سخت تر از مال منه یرشدچا یسالگ ستیکه تو از ب يمادر یفکر نکن ب. از توئه ربزرگ ت یلیمن خ يایبدبخت. ستین کیکوچ
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بوده و من فقط  شهیهم ؟یمن چ یتونه دست نوازش رو سرت بکشه و قربون صدقت بره ول یکه نم ستین گهید یدون یم. رفت تیزندگ

 یاون موقع م. بودم ياون موقع قو. نهیاشکامو بب ینذاشتم کس. کردم هیگر. و دم نزدم دمید. دمیشد رو د یم دهیکش لیکه به سر سه یدست

من تا حاال . نیاشکامو بب. خوام باشم ینم. ستمین يقو گهید. تونم ینم يتونم ارسطو، شاد یاالن نم یول. بودنم رو ثابت کنم يتونستم قو

.ستمین يقو نم. داغون شدم... شما  ياالن جلو یول ختمیخونوادم اشک نر یحت یکس يجلو

.مبل افتادم يرو یسست با

خواسته  نیآخر نیا. دیکمکم کن. تونم قبولش کنم ینم. برام سخته يمحبت ظاهر. برام سخته. دیبفهم. بودنم رو ثبت کنم يخوام قو ینم -

.و در حال مرگه یآدم خسته از زندگ هیي

بزنم اما  یخواستم حرف ینم. دردناکه یلیدونستم حرفام خ یم. تعجب نکردم. مشتش در خرد شد يکه جا دیبا مشت به در اتاق کوب ارسطو

.اومد یکدومشون در نم چیاز ه ییفکر کنم موفق شدم چون صدا. کردم یقانعشون م دیبا. ناخواسته به زبون آوردم

...تو ... تو ... کم کم آثارش . یکن یازشون مخف یتون یچقدر م یکن یفکر م - ارسطو

:محکم گفتم. براش سخت بود گفتنش. بگه یخواد چ یدونستم م یم

.جاشم کردمفکر اون  -

.دوشون نگام کردن هر

.خوام برم یم -

.بزرگ تر شه نیچشماشون از ا گهینکنم د فکر

کجا؟ -يشاد

.ماه کیيبرا! ییجا هی-

گفتم کجا؟ -يشاد

.بگم یخوام به کس ینم -

همه . موندم رهیتش خناخودآگاه به صور. هم قشنگ بود شیعصب يخنده  یحت. کرد بیترغ دنشیارسطو منو به د یعصب يخنده  يصدا

بدون از دست دادن . درست مثل من. بود رهیاونم به من خ. چهرش تو ذهنم بمونه امیخواستم تو تمام تنها یم. صورتش رو نگاه کردم یچ

شت رو دا ختنیکه قصد ر یقطره اشک. کرد یم یاونم انگار داشت با نگاهش ازم خداحافظ. قاطع هستم ممیبود تو تصم دهیفهم. هیثان هییحت

. فقط حرف آخر مونده بود. تو نطفه خفه کردم و بلند شدم

!دیبه من بکن یکمک هیدیفقط شما با... فقط . دیدرکم کن. خوام ینم یمن خانوادمو دوست دارم، ول دینیبب -

.با غم يو کالفه نگاهم کرد، شاد یعصبان ارسطو

 دیکه البته بع شمیپ انیباشه که هوس نکنن ب ییفقط جا دیبگ دیجا رو دوست داشتهر  رم،یدارم م يسفر کار هیيبرا دیبه خانوادم بگ دیبا -

.خودم خلوت کنم يخوام با خدا یفرار کنم، م ایهمه تظاهر و ر نیخوام از ا یماه م هی. ماه هیدونم، فقط  یم

خوام  یدونستم نم یم ینم قبول کردم ولم. خاموش نکنم لممیمراقب خودم باشم و موبا یلیکه خ یقبول کردن به شرط قهیاز چند دق بعد

.جوابشونو بدم
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 یشما رو مقصر نم یکس دینترس. ازم نشد ياگه خبر یحت دینگ یبه کس یچیه ندهیماه آ هیتا  دیقول بد دیبا. دیبه من بد یقول هیفقط  -

من تو اون . تونه شما رو خطاکار بدونه ینم یرو نوشتم و به گردن گرفتم و کس زیهمه چ زمیم يتو کشو دیافتاد بر یاتفاق نیاگه همچ. دونه

.کنم یکشو رو براتون اس ام اس م دیکل يشه جا یداره تموم م دمیاگه د. دیدونست ینم یچیشما ه تمنامه نوش

 يارسطو گوشه ا. میاز هم جدا شد. میکرد هیتو بغل هم گر یاومد بغلم کرد و کل يشاد. کردن یم هیواضح گر گهیو ارسطو د يشاد

سرشو باال . ستادمیا کشیرفتم جلو و نزد. کنه یم هیدونستم داره گر یداشت، م یفیشونه هاش لرزش خف. اومد یبود و جلو نم ستادهیا

 نیبشکنه، من ا نیاز ا شتریبذارم ب دیمن نبا یکه همراه من شکسته، ول يمرد. دمیمرد رو د هیياشکا دم،یداشکاشو  دم؛یآورد و من د

.دوست دارمارسطو رو با غرورش 

...تو ... تو . دیمن بود یزندگ ياتفاقا نیشما بهتر. نکن ارسطو هیگر -

.قرمزش نگاه کردم يدوباره سرمو باال بردم و به چشما! بگم یدونستم چ ینم. و حرفمو ادمه ندادم نییانداختم پا سرمو

 یکس يوقت جلو چیه ز،یمن اشک نر يوقت برا چیکن و ه یزندگ یدونم چرا، ول ینم. گمیم نویدونم چرا دارم ا ینم. کن یارسطو زندگ -

.زیاشک نر

.زدم یم دیتا در شرکت رفتم و با چشمام جفتشونو د یعقب عقب

.یش یخوب م. دکتر میر ینرو سارا، نرو، بازم م - ارسطو

.لرزش داشت خودشم حرفاشو قبول نداشت صداش

...اگه ... اگه  یول چ،یکه ه میدیاگه بازم همو د. هر دوتونو دوست دارم -

.دوست نداشتم بگم مردم یحت

!دیحاللم کن -

معلوم  روزیرم، مقصدم از د یدونستم کجا دارم م یم. شدم و رفتم نیبه عقب سوار ماش ینگاه میو بدون ن رونیب دمیو دو ختیر اشکام

!جمکران ون؛یزیبعد از اون دعا تو تلو روزیاز د. بود

دونم چرا اما اصال حس  ینم! ماه هی؟یاونم چ. رفتم یم ییبار بود داشتم تنها جا نیاول. داد یمغزم فرمان نم یعنیکردم،  یفکر نم یچیه به

.حس ناشناخته هیبود،  یحس هیکردم، خوشحال هم نبودم اما  ینم هیگر. بودن دهیتو جونم دم یحس خوب هینداشتم برعکس  يبد

.رو روشن کردم ستمیفلشمو گذاشتم و س. رداشتم اونم بدون همسف يا یبرسم راه طوالن تا

یکه هست گهیمن م قلب

یستیکه ن گهیچشمام م اما

سخته باورم شه یلیخ

یستین گهید شمیتو پ که

که هنوز چشماتو بگو

یبه عشق من نبست رو
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یتو رفت گهیمن م چشم

یهست گهیقلبم م اما

الهیکه همش خ حاال

رمیدستاتو بگ بذار

تو فرض محالم بذار

رمیتو باشم تا بم اب

عاشقت بمونم بذار

عاشقت بمونم بذار

عاشقت بمونم بذار

اسیکه همش تو رو حاال

دلتنگت بمونم نذار

من يبرا يداریب مرگ

دونم یخوب م یلیخ نویا

عاشقت بمونم بذار

عاشقت بمونم بذار

عاشقت بمونم بذار

یشه تو نباش یم مگه

یمون یمثل نفس م تو

یگرمتو کاشک يدستا

یبه دستم برسون تو

پناهه یتو قلبم ب یب

یستیکه ن یوقت رمیم یم

باورم شه شهیم مگه

یستین گهید شمیتو پ که

الهیکه همش خ حاال

رمیدستاتو بگ بذار

تو فرض محالم بذار

رمیتو باشم تا بم با

عاشقت بمونم بذار
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عاشقت بمونم بذار

عاشقت بمونم بذار

اسیکه همش تو رو حاال

گت بمونمدلتن نذار

من يبرا يداریب مرگ

دونم یخوب م یلیخ نویا

عاشقت بمونم بذار

عاشقت بمونم بذار

عاشقت بمونم بذار

اتفاق برام افتاد،  هیآهنگ فقط  نیخود رو از ذهنم دور کنم، با ا یب يخواستم با آهنگ حواسمو جمع کنم که خوابم نبره و فکرا یم مثال

.گ؛ ارسطواسم پر رن هیاسم تو قلبم  هیحس 

گفت عاشقم بود،  یبهم م یحس هی! کرد؟ یم هینبود؟ چرا برام گر! اونم عاشقم بود؟ یعنی. ارسطو یبرام تجسم شد؛ صورت اشک یشکل هی

گفت تو حق  یبود که م نیکه درونم شکل گرفت ا یاما تنها حس پر رنگ. کرد یگفت دلتو خوش نکن اونم ترحم م یبهم م یحس هیاما 

!شدم یعصب. فرصت دارم گهیچقدر د ستیکه معلوم ن یآدم سالم نه من، من هیداره با  یحق زندگ اون! یفکر کن به اون يندار

که منو  یبدون دونستن چشم ،يگذر ينایبدون توجه به ماش. داد زدم، از ته دل. ستادمیدره نگه داشتم رفتم لبش ا هیکنار  يگوشه ا نویماش

...و  دیشن یشت حرفامو مکه دا یبدون دونستن گوش د،یکاو یم

چرا  ؟یزجر کشم کن یچرا خواست گهید يدیمردن چ يتو که از قبل برام برنامه ! عاشق شم؟ ی؟ چرا گذاشت!چرا خــــدا... خــــدا  -

را؟چ ؟يچرا اسم ارسطو رو برام پر رنگ کرد! بشه؟ دیپر شه که نبا یبود وقت یعمر خال هیکه  یقلب یعاشق شم؟ چرا گذاشت یگذاشت

 یهمراهم داشت اشک م یکه کس نیغافل از ا. ختمیاشک ر. دره پرت کردم نیینشستم و با مشتام خاك رو مشت کردم و به پا نیزم رو

!برام نمونده بود یحسش نکردم، حس. میچند متر فاصله داشت دیدورتر شا یکم. ختیر

سرم  مویصورت دیسف یِچادر گل گل. شدم ادهیپ. دمیزود رس یلیخ. شدم و با سرعت روندم سمت جمکران نیبلند شدم و سوار ماش یعصب

نور  نیجا با ا نیکشوند و چقدر ا یشد منو به سمت خودش م یم دهیکه د ینور سبز رنگ. رفتم جلو يویامور دن يانداختم و فارغ از همه 

درست . کرد زشیکه به قلبم ر يدیرز از نور املرز کردم، ل. برخورد کرد حیضر يلرزونم با طال يانقدر جلو رفتم که دستا. داشت تیمعنو

.میخونده بود کیزیرسانش که تو درس ف انیمثل جر

دونم چقدر گذشته بود که با گذاشته شدن دست رو شونم سرمو باال آوردم و رو صورتش  ینم. جا نشستم و سرمو رو زانو گذاشتم همون

.مات موندم

ایخدا. و دامنش معلوم بود دختره شیصورت رهنیابرو نداشت، مو نداشت اما از پ. کبود ییلبا. تیدرست مثل م دیسف دیسف د،یسف یصورت

.زد یداره؟ دور از جونِ باران همسن باران م یدختر بچه چه گناه نیچرا؟ ا! نم؟یا یعنی
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.سالم سارا خانم -دختر

!کردم تعجب

؟یدون یتو اسم منو از کجا م -

!سالم کردما -دختر

.حاال جواب منو بده. باشه سالم -

.حدس زدم -دختر

.دینگاهش کردم که خند يجور

.شتیپ امیگفت ب. نفر بهم گفت هیباشه،  -دختر

!کردم تعجب

بود؟ یک -

.نفر بهش گفته که به من بگه هیپسر بچه بود، گفت  هیدونم  ینم -دختر

.شناسه یمن رو نم یجا که کس نیحتما اشتباه شده، ا! بوده؟ یک یعنی

خانوم خوشگل؟ هیتو اسمت چ -

.روشا -دختر

.یچه قشنگه اسمت، مثل خودت که قشنگ -

!رمیم یدارم م ده؟یچه فا -روشا

!رو گفتن؟ قتیکردم، چرا به بچه حق تعجب

.یش یخوب م زم،ینه عز -

.دمیبابا و مامان رو شن يدروغ نگو، خودم حرفا -روشا

.گرفت دلم

...یم... یم منگران نباش، منم مثل تو دار -

:نتونستم حرفمو کامل کنم به جاش گفتم. برخورد کنم قتیدختر بچه انقدر واضح با حق نیتونستم مثل ا یتونستم، من نم ینم

.منم سرطان دارم -

؟يدیو فهم يدیشن یواشکیتوام  -روشا

.گرفت خندم

.تنها رفتم دکتر، دکتر خودش بهم گفت. نه، من تنها بودم -

.یرفت یبا مامانت م دیمامان برم دکتر و توام با ایبا خودش  دیبا گهیم شهیبابا هم یول -روشا

.من مامانم مسافرت بود مجبور شدم تنها برم -

  .ياما تو که مو دار -روشا
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:  .  :و منتشر شده استساخته )www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

.زهیر یمال منم کم کم م -

.غصه نخورم ختیر یزدم که وقت یتو بودم خودم م يمن جا -روشا

دونم خودم  یم يجور نیحرف روشا رو گوش کنم خوب باشه، ا دیشا خت؟یر یفر خوشگلم م يمنم موها یعنی. لحظه به فکر فرو رفتم هی

:گفتم یبا خوشحال. زشتم نکرده، خودم کردم يماریبهم غلبه نکرده، بيماریدونم ب یخودمو کچل کردم، م

؟یشناس یم شگاهیجاها آرا نیتو ا! ایگیراست م -

.آره -روشا

؟يایبا منم ب یتون یم -

.بذار برم به مامانم بگم -روشا

.خوش پوش اومد یو بعد با خانم رفت

.سالم - خانم

.کردم یم شنهادیپ دیمن نبا. بره ییجا بهیغر هیدخترتون با  دیبذار دیتون یدونم نم یسالم، راستش م -

.دیخند خانمه

گفت انقدر تعجب کردم  یوقت نیهم يبرا دیدوست روشا هست نیشما اول. مادر روشا مهیدر ضمن من اسمم مر. دیمن اومدم بگم بر یول -

!؟يمار دار يمهره  نمیکه اومدم بب

.م باهام ارتباط برقرار کردچون منم مثل خودش دینه، راستش شا -

.صورتش در هم رفت هوی

.دونستم یمتاسفم نم -میمر

خانم گل؟ نیبا ا شگاهیآرا میبر دید یحاال اجازه م -

؟یمعمول ایيخوا یخوب م شگاهیآرا -میمر

.دمیخند

.رو سرم خالص شم یاضاف يموها نیخوام از شر ا یکدوم، فقط م چیه -

.با بهت نگاهم کرد میمر

؟یچ یعنی-میمر

.خودم يبا خواسته  یمنته. شم یم یشکل نیماه زودتر ا هیتینداره نها یفرق. خوام شکل روشا بشم یم یعنی-

.میو رفت میشد نمیراهمون شد و همراه روشا سوار ماش يبا بهت بدرقه  میمر

.اومد سمتمون يشگریآرا. میشد شگاهیدو با هم وارد آر هر

.زمیعز دییبفرما -

:نشستم و اون خانم هم اومد جلو و گفت یصندل ور
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.زمیعز اریدر ب تویروسر -

.موهام فرو برد يکه در آوردم دو تا دستشو تو فرها مویروسر

گلم؟ شیبزن يخوا یم یچه مدل! ییچه موها يوا -شگریآرا

!از ته -

.دیخند شگریآرا

...هم موهات نازه هم شوخ یتو هم خوشگل ،يچقدر ناز... ماشاا -

.نکردم یمن شوخ یول -

.لبخندش محو شد و با بهت نگاهم کرد میلحن جد از

!چرا؟ -شگریآرا

.شم یم یچه شکل گهیچند وقت د نمیخوام بب یاالن م زه،یر یخودش م گهیچند وقت د -

.دیرو فهم هیبه وضع روشا قض یبا نگاه شگریکنم آرا فکر

از ته بزنم؟ يجد -شگریآرا

.شم یبله، ممنون م -

 نمیا! ابرو. از روشا دارم شتریب يزیچ هیهنوز من  دمیفهم نهینگاه به آ هیبا ! شد لیکچل تبد يبه سارا يمو فرفر يشد که سارا نیچن نیا و

!سوخت و سوز نه یو زود داره ول رید گه،ید زهیر یم

.شم ادامه دادم یم يجور نیهم گهیکه تا چند وقت دنیا يادآوریبعد با  یشدم ول مونیآن پش هی. قشنگم نگاه کردم يحسرت به موها با

!لطفا دیابرومم بزن -

:با تعحب گفت شگریآرا

ادا؟یممکنه بهت ن -

.خانم ستیمهم ن -

.زد و منم شدم روشا ابروهامم

.دنیخند یم امونیبه ما بودن و به شوخ رهیخ شگاهیتو آرا همه

.من متعجب شد دنیبا د میحرم و مر میهمراه روشا برگشت. رونیم بزد شگاهیموم و از در آرا یانداختم رو سر ب شالمو

.اثر نذاشت سارا جون تیذره رو قشنگ هیکه  یانقدر خوشگل -میمر

.یمرس -

.کنن یرفتار نم هیمثل بق نایبودم ا خوشحال

.و روشا قصد رفتن کردن میبود که مر شب

.ما يخونه میبر ایب یبیجا غر نیدونم ا یسارا جون م -میمر

.شبا یماه تو حرم باشم حت هیخواستم  یعنیمن قصدم از اومدن موندن بود،  یجون، ول میممنون مر -
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!پس؟ نمتیب یبازم م. میایم ونیروز در م هیایراستش ما هر روز . حانم گل یباشه هر جور راحت -میمر

.حتما -

.پس فعال خداحافظ -میمر

.يبا -

.اومد کنارم و بغلم کرد روشا

!يریم یم يناراحتم که توام مثل من دار یمثل تو دارم، ول یخوشحالم دوست خوب یلیخ -روشا

"!يریم یم يتوام مثل من دار": من هنوز مبهوت جملش بودم یبغلم در اومد و رفت، ول از

 نیگرفتم تو همون ماش میتصم .نشستم و خوردم نیو تو ماش دمیخر چیساندو هیرفتم و . نه ایذارن شب تو حرم موند  یدونستم م ینم

رو  نیماش يدرا. دوباره برم داخل و برگردم دیارز ینم سکشیهتل که نداشتم، حرم هم مطمئن نبودم و به ر ایبخوابم، پول مسافرخونه 

.دمیعقب خواب یقفل کردم و رو صندل

.نییدادم پارو  شهیش. روشا بود. شدم داریخورد ب یم نیماش يشهیکه به ش يضربه ا يبا صدا صبح

.سالم -

.سالم سارا جون -روشا

؟ياومد یک ؟یخوب -

.ارتیز میبا هم بر ایاالن، ب نیهم -روشا

بود که خودمو  نیا يبرا لشیدل هیدیشا. که کچل بودم ناراحت نبودم نیاز ا ادیدونم چرا ز ینم. و شالمو درست کردم دمیکش يا ازهیخم

.بود بد نبود یدونم هر چ ینم. دروشا بو تیوضع دمیشا دم،ید ینم ادیز

.میو دعا خوندن انجام داد يباز یتا شب با روشا کل. اطیساعت بعد رفتم تو ح هیمنم  رونیو روشا زودتر رفت ب ارتیز میرفت

.بود لیسه. زنگ زد لمیهشت شب بود که موبا ساعت

بله؟ -

؟یتیسالم سارا، مامور -لیسه

آره چطور؟. سالم -

گرم . ماه بندر عباس هیيبرا تیمامور یبهش گفته رفت ستییبه مامان زنگ زدم گفت ر يبدم نبود تویمدم خونه سوغاتاو یچیه -لیسه

؟یتیپس مامور! وقت دختر هیيرینم ست؟ین

.آره -

اوضاع که خوبه؟ -لیسه

.خوبه یمرس -

.باش ریگیخودت پ. به حسابت که شمارشو ازم گرفتزهیرو خواست بر تتیمامور نیحقوق دو ماه قبلت و ا يساالر یآهان راست -لیسه

همه خوبن؟ باران؟. لیباشه سه -
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.شبم فتیمنم امشب ش. يبه کارات برس خواهر گهیبرو د. میهمه خوب -لیسه

.يبا. مراقب خودت باش. يزنگ زد یمرس -

.تا بعد يبا -لیسه

همه رو از  تینداده و خرج مامور شیدونستم حقوق دو ماه پ یکه م نیا با. بود ختهیکه ارسطو پول به حسابم ر نیخوشحال شدم از ا یلیخ

.ارزش داشت یلیپول نباشم، اما کارش برام خ یخودش در آورده تا من ب

مسافر خونه که  هیآخرش رفتم تو . دادن یبه دختر مجرد اتاق نم ایلعنت. مسافرخونه هیو روشا رو به خونشون رسوندم و رفتم به  میمر

.نداشتم يدادم عقب، چاره ا یشالمو کم یآن میتصم هیده، تو  یرفتم و اونم گفت به دختر مجرد اتاق نم. خانم بودمسئولش 

.االن بدم نیماه اتاق رو هم کیبه خدا حاضرم پول . بمونم دیماه بمونم اجازه بد هیخانم من سرطان دارم، اومدم جمکران  دینیبب -

.تخت هیبود با  یاتاق. بود يزیتم يمسافرخونه . نبود موافقت کرد يچاره ا یر بودم ولدلسوزانه که ازش متنف یبا نگاه زن

اتاق رو . و حمام رو شستم تا چندشم نشه توش ییدستشو. بد نبود. ماه هینیمن تو ا يخونه . در آوردم و شالمم رو تخت انداختم مانتومو

کارم تموم شده بود که در اتاق  بایتقر. و از پشت گره زدم دمیاز شاالمو کش یکیبالشم  يروش رو هم شستم و رو یکردم و روتخت زیهم تم

شالمو سرم کردم و در رو باز  عیسر. شد یدر اتاق از شدت ضربه داشت کنده م بایبود و تقر ازدهیشب بود، ساعت ! کردم عجبت. زده شد

 یبزنم و خشممو سرش خال یکه من حرف نیاما قبل از ا. ماناشدن هم ه نیکردنم همانا و دو تا شاخ سبز شدن رو سرم هم همانا و خشمگ

!وندکرد که دهنم باز م يکنم کار

! دونم چرا؟ یچشماش قرمز بود، نم. نبودم کیرفت، تا حاال انقدر بهش نزد ادمیدهنم باز موند حرفم . بود کینزد یلیخ. ستادیجلوم ا اومد

.جفت چشمام تو چرخش بود يبود و نگاهش روساکت ! دونم ینم یخواب یب اییناراحت ایخشم بود 

.که تونستم بزنم اسمش بود یحرف تنها

!ارسطو -

.تموم حالتاش دستم بود. عاشقش بودم. دوستش داشتم. حسش کردم. بود آروم شد نیکه تا االن خشمگ ارسطو

جانم؟ - ارسطو

و  دیهمه رو بهش گفتم که خند! نداره؟ کریجا در رو پ نیقم؟ مگه ااومده باال تو اتا يکنه؟ اصال چه جور یکار م یجا چ نیا نیا. شدم سرخ

:رو تخت نشست و فقط گفت

!دلم تنگت شده بود -

دونم چرا سکوت کرده بود؟ سرمو باال آوردم که نگاه بهت  یتخت نشستم، نم يفاصله رو یبا کم. بود که منم دلم تنگش بود نیا تشیواقع

بگم قلبم اومد تو . بگم سوختم دروغ نگفتم. جلو که مچ دستمو گرفت ارمیخواستم ب! فته بود عقبشالم ر يوا. دمیسرم د يزدش رو رو

اون داشت  یشدم ول یم دیمن داشتم سرخ و سف. اون کجا يمن کجا و حسا ياما حسا. لپام شد لبو بازم دروغ نگفتم بگم. دهنم دروغ نگفتم

.داشت از رو سرمدستشو آورد جلو و شالمو بر یکیشد، اون  یم نیخشمگ

و شال  دمیبازم خجالت کش یندارم ول ییمو گهیدونستم گناه نداره، من که د یم. دمیخجالت کش. رو سرم و چشمام نوسان داشت نگاهش

.و خواستم بندازم سرم دمیکش رونیرمقش ب یب يرو از دستا
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!بازم تعجب کرد. دید یار تازه داشت منداشتم افتاد انگ ينگاهش رو ابروها. شد رهیشدم، به چشمام خ رهیچشماش خ به

.رو سرم انداختم يرفتم عقب و روسر کالفه

!من يخدا يوا ،يوا! فر يشد؟ اون موها یموهات چ ؟يکار کرد یسارا؟ چ يکار کرد یچ - ارسطو

.زد داد

!؟يکارو کرد نیچرا ا -

!من شکستش دادم يدید. خودم کردم که سرطان شکستم نده. گهیماه د هیتینها. شد یچون خودش م -

.دیخند یعصب ارسطو

.يکرد یکارو م نیا دینبا ،یبش یشکل نیا یدونه ک یخدا خودش صالح م! سارا يشد وونهیتو د -

.زدم داد

.نداره یربط چیبه تو ه ؟يدیفهم. خودم بود دوست داشتم زدمش يموها. نداره یبه تو ربط -

 يخونو رو یگرم. دمید یارسطو پشتش به من بود و نم. شد یچ دمینفهم. ده بودمبهت ز. طرف صورتم سوخت هیآخر بود که  يلحظه

.داد ارسطو رو يصورتم حس کردم و متعاقبش صدا

دارم . دنبالتم یکه رفت ياز لحظه ا. سوزم تو بدترش نکن ینزن سارا، خودم دارم م شمیآت. نداره، نگو ید ال مصب نگو به تو ربط -ارسطو

.هیبفهم حسم چ گم،یم یتونم تنهات بذارم، سارا بفهم چ یشم، نم یم وونهید

!مطلق یاهیس. نیرفت و افتادم رو زم جیچون سرم گ دمینفهم گهیمن د اما

. دمیاطراف رو نگاه کردم و ارسطو رو ند. اومد ادمیاتفاقا  يفکر کردم که همه  یکم. دادم ینم صیتشخ تمویکه باز کردم موقع چشمامو

 یینه جا. نبود يطور نیا یول مارستان،یو منم تو ب دهیهمه جا سف امیشم بعد که به هوش م یم هوشیب یم مثل رمانا وقتکرد یفکر م شهیهم

 نیرو تخت بودم، من که رو زم. ارسطو هم نبود، تنها بودم. همون اتاق نمور مسافر خونه اه،یس يوارایهمون د. مارستانیمن ب نهبود و  دیسف

!افتادم

.فکر کنم شتریم، دوست نداشتم بخط زد افکارمو

!پس دکتر اومده؟. سرم تو دستمه دمینگاه که کردم د. سوزه یدستم داره م دمیکردم د دقت

که  نیکه دوستش دارم، با ا نیبا ا. نمشیکارو کردم اما فعال دوست نداشتم بب نیدونم چرا ا ینم. چشمامو بستم عیاتاق اومد سر دیکل يصدا

.ره ینم مادیکارش  یعاشقشم ول

 یلیگفت خ یو همش بهم م دیفهم یاون م یزدم ول یخودمو به خواب م نمشیخواست بب یاومد و دلم نم یهم م لیوقتا که سه یبعض

.سارا یطونیش

.تپش قلبم باال رفته بود. شد، درست کنارم تموم شد کیقدما بهم نزد يصدا. اتاقم بسته شد در

.اومد صداش

.منو ببخش - ارسطو

دارم؟یدونه ب یم. ستادیا قلبم
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چرا اون بال رو سر ... آخه، آخه . يکرد یکار رو م نیهم يمن بود يکه کردم دست خودم نبود، توام جا يکار. منو ببخش سارا -ارسطو

 نیامن  يچرا فکر نکرد ؟يجز خودت فکر نکرد یچرا به کس ؟یکن یکارا رو م نیابروهات رو چرا؟ چرا با من ا وونه؟ید يموهات آورد

ه؟یحسم چ یبفهم يخوا یچرا نم ؟یبفهم يخوا یشم؟ سارا چرا نم یداغون م نمتیبب يجور

. بگه که هم منو هم خودشو عذاب بده يزیخواستم چ ینم. دوست نداشتم ادامه بده. بود شیاومد که نشون از کالفگ يپوف بلند يصدا

من با اون  يایدن. میما بش میتون ینم م،یتون یمن و اون نم. بهم بگه تیعموق نیخواستم االن و تو ا یاما نم هیدونستم منظورش چ یم دیشا

.که بهش دل ببندم ستمیجا ن نیا المن م. فرق داره

. پس انگار خودشم قصد ادامه دادن نداشت. نشسته بود و چشمش بسته بود یصندل يرو. دمشیچشممو باز کردم که باال سرم د يگوشه

االن برام  یول دمید یمردن م نیسرم زدن رو ع شهیهم. دمیترس یمن از سرم م. شد یم داشت تموم مسر. ختیاز چشمم ر یقطره اشک

.بود میقدم هینداشت، مرگ تو  یمفهوم چیه

که سرطان  هیخونه لعنت نیهم نه،یهم. رونیخون از دستم مثل فواره زد ب. لرزون بردم سمت سرم و سوزن رو از دستم در آوردم دستمو

.االن همه خونم تموم شه و سرطان همراه خونم از بدنم بره و من خوب شم نیشد هم یمکاش ! گرفته

 یکل روتخت. خواستم سرطان ازم پاك شه یانگار واقعا م. کردم ینگاه م ختیر یکه از دستم م یبند اومدنش نکردم و به خون يبرا يکار

.ارسطو به صورت وحشت زدش نگاه کردم يبهت زده  يکه با صدا دمیبلند خند. شد لیشد، به خنده تبد قیلبخند زدم، عم. شده بود خون

!سارا؟ يکار کرد یچ - ارسطو

.ستادیرو تخت خودمو جمع کردم که سر جاش ا یجلو که کم ادیب خواست

.جلو بذار بره، بذار تموم شه ارسطو ایکنم ن یخواهش م. جلو این -

؟!یگیم ونیهذ يتموم شه؟ دار یبره؟ چ یچ - ارسطو

:زدم داد

به نظرت خونم . داره انیدکتر گفت سرطان تو خونم جر. خوب شم دیبذار تموم شه شا. یخونِ لعنت نیا گم،یرو م نایا گمینم ونینـــه هذ -

شم؟ یتموم شه خوب م

فام، کارام حر. دست خودم نبود یول. کردم یحق داشت بنده خدا، منم جاش بودم به عقل خودم شک م. کرد یبا تعجب نگاهم م ارسطو

.دست خودم نبود

:جلو که رو تخت نشستم و داد زدم ادیخواست ب ارسطو

.کشم یجلو خودمو م يایب گهیقدم د هی-

شه؟ خون تموم شه سرطان  یمگه سرطان تموم م ؟یزن یم هیمزخرف چ يحرفا نیا! ينبود فیسارا؟ تو انقدر ضع هیکارا چ نیا -ارسطو

!سارا؟ يشد فیچرا انقدر ضع ؟یزن یم تیچرا خودتو به خر! یش یشه احمق، خودت تموم م یتموم نم

.دمینال
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 یاما تو خلوت خودم هر بار از کس ختمیر یاشک نم یکس يمن جلو. همش تظاهر بود. وقت نبودم چیه ستم،ین يمن قو. ارسطو درکم کن -

که  یضیمر هیضم،یمر هیمن حاال . ستمیسارا هم ن گهیمن د. ستمین یچیمن ه ،یچیه. ارسطو ستمین يمن قو. ختمیر یناراحت بودم اشک م

.کشن یجونش م یرو تن ب دیسف يملحفه  مارستانیب ترو تخ گهیچند وقت د

.شه ینم تیچیتو ه! یخفه شو، خفه شو لعنت - ارسطو

.توجه به حرفش ادامه دادم یب

سارا رو  يدوست دار ،یشناخت یتو سارا رو م ن،یمنو بب. دارمدوست ن. ارسطو رمیبم مارستانیخوام تو ب ینم رم،یبم يجور نیخوام ا ینم -

...بذار . میسرطان هیستمیمن سارا ن یول یکمک کن

 نیاز شاالم که رو زم یکیمن دستمو با  يسرفم خشک بود ارسطو از فرصت استفاده کرد و در طول سرفه ها. گرفت، سرفه کردم سرفم

. دستمو که از رو دهنم برداشتم کف دستم خون بود ،ینه معمول یتموم شد ول. موم شهرفت عقب و صبر کرد سرفم ت. بود محکم بست

.بودش دهیهنوز ارسطو ند

. ومدهین شتیآزما یکیاصال هنوز جواب اون . ده یجواب م یدرمان یمیش مارستان،یب میر یم. یش یسارا من دلم روشنه تو خوب م -ارسطو

ه؟یهم بد نباشه، نظرت چ یلیخ تتیوضع دیشا

.پر از خونمو بهش نشون دادم دست

...ارسطو من  نه،ینظرم ا -

.با تعجب به دستم نگاه کرد ارسطو

.دکتر میبر دیپاشو با - ارسطو

!هه. مهیماریب دیارمغان جد. ارمیخون باال ب گهیدکتر بهم گفته بود ممکنه چند وقت د. ستین يازین -

.بذاره که جلوشو گرفتم میخون يکرده بود اومد جلو و خواست رو دهنم و لبا سشیخ ییدستمال نم دار که از دستشو هیبا  ارسطو

.که بهش ندادم رهیخواست دستمال رو ازم بگ. کردم زیتعجب نگاهم کرد که دستمال رو ازش گرفتم و خودم دهنمو تم یکم با

.فهیکث -

در آورده بودم رو  رمیرو که که از ز یبرگشت و روتخت قهید دقبعد از چن. ییتوجه به حرفم دستمال رو ازم گرفت و رفت دستشو یب ارسطو

.خودمو جمع کردم یکم. نشست کیو برگشت و کنارم نزد ختیهمه رو تو سطل زباله ر ییبرداشت و برد دستشو

رم؟ینهار برم بگ يخور یم یسارا چ - ارسطو

.بهت نگاهش کردم با

مگه روز شده؟ -

حال دور  نیبودن و در ع کیداد نزد یعذابم م. نمیانداختم که خندشو نب نییسرمو پا. ضعف رفت که دل من همراه خندش دیخند ارسطو

.داد یبودن ازش عذابم م

.شم بهت سرم بزنم یباز مجبور م ينخور يزیاالنم اگه چ. يبود هوشیتا صبح ب یکه شما از حال رفت شبید. بله روز شده - ارسطو

!؟یبزن يمگه سرم بلد -
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!زده بود؟ یهوش پس اون سرم رو کبا - ارسطو

.فکر کردم دکتر اومده بود -

.دمیو سرم زدن رو آموزش د قاتیمادرم تزر يمارینه، من به خاطر ب - ارسطو

بود؟ یچ شیماریمگه مادرت ب -

...فشار خون باال  ابت،ید. داشت ادیکه ز يماریب - ارسطو

.متاسفم بابت از دست دادنش -

.کنه یونستم داره به مادرش فکر مد یم. کرده بود سکوت

.خورم یمن جوجه م -

.خنده ریتعجب نگاهم کرد و بعد زد ز با

!یکردم تو به چ یفکر م یمن داشتم به چ! دختر یباحال یلیخ - ارسطو

؟يکرد یفکر م یبه چ -

.بهت بگم دیرو با ییزایچ هیيتو خوب شد یکه وقت نیبه ا - ارسطو

ممکنه بخواد ازم  یعنیممکنه دوستم داشته باشه؟  یعنی. ازم تپش قلبم باال رفت و صد در صد سرخ شدمب. گرفتم، هول شدم استرس

!شم یرفته بود، من خوب نم ادمیاز  تمیوضع. زدم يکنه؟ به افکارم پوزخند يخواستگار

.دیخند

.يکه االن بهش فکر کرد هیمربوط به همون قایچون حرفام دق یسرخ بش دمیآره با - ارسطو

.با بهت نگاهم کرد. عقب دمیکه خودمو کش رهیدستمو بگ خواست

.خوام یبرو، پاشو برو من جوجه م م؟یرفته ما نامحرم ادتیبودم رو از دست بدم،  بندیعمر بهش پا هیکه  یدوست ندارم اعتقادات -

.دیرو تخت بلند شد و بلند خند از

.میخور یبه چشم جوجه هم م يا - ارسطو

و من به از دست رفتن تمام آرزوهام حسرت  رونیبا خنده از در رفت ب. انداختم نییو سرمو پا دمیرد که باز خجالت کشنگاهم ک طونیش

.خوردم

.کردم یاخم. شالمو سرم انداختم عیسر. گذشت که بدون در زدن در باز شد یساعت مین حدود

؟یرو چرا برداشت دیکل -

...در ضمن ! خب ینخواستم بلند ش - ارسطو

.ستادیجلوم ا اومد

.دونه یکه خدا م يانقدر زشت شد. واسه چته آخه يدختر روسر يتو که کچل شد -

. دوست نداشتم عذابش بدم. کرده هیدونم چرا حس کردم گر ینم. کنه چشماش سرخ بود یم یدونستم داره شوخ یم. نشدم ناراحت

.فتم و رو به روش نشستمر. و دو تا نوشابه و مخلفات دیغذا رو چ ينشست رو تخت و ظرفا
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.پرستو خانم یخودت زشت -

.دیگرد نگاهم کرد بعد بلند خند يبا چشما اول

.حداقل دهنتو ببند و بخند. يبس کن عذامون و پر از تف کرد. يرو آب بخند -

.ارهیسر من داره م ییدونه با خنده هاش چه بال ینم. دمیشد منم خند شتریب خندش

.بهم نگفته بود یتا حاال کس! پرستو؟! سارا یشیباحال م یلیخ یشیم یحرص یوقت - ارسطو

:نگاه کردن رهیخ هیاز چند ثان بعد

.نباش نیغمگ گهیشوخ بودنتو دوست دارم، د. دهیبرام جد تتیشخص نیا - ارسطو

.داختمان نییسرمو پا. ستیرفته بود خنده هاش مال من ن ادمیبازم . رفته بود ادمیبازم . تو دلم ختیعالم ر غم

شه؟یبه نظرت م -

.نگاهم کرد نیغمگ اونم

 نمیا یتونه درك کنه ول یچون هر کس فقط خودشو م. دروغ گفته کنهیبگه درك م یهر ک. تونم یکنم چون نم یدرکت م گمینم -ارسطو

...نیزتریمنم داغونم منم دارم عز. سارا ستیبدون که من وضعم بهتر از تو ن

و  نییسرمو انداختم پا. خواستم بزنتش ینم یدونستم ول یم. تونستم حدس بزنم یحرفشو م يهیبق ییجوراهی. ناتموم ول کرد حرفشو

:اومد گفتم یکه از ته چاه در م ییقاشقمو برداشتم و با صدا

.بخور سرد شد -

از  يجور نید غذا خوردنشو ابار بو نیاول. بغض کردم. خورد یآروم م. بهش کردم یچشم ریز ینگاه. قاشقشو برداشت و شروع کرد اونم

. شد لیکم کم اشکم به هق هق تبد. و لقمه رو با اشکم قورت دادم نییسرمو انداختم پا! بار نیآخر دیو شا دمید یکم م يو فاصله  کینزد

ق رو ول کرد و بلند دفعه قاش هی. بودم دهیشده بود فهم دیدور قاشقش که از فشار سف ياز انگشتا نویا. حالمو دهیدونستم ارسطو هم فهم یم

دم هم دارم ارسطو رو  یخودمو از دست م یلعنت به من که هم دارم زندگ. لعنت به من يا. و در رو محکم بست رونیشد و از اتاق زد ب

حدس زدن . کشه یداره عذاب م. لعنت به منِ خودخواه يا. نذاشتم بخوره. اون جوجه دوست داشت. بخورهنذاشتم غذاشو . کنم یم تیاذ

کاراش از . فهمم یم یو پنج سال زندگ ستیرو بعد از ب یکینینفهمم ا ویهر چ. ستیکاراش ترحم ن ستیسخت ن ادیکه دوستم داره ز نیا

تو  ختمیر لمویوسا يبلند شدم و همه . دلم اومد عذابش بدم يدارم چه جور شمن دوست! عذاب دم،یدارم عذابش م. نبود يسر دلسوز

. م و شروع به نوشتن کردمکاغذ برداشت هیچمدونم و 

!سالم "

 نیتو بهتر ،یدوست من نیتو بهتر ،ییایدن سییر نیارسطو تو بهتر. یسالمت باش شهیکنم هم یارسطو دعا م. ارهیم یچون سالمت دمیم سالم

.یخوام باش ینم گهید یول یسختم يمن تو لحظه ها یحام

تونم هر لحظه همراه خودم شاهد آب  ینم. یکش یعذاب م يبه خاطر من دار نمیبتونم ب ینم. شهینم یخوام ول یم! که نخواما، نه نیا نه

 دهیرو ناد یکن شیاز من مخف يدار یتو که سع يهیسرخ از گر يتونم چشما ینم. تونم کالفه بودنات رو تحمل کنم ینم. شدن تو هم باشم

و مداد ابرو  سیکاله گ هیبا  افممیق. ندونه يزیچ یخوام کس یهنوزم م یگردم ول یبر م! خونمون نگران نشو رمیم. گردم یدارم بر م. رمیبگ
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نگرانم  گهید. بدونه یخوام کس یپس نم. کنم یدرستش م شیگرفتن و لوازم آرا میرژ يبه چهرم غلبه کرد با بهونه  یضیاگرم مر. حله

.تو رو جواب بده يخدا دعا دیشا. دعا کن مبرا. ایدنبالم ن گهید! نباش

"...نیبهتر خداحافظ

 يگذاشتم و کاغذو رو مینیدستمالو رو ب. با خونم امضاش کردم. دمیتلخ خند. برگه نییپا ختیخون ر يادامه بدم چون قطره ها نتونستم

 هیاونم چون پول . رو تخت رو بخونه يرفتم و شناسناممو گرفتم و گفتم اگه ارسطو اومد بهش بگه نامه . گرده یدونستم بر م یم. تخت

.قبول کرد عیخواستم سر یه اتاق رو بهش داده بودم و پسش نمماه

هر چقدر گشتم روشا رو . خواستم یخودم سالمت يو برا ختمیبار حرف زدم و اشک ر نیآخر يبرا. شدم و رفتم حرم نیسوار ماش. رفتم

 ینم یدونستم چه خبره ول یانگار م. سست رفتم سمتش يبا قدما. مهیمر دمیتوجهمو به خودش جلب کرد که د یزن يزجه ها یول دمیند

.بغلم کرد دیپر. دیمنو د. تونستم قبولش کنم

. دنشید يایکرد م یفکر م. منتظرت بود يدیند! حالشو ینیبب ينبود. رفت میزندگ يدید. روشام رفت يدیسارا جون؟ د يدید -میمر

!خـــــــدا. روشام رفت

برام نمونده  یاشک ه؟یگر. کار کنم یدونستم چ ینم. شدم و به سمت خونه روندم نمیمسخ شده ها رفتم و سوار ماش نیع. جدا شدم ازش

که  نیا يبره و برا یگفت شبا از درد خوابش نم یخودش م. ؟ اون راحت شد!خوشحال باشم دیبا. کشه یدرد نم گهید. راحت شد. بود

.خوشحال باشم دیره باآ. تا دردش آروم شه رهیگ یو لحافشو گاز م گهیممامانش ناراحت نشه بهش ن

!زود یلیزود؛ خ. شتیپ امیروشا جونم م يغصه نخور -

دو روز نگذشته برگشتم . ماه برنگردم هیمثال خواستم . انیم گهیپنج روز د نایدونستم مامان ا یم. دمیسرعت روندم و زود به خونه رس به

!خونه، هــــه

.برش داشتم. درو نبسته بودم که تلفن زنگ زد هنوز

بله؟-

.ومدین ییصدا

بله؟ -

منم . حرف نزد یول گهیم یچ نمیرو نگه داشتم تا بب ینزدم و گوش یحرف. دونم چرا حس کردم ارسطوئه ینم. دمیرو شن یقینفس عم يصدا

.خواستم قطع کنم که صداش مانعم شد. کردم که ارسطو باشه یداشتم شک م. نزدم

؟یکن یم غیحاال صداتم ازم در -

.کردم سکوت

چرا؟ ؟یرفت يخبر پا شد یچرا ب ؟يبود کرد يچه کار نیا - ارسطو

!که زد گوشم کر شد يداد با

!یلیخ ،یمعرفت یب یلیسارا خ ؟یزن یچرا حرف نم - ارسطو
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فراموشم  دوارمیام. يفراموشم کرد دیبرات بهتره شا يجور نیا. معرفتم یآره فکر کن من ب. و همون جا نشستم ختیاشکام ر. کرد قطع

.خوشبختش کن ایخدا. ینک

هم ناراحتم هم . بار هم نه بهم زنگ زده نه اس ام اس داده هییگذره و ارسطو حت یکه رو تختم نشستم پنج روز از اون روز م االن

ده  نیتو ا وزنم. نشناسنم دیشا انیم نایانقدر الغر شدم که فردا که مامان ا. خدا دعامو برآورده کرده و اون فراموشم کرده دیشا. خوشحال

 یاالن حس خوب یالغرتر شم ول یآرزو داشتم کم شهیهم. ها هیخوب میرژ. در ده روز لوینه ک. بود به چهل و نه دهیو هشت رس اهروزه از پنج

ز اومد بهم سر بزنه که در رو با روزید لیکنسل شده و برگشتم و سه میگفته بودم سفر کار لیبه سه. زد یتو چشم م يادیز میندارم الغر

 ادشییعشق و عاشق نهیبب افهیق نیمطمئنم ارسطو منو با ا. نهیدونم چرا دوست نداشتم منو بب ینم. حمام بودم فتمزنگ زد گ یوقت. نکردم

 تایهر وقت تو سا. الغرتر شدم لویاالن که پنج ک. سرم غر زد که چقدر الغر شدم یکل دیکه منو تو مسافرخونه د شیهمون پنج روزه پ. رهیم

 يابروها. انقدر زشت شدم که نگو. شهیکه م نمیب یحاال م! شه؟یگفتم مگه م یم. دمیخند یم د،یالغر شو لویک کینوشته هر روز  دمید یم

 گهید. بخرم شیو مداد ابرو و لوازم آرا سیکاله گ هیبرم  دیامروز با. زد یم يدیکه به سف ییگود رفته و لبا يچشما. مو ینداشته و سر ب

دونم طاقت  ینم. دومم هم مونده شیتا جواب آزما يهنوز چند روز. شهیکردن شروع م ياز فردا نقش باز. کنم یمخف تونم خودمو ینم

خواستم  یم یهر چ بایرفتم که تقر يتو پاساژ. رونیو رفتم ب دمیو لباسامو پوش دمیکش رونیاز افکار خودمو ب. نه ایبازم تنها برم  ارمیم

جز . خودم بود خورد يموها هیشب یلیکه خ یچرخوندم و چشمم به کاله مچش. دمیرس یقشنگ یفروش سیکاله گ يبه مغازه . توش بود

.رفتم داخل مغازه. تر بود رهیت یرنگش که کم

رفتم . دیترس یم دید یمن رو هر کس م يافهیق نیا. بهم زد که باعث شد تعجب کنم یبا ورودم لبخند مهربون. فروشنده بود یجوون پسر

:گفتم یلرزون يصداجلو و با 

.سالم -

.دییدر خدمتم بفرما! سالم خانم جوان -پسر

...من از اون ... من  -

.اشاره کردم سیانگشتم به همون کاله گ با

.خوام یاز اون م -

.دیپسر فهم. چندشم شد. برش داشتم. و داد دستم شمیرفت و با همون برگشت پ پسر

.منطقه س نیا يجنسا نیما بهتر يجنسا .راحت بشه خانم التونیاز جنسش خ -پسر

!که جنسش فالنه و فلونه فیشروع کرد به تعر و

رنگش کرد؟ شهیم -

.دیبردار يا گهیمدل و رنگ د دیتون یخب م -تعجب کرد  پسره

.روشن تر باشه دیبا کمییخوام ول یمدل رو م نینه من هم -

.ادیهم بهتون م رهیخانم ت دیتنوع بد کمیخب  د؟یبا -پسر

.خودم باشه يرنگ موها دیبا شهینم یول -
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.نهیهم رنگش همونه و هم مدلش هم. دیکن یشکل نیخودتونو ا يو سشوار موها سیمثل بابل ییها لهیبا وس دیتون یم یول دایببخش -پسر

معلوم بود ازدواج هم کرده چون نگاهش پاك بود ، البته . نبود يپسر بد. خوام یم سیدونست من چرا کاله گ ینم چارهیب. گرفته بود خندم

.شیگوش يدختر رو صفحه  هیهم حلقه دستش بود و هم عکس 

جام؟ نیمن چرا ا دیدون یآقا م دینیبب -

:با تعجب پسر

!گهید دیخوا یمراسم م يحتما مو برا یعنینه  -

گردن و من بدون مو  یفردا دارن بر م. دونن ینم خانوادم خارج بودن و. مو ندارم. من سرطان دارم... من . جاس نیاشتباه شما هم گهینه د-

خودم باشه؟ يچرا اصرار دارم رنگ مو دیدیفهم. رم یلو م

.نگاهم کرد یبا بهت بعد ناراحت یکم پسر

! بوددهیازم نپرس یتا حاال هم کس! نه ایرنگ کرد  شهیرو م نایدونم ا یراستش من نم. کردم یم يکنجکاو دیفکر کنم نبا. من متاسفم -پسر

.بکنم يبتونم براتون کار دیشا یول... یول

کار؟ یچ -

داشته  نویرنگ روشن ا دیشا دیبر. فرق داره یجنساش مثل مال منه و فقط رنگاش کم بایفروشگاهه و تقر نیدوم هم يبرادرم طبقه  -پسر

.باشه

.شدم خوشحال

.ممنون -

.دیخوب ش... ان شاا. کنم یخواهش م -پسر

.شهینم -

 بایتقر. رو داد دستم سیکه وارد شدم بلند شد و کاله گ نیانگار به برادرش زنگ زده بود گفته بود که هم. کردم دایباال و مغازه رو پ رفتم

تا کمر  نیشونم بود و ا ریمن قدش تا ز يکوتاهش کنم موها یکم دیفقط با. داد و رفتم ادینصبش رو بهم  يقهیطر. خودم بود يکپ موها

...رفتم که  یم رونیو داشتم از مغازه ب دمیهم خر شیازم آرالو. دیرس یم

سرمو بلند . اعصابم خرد بود. خم شدم و برش داشتم و تکوندمش. پاره شد سمیپاکت کاله گ. ختیر المیبرخورد کردم و وسا یکس به

بود ارسطو با بهت  ریتا نشناسنم اما د انداختم نییسرمو پا عیسر. رها کنارش بود. بدم که چشمم بهش خورد یدو تا فحش حساب هیکردم 

.نگاهم کرد

.خوام خانم من برادرم رو هل دادم تو یمعذرت م -رها

:گفتم نییجور سر پا همون

.دیینداره بفرما يرادیا -

رو جمع کردم  دامیرخ. نه قصد رفتن نداره دمیمنتظر بودم بره تا بلند شم و برم که د. ارسطو جلوم بود يهنوز پاها یوارد مغازه شد ول رها

:آروم گفتم. قلبم اومد تو دهنم. که بهش نگاه کنم برگشتم و خواستم برم که مچ دستمو از رو مانتو گرفت نیبدون ا. و بلند شدم
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.آقا دیدستمو ول کن -

:دمیصداش رو شن. دیخند ارسطو

.دهیجواب شکست دل رو بد م بدون خدا یتو دل شکستن ول یکن یم شرفتیپ يخوب دار! خوبه نیآقا؟ آفر - ارسطو

. به رها که داخل مغازه بود و سرش گرم نگاه کردم. که شدم؟ برگشتم سمتش ینیکه هستم؟ بدتر از ا ینیبدتر از ا ده؟یبد م. دیلرز قلبم

هش رو اندام نگا. صورتمو نگاه کرد يبا بهت به تمام اجزا. و به چشماش نگاه کردم رونیب دمیدستمو از دستش کش. حواسش به ما نبود

 یکه م ییبه لبا ییمو یبود و بلند از ب یکه خال يا یشونیبه ابروهام به پ. تو چشمام نگاه کرد. گشاد شدم بود، افتاد يانتوم ریالغرم که ز

 یم يدونستم با حرفم در حقش نامرد یم. اشک تو چشمش نشسته بود. دوباره برگشت تو چشمام. زد یم يبه کبود يدیدونستم از سف

.زدم که از چشمش دور نموند يپوزخند. بره ادشیکامل منو  تابگم  دیبا. الزمش بود یم ولکن

؟يدید -

:لرزون ییبا صدا ارسطو

رو؟ یچ -

 یلیجوابش بده، خ یگیراست م دم؟یجواب پس م یعنیمنم دارم . دهیخدا جواب دل شکستن رو م یخودت االن گفت. گهیجواب خدا رو د -

!کار کرده؟ یم چجوابش باها نیبب! بد

.بردم جلوش مویرمق و استخون یب يدستا. نداشت یبه ما توجه یآروم بود و کس صدام

.ندارم داممیتوان بلند کردن خر یحت! نیبب ناهایا -

.معلوم بشه شیجلو تا گشاد دمیکش یگرفتم کم مانتومو

بدتر؟ آره؟  نیجواب از ا. توش گم شدم نیموند االن بب یباز م دکمه هاش يانقدر تنگ بود که ال. دمیکه خر ستیپونزده روز ن نویا نیبب -

!که حقمه، حقمه اریبدترشو سرم ب ایخدا. دلتو شکوندم یگیراست م

پشتم بهش بود. رونیرو بلند گفتم که رها اومد ب يآخر انقدر

؟یخانم من که معذرت خواستم چرا دعوا راه انداخت -رها

.پشتمو کردم و رفتم. انداختمنمناکش  ينگاه رو به چشما نیآخر

.خوبه حاال معذرت خواستم -رها

:ارسطو یعصب يصدا

!میبسه بر -

گرفتم و  یمرتب کردم و بعد از خوردن چند لقمه املت دوش کوتاه عیخونه رو سر. میبه خونه رس عیرفتم و سر. دیآره بر. زدم يپوزخند

.شدم داریب میگوش يصبح با صدا. دمیخواب

بله؟ -

.سالم -يشاد

؟يشاد ییسالم تو -
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!بله خانم خواب آلود -يشاد

؟یخوب -

؟یخوب یتو چ! یمرس -يشاد

.گهیداره ؟ خوبم د دنیپرس -

.دلم برات تنگ شده دختر. نمتیقرار بذار بب هیسارا  -يشاد

.خوام ینم يشاد -

؟یچ یعنی-يشاد

!ینیبب يجور نیخوام منو ا ینم -

؟يشد يمگه چه جور -يشاد

.نهیکه آدم دلش نخواد بب يجور هی-

.ساکت شو بابا فردا صبح دم شرکت، ده صبح -يشاد

.ده نه، هفت صبح یول یباشه قبول خودت خواست -

؟يکله پز يبر يخوا یمگه م -يشاد

.نمیخوام ارسطو رو بب ینم. میرفت دیشا -

!يفعال با. نمتیب یباشه م -يشاد

شدم سارا منتها . غلط انداز و نصب مو یشیدوش گرفتم و آرا. خانم يزنه شاد یبه سرت نم دنمیهوس د هگید دنمیفردا با د. شدم بلند

نه که قبول نکردم که  ایدنبالم  ادیب دیفرودگاه، پرس رهیتماس گرفت و گفت داره م لیسه. نداشتم شیتا حاال انقدر آرا. الغر و جلف يسارا

.لرزون رفتم و در رو باز کردم يبا پاها. ارد کردبهم و یدر استرس يبعد صدا عتدو سا. برم

.سالم -

.میتو سالن و نشست میرفت. دمیو جفتشونو بغل کردم و بوس دمیپر

.ییبابا گمیم تیتسل -

.یمرس -بابا

.میریبراش بگ رانیمراسم تو ا هیگهید يهفته  دیبا -مامان

.آره -بابا

.باشن دیتمام دوست و آشناها با -مامان

.باشه گهید يجمعه . دمیباشه تدارکشو م -بابا

.گهید دیرو بد ایسوغات دیا دلمو آب کرد -

سارا؟ یگرفت میتو رژ یراست -بابا

.پته کردم تته
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چطور؟ بد شدم؟ -

.يالغر شد يادینه ز -بابا

!يدبرا خودت درست کر هیختیچه ر نیا. دختر یتا جمعه بخور تو مراسم زشت نباش کمیآره  -مامان

.کردم یم هیاما از درون داشتم گر دمیخند

.ادیب دیرو رد کن ایحاال سوغات. یباشه مامان -

 لیسه يچمدون کامل برا هی! عادالنه بود یلیخ. میهم خندم گرفته بود هم گر. رو کنار گذاشت ایتک تک چمدونا رو باز کرد و سوغات مامان

 رهنیدونه پ هی! من ياز عروسک گرفته تا لباس و برا یباران همه چ يمدون کامل براچ هیو  گهید زیلباس و کفش و هزار تا چ. و نرگس

دونم  یدونن؟ نم یبچشون رو نم يرنگ مورد عالقه  يکدوم پدر مادر. متنفر بودم یرنگ از بچگ نیاز ا. کم رنگ نفشرنگ ب. یمجلس

پشت در نشستم و . رو برداشتم و رفتم تو اتاقم رهنیپ. باشم ازشونتوقع داشته  دیمتوقع شدم؟ آره نبا يادیمن ز دیشا. بدونن دینبا دمیشا

فهمن من  یم دنمیکردم با د یمنو بگو فکر م. شد لیکم کم خندم محو شد و به هق هق تبد. دمیاز ته دل خند. دمیزل زدم به لباس و خند

!سرطان دارم؛ هــــــــــه

.نار بابا نشستمو ک رونیشدم و با درست کردن صورتم باز رفتم ب بلند

.فقط عکساش بود. دمشیبه بعد ند یاز پنج سالگ ادمهی. نمشیخواست بب یدلم م یلیخ. يغصه نخور ییبابا -

.شیدیهمون بهتر که ند. سرطان داغونش کرد. عکساش نبود شده بود پوست و استخون هیشب گهیآره اما د -بابا

.بدتر شدم. دلم واشه خواستم

ومد؟یچرا ن لیسه -

.انیگفت فردا صبح م. شب بود فتیش -بابا

دیبا. داغون تر باشم گهیهفته د هیممکن بود تا . جمعه تمام دوست و آشنا رو دعوت کرد يکه مامان برا نیجز ا مینکرد یشب کار خاص تا

 یراه هیصبح فقط به فکر  يکایتا نزد یخواب رفتم اتاقم ول يبه بهونه  میشام رو که خورد. جور کنم ینبودن تو مهمون يبرا يبهونه ا هی

شدم و  داریساعت شش ب لمیموبا يبا صدا. سخت بود یلیمامان خ يآوردن برا لیدل. نکردم دایتو مجلس بودم که آخرشم پ ننبود يبرا

رو  چیوحاضر شدم و س. جلب توجه نشه يادیکردم تا ز شیشدم و فقط آرا الیخ یب سویچون بابا و مامان خواب بودن کاله گ. حاضر شدم

.که تو ماشن برزو نشسته بود دمیرو د يدر شرکت شاد يهفت جلو قایدق. برداشتم و رفتم

فقط بوق زدم که اونم برام بوق زد و . نتمیخواست بب ینه اما دلم نم ایگفته  يزیبهش چ يدونستم شاد ینم. نتمینداشتم برزو بب دوست

.ادمشد و با دو اومد و سوار شد و من راه افت ادهیپ يشاد

.سالم -يشاد

.زد يلبخند مسخره ا دینگاه کرد و نگاهمم که د کلمیبا بهت به ه. سمتش برگشتم

!يکلک مثل مانکنا شد. يعجب رو فرم اومد -يشاد

.یوپیکشور ات يآره اونم مانکنا -

.رفتم م،یرفت یم لیبا سه ایبچگ یکه گاه يا يسمت کله پز به
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؟يکله پز يریم يجدا دار -يشاد

؟يدیآره از کجا فهم-

.جا نیا میایوقتا م یبعض -يشاد

.میو نشست میرفت. میدیرس

تو؟ يچرا موهات رو همه داد. من گرفته يهم برا ییخب خانوم خانوما چه رو -يشاد

.دمیخند تلخ

.مو ندارم -

.خندش محو شد يشاد

؟یچ یعنی-يشاد

.زدمش -

چرا؟ خاك بر سرت همشو؟ -يشاد

.بله از ته -

.داد ادیبهت  نویا یکدوم احمق. ابروهاتم که مداده. نگاه کن -يشاد

.کوتاه بود ایمعصوم که دستش از دن يبچه  هی. زد یداشت پشت سر مرده حرف م. شدم یعصب

.اون احمق نبود يدرست صحبت کن شاد -

.یرو بزن يبه اون ناز يگفت موها یاگه نبود نم! بود -يشاد

.رف نزنپشت سر مرده ح يشاد -

...زنم خو  یم -يشاد

.دفعه حرفشو قطع کرد هی

مرده؟ -يشاد

.بله -

بود؟ یک -يشاد

.ولش کن از خودت بگو -

.میچرخ یعار م یو ب کاریبگم؟ ب یچ -يشاد

.دمیخند

؟يچند وقت چه کارا کرد نیتو ا ،يدیم لمیخانم که لبخند ژکوند تحو يآ -يشاد

.باور کن یچیه -

!افتیدو زار اومده رو ق ایشد کلیخوش هیول -يشاد

.ساکت شد دیحال منو که د. اومد یخندم نم ه؟یچاره چ یول ارهیخواد منو سر حال ب یدونستم مثال م یم. دیهر به حرف خودش خند هر



کاربر انجمن نودهشتیا tina27–شیطنت هاي قائمکی                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٨

.دلم برات تنگ شده بود یلیخ -يشاد

.منم -

.يبد شیآزما یرفت یکاش اصال نم. شد ینم يجور نیکاش ا... کاش  -يشاد

.گرفت خندم

.دمیفهم یآخه عقل کل باالخره که م -

غذامون که تموم شد . تعجب کرد یکل. از برخورد خانوادم گفتم. ادیز یلیخ میحرف زد. ختمیمنم همراهش اشک ر. ختیاشکش ر يشاد

:گفتم

؟يمن جا دار يجمعه برا گهید يهفته  يبرا يشاد -

:با تعجب يشاد

چرا؟ -

 افمیمن بمالم به صورتم که ق هیتونم  یاون جا که نم. بابا بذاره واسه ختم عموم يالیفام يمراسم چشم بترکون برا هیخواد  یمامان م -

.فهمن یهم که برم همه م افهیق نیبا ا. درست شه

.نگفت يزینگام کرد و چ یبا ناراحت يشاد

؟يشد؟ جا دار یچ -

.و قراره تا آخر روز شنبه بمونن انیبرزو فردا دارن از مشهد م يخواهرا. نمعذرت بخوام ازت اال يدونم چه جور یسارا نم -يشاد

.حذف شد يشاد ينهیگز. نییانداختم پا سرمو

.تونم ینم یعنیشب برم خونه  دینبا. مونن یچند تاشون شب رو م. انیما هم ب يالیفام -

م؟یبه ارسطو بگ -يشاد

!نه -

.بلند شدم. جمع شدتو جاش  يگفتم که شاد یمحکم ينه  چنان

!خداحافظ. کنم یخودم حلش م. منم دلم برات تنگ شده بود. میدیکه همو د یمرس -

تو ذهنم . رم یکه مامان بابا نفهمن سر کار نم دمیچرخ یتا ساعت هفت شب م دیبا. دونستم کجا برم ینم. رفتم. با اشک بدرقم کرد يشاد

بابام  يبابا یعنیافتادم که آقا جونم  يمغازه ا ادی. آره خودشه. تو ذهنم روشن شد یچراغگشتم که  یجمعه و شنبه م يداشتم دنبال جا برا

دونستم آقا جون  یم. بود واسه گذرون عمر که اون باغبون همون سال خانمش فوت کرد و خودش برگشت شهرش دهیخر بونشباغ يبرا

 نیا دیبا يفقط چه جور. لهیسه يدونم شماره شناسنامه  یرمزشم که م .تو گاو صندوقش باشه دیبا. بعد از مرگش همه رو به بابا داده بود

:دمی؟ نال!نهیدفعه مامان نب هی. برم رهیحمام م یوقت دیبا. دهیگوش م ویمعموال تو اتاقشه و راد باآخه با. کار رو بکنم؟ سخت بود

.بمونم ابونیدو روز تو خ دیرو بردارم وگرنه با دیکار کن بتونم کل هیایخدا -

. ساعت هفت شد و رفتم خونه باالخره
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که من فقط در حال گانگستر  گمیم نویفقط ا. هم کم کرده بودم گهید لویسه ک بایتقر. هفت روز چه جور گذشت نیکه ا نیگذرم از ا یم

و  رونیو همون شبونه زدم بفمیگذاشتم تو ک. دیچون بابا و مامان با هم رفتن خر. رو کش برم که شب آخر تونستم دیبودم تا بتونم کل يباز

.زنگ زدم اباب لیبه موبا

بله؟ -بابا

که نداره؟ يرادیا. شهرستان میدو روزه بر تیمامور هیدیبا. از شرکت زنگ زدن ییبابا -

.گهیم یچ نمیدونم بذار به مادرت بگم بب ینم -بابا

:از چند لحظه گفت بعد

؟يریفقط کجا م. نداره یبیع گهیمادرت م -

.لشما -

د؟یر یم یبا چ د؟یچند نفر. مراقب خودت باش -بابا

.رو بردم نیمنم ماش مینیدو تا ماش. میهشت نفر -

.باشه مراقب خودت باش -بابا

!ریشب بخ. ییباشه بابا -

 يصدا. دمزنگ ز شیبه گوش. تمیوقت لو نره مامور هیرو قطع کردم و حاال فقط مونده بود به ارسطو زنگ بزنم و هماهنگ کنم  تماس

:خستش گفت

الو؟ - ارسطو

:لرزون گفتم يبا صدا. صداش يبرا. چقدر دلم براش تنگ شده بود. حبس شد نهیتو س نفسم

.سالم -

.سالم - ارسطو

.اشک به چشمم هجوم آورد. نگفت گهید یچیه ن؟یهم

شما؟ - ارسطو

منو نشناخته؟ اشکامو پاك کردم نیا یعنیا.

!ارسطو منم، سارا -

؟یا خوب - وارسط

.ممنون -

؟یداشت يکار - ارسطو

.کردم یاالن قطع م نیزنه؟ اگه کار نداشتم هم یحرف م يجور نیچرا داره ا نیا

!گهیبله کار دارم که زنگ زدم د -

:با لبخند گفتم. خواد حرصم بده یم. ندازه یپس داره دستم م. دمیشن زشویر يخنده  يصدا
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م پرستو خانم؟ازتون بکن یخواهش هیتونم  یم -

.از پشت تلفن دلم واسش ضعف رفت. دیخند بلند

!یمخف يبانو دییامر بفرما - ارسطو

:با خنده گفت دیسکوتمو که د. که دوستش دارم منو بانو خطاب کنه یدوست داشتم کس شهیهم! بانو؟. ستادیا قلبم

؟ينکنه از بانو گفتنم غش کرد طونیشد؟ ش یچ -

:با حرص گفتم. یبرم تو فاز عشق و عاشق قهیدق هیاگه گذاشت ! شعوریب يا

.کارت دارم یول رینخ -

؟يدار نیماش ؟ییکجا - ارسطو

:گفتم یکردم ول تعجب

آره چطور؟. رونمیب -

؟یمگه کارم نداشت - ارسطو

.چرا دارم -

.بهم برسون دختر خوب يریخ هیایندارم ب نمیماش. شرکتم يکایمن نزد - ارسطو

:گفتم یول. دوباره مشنیدل بودم بب دو

.رسم یم گهیربع د هیباشه تا  -

.ایآروم ب - ارسطو

سه  نیآست شرتیت هیبا  یمشک نیشلوار ج. دمشید یم یپیت نیبار بود ا نیاول. شرکت نشسته يرو پله ها دمیکه د دمیربعه رس هیدرست

. و سوار شد دیو با خنده دو دیبراش بوق زدم که منو د. دشده بو پیکت شلوار تنش بود اما امروز فوق العاده خوش ت شهیهم. یربع مشک

 مینکرده بودم، شالمم تا وسط سرم رفته بود و کچل شیمن اصال آرا! يوا. بهت زده نگاهم کرد دنمیروشو به سمتم چرخوند و با د خندون

:و گفتم دمیندخ. خواستم ناراحتش کنم، حداقل امروز ینم. شد نیخندونش غمگ يکه چشما دمید. شد یم دهید

!پسر؟ يدیمگه روح د ه،یچ -

:کرد و گفت یکامال تصنع يخنده  اونم

.شده دیشه، چند وقته ناپد ینم دهیمن د يبانو یول یهست یشما واقع. خانم فکر کنم اشتباه سوار شدم -

.دمیخند

م؟یخودشم، بر -

.میبر - ارسطو

:شد که گفتم یم دهایداشت پ. شرکت رفتم و نگه داشتم کیشاپ نزد یکاف سمت

.صبر کن -

.دوباره صاف نشست ارسطو
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د؟یقهوه بخور هیریحق يبا بنده  دید یشده؟ نکنه افتخار نم یچ - ارسطو

.دمیخند تلخ

.گمیجا حرفمو م نیارسطو، هم ستیخوب ن افمیمن ق -

.شاپ منتظرتم یمن تو کاف یول - ارسطو

 یحس م میبا هم وارد شد. انداختم نییرو قفل کردم و رفتم کنارش و سرمو پا نیماش. ستادیا. رفت که بوق زدم یشد و داشت م ادهیپ

تر شد دستشو پشت کمرم  کیو معذب بودن منو درك کرده بود بهم نزد رهیخ يارسطو که نگاه ها. کنن یکردم همه دارن ما رو نگاه م

 یجلو م ایاز پشت  یکیکرد  یشت، فقط انگار داشت ساپورتم مدستش با کمرم برخورد ندا. شاپ برد یکاف يبااليگذاشت و منو به طبقه 

.از بغل معلوم بود دستش ازم فاصله داره یکرد ارسطو دستش رو کمرمه ول یفکر م دمونید

.پسر جوون نبود هیجز  یکس باال

.انداختم نییپاسرمو . کشه یچهرم داره زجر م دنیکردم با د یحس م یارسطو با لبخند نگاهم کرد ول. زیپشت م مینشست

 یبود، م نیکارم هم. دو روزه هیخواستم خونه باشم، به خونوادم گفتم رفتم سفر کار ینم. الموننیفردا و پس فردا خونمون مهمونه، فام -

.وقت بهت زنگ زدن هیاگه  ینکن عیدفعه حرفم رو ضا هیخواستم 

.نگاهش کردم. نزد یحرف

چرا؟ ! يریگ ینگاهتو ازم م ياالنم که دار ،یصداتو ازم گرفت اتیمحل یتلخت و ب يبا حرفا ،یتبودنم رو ازم گرف شتیبا رفتنت پ -ارسطو

دختر؟ یسیچرا انقدر تو خس

اونم نگاهش تو . نگاهش يسرخش شدم، غرق حس تو يغرق چشما. حرفاش انقدر با احساس زده شد که کم آوردم. زد یجالب لبخند

.میدیساله همو ند هیانگار هر دومون . خندم گرفت. دیلغز یصورتم م

!يبر يخوا یکجا م یبگ دیبا یول گم،یبهشون نم يزیباشه قبول چ - ارسطو

.ندارم یراه دمیقاطعش فهم يچشما دنیاما با د. بفهمه یدوست نداشتم کس. خوب نبود شرطش

.يمتر ستیب يمغازه  هیباشه،  -

.با تعجب نگاهم کرد ارسطو

؟يمغازه از کجا آورد - ارسطو

.کردم که با اخم نگاهم کرد فیتعر براش

!پرستو خانم گمیبهت م یارسطو خان که اگه کن يحق مخالفت ندار -

.زد یقیرفت و لبخند عم اخمش

کنم؟ یکارش م یتو بهم بگه پرستو چ ریغ یسارا اگه کس یدون یم - ارسطو

.دمیخند طونیش

کار؟ یچ -

.شده بود دهیدچپم افتاد که تو خنده  يچال گونه  يرو نگاهش



کاربر انجمن نودهشتیا tina27–شیطنت هاي قائمکی                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٢

.بودم دهیچال رو ند نیوقت بود ا یلیخ - ارسطو

.قرمز شده بودم بایتقر.قطع شد  خندم

.يآدرس اون مغازه رو بد دیباشه فقط با - ارسطو

.کردم و بهش دادم قبول

.ارسطو رو من و سرخ شدن من از خجالت يرهیالبته با نگاه خ.میدر سکوت خورد يا قهوه

:واست بره که گفتمشاپ خ یکاف رونیب

.رسونمت یتا خونه م يندار نیماش ستایوا -

.بهم زنگ بزن يدیرس. یبرو زود برس ست،ین يازین - ارسطو

ق؟یرف یکن یتعارف که نم. یاوک -

.ستادیا میقدم هیاومد و درست تو  کمیو نزد دیخند طونیش

...خودمو  يدونم تا االن چه جور ینم! ایشد طونیامروز ش - ارسطو

نم . هم چشم تو چشم هم يو دو نفر عاشق هم رو به رو کیتار يکوچه . بود یاحساس يلحظه . خورد و با نگاه براقش نگاهم کرد حرفشو

.خلوت بودن کوچه و نگاه براق ارسطو. نم بارون

 ینم. عقب دمیو کش مدیمن فهم یاون انگار مست بود ول. نهیکه رو صورتم بش ادیتو نگاهش بود که حس کردم دستش داره م نگاهم

.یچیداشتم نه ه ینه قشنگ. شه یمن جذب م هیبه چ دمیفهم

.شدم ی؟ حرص!خنده یچرا داره م دمیفهم ینم. خنده ریبا بهت نگاهم کرد و بعد زد ز ارسطو

!يرو آب بخند -

؟!عقب یرفت ياون جور يفکر کرد یبا خودت چ - ارسطو

.اشتمگفتن ند يبرا يزیچ. نگفتم، سکوت کردم يزیچ

.دیبازم خند ارسطو

کنن شما که در  ینگاه بهشون بندازم جلوم غش م هیهستن که  ایلیهنوز خ. بانو ریخوام نوازشت کنم؟ نه، نخ یم ينکنه فکر کرد -

...مقابلشون 

ونستم انقدر تو حال د یم. خواد دستشو رو صورتم بذاره یدونستم م یم. با ترس نگاهم کرد. گهیم یداره چ دیانگار فهم. قطع کرد حرفشو

دروغه  یول دم،یفهم یچشماش م ياز ترس تو نویا. بره ادمیبافه که مثال من ناراحت نشم، کارشو  یکه داره چرت و پرت م ستیخودش ن

واریبه د. رفتم عقب یذاشت م یبا هر قدمش که جلو م. که اومد جلو، رفتم عقب دیفکر کنم از چهرم فهم. شدم راحتنا کمی. بگم نشدم

.ختیاشکم ر ستادیرو به رم ا. خوردم

 ی؟ ول!نه ایينداز یدونم م یو توام نم ينگاه بهشون بنداز هیدوست دارن تو  یلیدونم خ یم. چمیمن در مقابلشون ه یگیآره راست م -

 یعذابت م دنمیدونم د یم. منو ینینب یحت گهیکنم که د یم يکار ياگه بخوا. يخوام بهم نگاه بنداز یخوام، نم یمن نم يساالر يبدون آقا

.هر دومون بهتر باشه يبرا يطور نیفکر کنم ا. دمیشد فهم نیغمگ دنمیشد و با د نیکه سوار ماش یخندون يچشمااز  نویده ا
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!زدم که با حرفش خفه شدم، دهنم باز موند یطور پشت سر هم بلند حرف م نیهم

!غلط کردم - ارسطو

.زد یگرد نگاهش کردم که لبخند مهربون يبا چشما. بودم دهیمرد نشن هیرو از زبون  یحرف نیو همچتا حاال اعتراف . دیتو دهنم ماس حرف

. تحملم تموم شد. عقب یرفت يدرست حس کرد ،یگیدرست م. بدجنس، غلط کردم چون واقعا کردم يبانو يدیآره درست شن -ارسطو

صورت بانوم بردارم که اون زودتر به خودش اومد و رفت  يو از رور يدیخواستم اون اشک مروار یم. شدم تیمست نگاه اشک دم،ینفهم

اشکا  نیا. منو ببخش! گند زدم شهیمثل هم یول... یبره، ول ادتیبپرونم که حرکتم  يزیچ هیخواستم. دوست نداشتم ناراحتت کنم. عقب

!فقط منو ببخش... فقط . ارزش هدر نده یرو واسه من ب

:بهم کرد و گفت پشتشو

!یلیقب خودت باش، خمرا -

 یگشاد و اشک يبا چشما. و راهشو سد کردم ستادمیو رو به روش ا دمیچیسمتش و پ دمیدو. اوردمیطاقت ن. دیلرز یشونه هاش م. رفت

.زدم يلبخند. نگاهم کرد

!ها کهیکن، تار یهمراه نمیمتشخص حداقل منو تا ماش يآقا -

:و گفت دیخند

.خانم طونیش میبر - ارسطو

.میکرد یباهام اومد و از هم خداحافظ نیشما تا

 یسفت باز شد، ول یلیقفل در خ. دمیرس. و آب برداشته بودم يفالسک چا ،یپتو مسافرت هی،یخوراک ،یبا خودم رو فرش. سمت مغازه رفتم

که  یصندل يبودم رو رفتم رورو که برداشته  یالمپ. المپش خراب باشه دیدونستم شا یم. روشن نشد. رفتم تو و برق رو زدم! باالخره شد

و موشه  دمیکش یغیج! بود یصندل يهیموش درست کنار پا هیيوا. چند بار چشمک زد و آخر روشن شد. کردم وصلشاون جا بود و 

.در رو بستم و قفلشم کردم عیسر. مغازه رونیکرد و رفت ب دایکه باالخره راه خروجو پ دیو انقدر دور خودش چرخ دیترس

آب خوردم و  یخودم انداختم و کم يو پتو رو رو دمیدراز کش یرو فرش يلباسامو در آوردم و رو. پهن کردم و روش نشستم رو یفرش رو

.دمیخواب

همش داشت اونا رو . مانتو و شالم بود يبازم همون موشه بود که رو. چشمامو که باز کردم وحشت کردم. شدم داریپرنده ها ب يبا صدا صبح

. رونیرفت ب واریسوراخ نسبتا بزرگ تو د هیساعت از  هیبعد از . و صبر کردم دمی؟ پر!از کجا دوباره اومد تو نیا. شد حالم بد. دیجو یم

.راحت شد المیخ. مانتو و شالم رو گوله کردم و چپوندم تو اون سوراخه! شم چه برسه به موشه یخب منم از اون سوراخ رد م. تخندم گرف

 يداشتم به مانتو! کین کیروز پ نیاز اول نمیخب ا. ختمیخودم ر يهم برا يخوردم و چا یکیو شستم و ککه آورده بودم دستم یآب با

و  شیخواستم برش دارم که هم سوراخ! برگردم خونه؟ يمن بدون مانتو و شال چه جور! خاك بر سرم... کردم که  یشدم نگاه م دهیجو

.هم چندش بودنش مانعم شد

انقدر فکر کردم که آخرش خسته شدم و با خودم گفتم ولش کن، فردا . کار کنم یدونستم چ ینم. رفتم نگاه کردماز دست  يبه مانتو دیناام

.کنم یم دایپ یراه هی
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.دو بود که تلفنم زنگ خورد ارسطو بود کیساعت نزد ظهر

بله؟ -

؟یبد اخالق، چرا تو لب يسالم بانو - ارسطو

؟يدار يکار! یچیه -

.خونتون خانم یاومدم مهمون یمنو بگو داشتم م. تو ییمواوهو چه اخ - ارسطو

.گرفت خندم

کجا؟ -

.تو شیپ - ارسطو

چرا؟ -

.میبا هم بخور امیدارم م. جوجه دم،ینهار خر - ارسطو

در مغازه  يدفعه صدا هی! تاپ تنم بود هیخاك عالم بر سرم من که فقط  دمیکردم که د زیاطراف رو تم یبلند شدم و کم. قبول کردم ناچار

 مین بایموهامم تقر. دمشیچیبرش داشتم و دور خودم پ. خورد میکه چشمم به پتو مسافرت دمیچیپ یفرفره داشتم دور خودم م نیع. اومد

وارد شد و خودش در رو  طونیدر رو باز کردم و ارسطو ش یگناه داشت، رو سرم هم انداختم و به سخت دنشیرشد کرده بود و د یسانت

.سر داد يبلند ياول با تعجب بعد خنده  افهیمن تو اون ق دنیبا د. کرد سمتمبست و روشو 

!تابستون سردت شده؟ يآهان حتما تو چله  ست؟یمگه ن تیدختر؟ مانتو روسر هیختیچه ر نیا - ارسطو

!من خنده داره؟ ینخند مسخره، بدبخت -

.دفعه خندش قطع شد هی

!يآخه خنده دار شد !وونه؟یگفتم د يزیچ نیمگه من همچ - ارسطو

.دونم خودم یبله م -

!ارمیکجاس برات ب تیمانتو روسر نمیخب بگو بب - ارسطو

.ستنین ،یتون ینم -

؟یچ یعنی- ارسطو

.لیموندم بدون وسا. ادیموشه ن گهید واریمنم فرو کردمش تو سوراخ د شبیموش خوردتش د -

.نیبش. ارمیخرم م یمبرات  رمیم میعذامونو بخور نیبش. نداره بیع - ارسطو

.نشستم و آب رو گذاشتم وسط و اونم رو به روم نشست و غذامونو گذاشت یرو فرش يراحت رو الیخ با

!شده چیپتو پ يبانو یبخور روشن ش - ارسطو

.دمیرد نگاهش رو گرفتم و به سرم رس. شده رهیبهم خ دمیغذا بود که د يوسطا. و شروع به خوردن کردم دمیخند

!ادیموهات داره در م- ارسطو

.کردم نگاهش
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کنار هم  میخور یم میاالن بازم دار یول م،یخور یبا هم غذا م میکه دار هیبار نیافتادم که تو مسافر خونه با خودم فکر کردم آخر يروز ادی

.رو حس کردم یخوشبخت

!رفته لباس بپوشم؟ ادمینکنه ،یخجالت هی،یشرم هیبابا  ؟یکن یمنو نگاه م يجور نیا یکن یفکر م یبه چ - ارسطو

.میدیبه خودش نگاه کرد که هر دومون خند یشینما

؟يکرد یفکر م یبه چ یشوخ یب - ارسطو

:گفتم صادقانه

.يکه اومد یمرس. میخور یکنار هم غذا م میباره دار نیدوم نیکه ا نیبه ا -

:بهم زد و گفت يلبخند ارسطو

!من یِاحساس يکنم بانو یخواهش م -

.ختمیر يکه تموم شد براش چا ونغذام

خانم؟ دیقهوه دار! يچا ،يهم اومد لیچه تکم - ارسطو

.رونیب دیاز پارك من بکش نتونویو ماش دیو بر دیرو بخور تونیمحترم بهتره چا يآقا. گهینه د -

.غرق خنده شد ارسطو

!از خنده يچته؟ مرد -

افتادم؟ یچ ادییدون یم - ارسطو

؟یچ -

!من تو پارك توئه نیتو پارك من بود حاال ماش نتیاستخدام ماش يشرکت برا يکه اومد یترسو و خجول تو، روز اول يافهیقادی- ارسطو

.ناخودآگاه لب باز کردم. دمیخند

سالم  هنوز! کنم یم ینقاش یواشکیبود که مادر پدرم بفهمن  نیترس از ا میزندگ يتنها دغدغه . بود، اون موقع خوش بودم ییچه روزا -

.گشت عقب، کاش یکاش زمان برم. بودم

.ستادیخورد و ا شوییچا دیکه حالمو فهم ارسطو

.امیشب با غذا م. خرم یبرات مانتو و شال م رمیم - ارسطو

.آوردم یخودم خوراک! یش یم تینه اذ -

.کرد یاخم ارسطو

.جام نیساعت هشت ا. حرفا رو نینشنوم ا -

به با  یآدم. عمرم بود يلحظه ها نیبودن با ارسطو برام بهتر يلحظه ها. بودم یغرق خوش. ت قفل کردو در رو خودش از پش رونیب رفت

.بودم تا حاال دهیارسطو ند یمحبت
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آوردن سرطان وجود  ادیبه  يبرا ییارسطو تمام فکرمو گرفته بود و جا. رفت ادمیمیماریرفت، ب ادمی. یو لبخند زدم به زندگ دمیکش دراز

. کرد یپهلوم درد م. شدن نداشتم داریب يدونم چرا نا ینم یارسطوئه ول دمیشدم که فهم داریب ییبا صدا. ون جور خوابم بردهم. نداشت

.بدن و سرم بود يپتو هنوز رو. بخورم ننتونستم تکو

.زد يلبخند دیوارد شد و منو د ارسطو

.بهم خوشامد بگوپاشو ! یکن یاستقبال هم ازم نم گهید امیکه م ادیبفرما ز - ارسطو

:گفتم یفیضع يصدا با

.تونم ینم -

از  یدستاش حت يکردم گرما یحس م. داد میتک واریشد اومد سمتم و از رو همون پتو بازوهامو تو دستش گرفت و منو نشوند و به د نگران

.به دستم دادم که دستاشو برداشت یفیتکون خف. سوزونه یپتو داره منو م ریز

!؟يدرد دار - ارسطو

.ارسطو رمیم یدارم م! یلیخ -

.دیبه سرش کش یدست کالفه

کجاته؟ - ارسطو

.نمیس يپهلوم، دلم، کمرم و قفسه  -

!دکتر میپاشو بر - ارسطو

.شم ینه، نه خوب م -

!پس بذار دکتر خبر کنم - ارسطو

:گفتم ناچار

؟يدیبرام خر لیوسا. ارسطو خوب شدم، بهترم -

.بهش زدم يلبخند. هنوز چشماش نگران بودجلوم گذاشت و  یپاکت ارسطو

.خوبم -

.زدم یچنگ م نیبود که اگه ارسطو نبود به سنگ زم يدونه دردم به قدر یخدا م یول

.پشتتو بکن بپوشمشون -

.دیخند ارسطو

.مو کوتاه يبه چشم بانو يا -

.شال سبز رنگ هیبود با  یمشک يساده  يمانتو. دمیدرد و گاز گرفتن لبم از درد لباسا رو پوش یکرد و من با کل پشتشو

.دمیپوش -

همبرگر،  ر،یپخته با پن ینیزم بیس ا،یبود، الزان تزایپ. شه یباورم نم. و بازش کرد نیبزرگ گذاشت زم يبسته  هیو کنارم نشست و  دیچرخ

.بود که دلم براش ضعف رفت يو قارچ سوخار ریاز همه مهم تر نون س ،يبندر چیساندو
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.نگاهش کردم. ز کردم بردارم که با قاشق زد رو دستمدرا دستمو

؟یزن یچرا م -

!یدستتو نشست - ارسطو

.رمیم یم گهیمردنه که من تا چند وقت د تینها ال،یخ یبرو بابا ب -

. بود یعصب. دبرداشت کرد و بلند ش يانگار ارسطو جد یول. کنم یخواستم بزنم، خواستم شوخ یدونم اصال چرا اون حرفا رو زدم؟ نم ینم

.با داد ارسطو گوشامو گرفتم! گهیبود د قتیگفتم؟ حق یمگه من چ. رگ گردنش برجسته شده بود و چشماش قرمز

خودم  ياون موقع است که خودم با دستا یحرفتو تکرار کن يجرات دار گهیبار د هیفقط  گهیبار د هیسارا  ،يریبم یکن یتو غلط م -ارسطو

.کشمت یم

با بهت برگشت سمتم و به دست من که . لباسشو گرفتم يبلند شدم و گوشه  اریاخت یب! نه. رفت یداشت م. رفت سمت دربرگردوند  روشو

:زدم و گفتم ایدلم رو به در. لباسش توش بود نگاه کرد و دوباره به چشمام نییپا

.دیببخش -

:گفتم طونیو ش دمیخند. نرم شد چهرش

.غلط کردم ایبه قول بعض -

تونم بگم  یم. میو شروع کرد میآب زد یدستامونو کم. و اومد رو به روم نشست رونیب دیو لباسشو از دستم کش دیاونم خند دمیخند و

شب و غذا رو گذروندم  نیو خوشمزه تر نیباتریگرفتم در کنار ارسطو ز یم رادیا شهیهم رونیب يکه از غذا یمن. بود میشام زندگ نیبهتر

:کردم و گفتم نیخودمو پهن زمشد  تمومغذا که . و خوردم

.دمیترک -

.دیو دراز کش دیهم خند ارسطو

.تا حاال انقدر غذا نخورده بودم - ارسطو

احساس خطر کردم و . بود کمینزد. کنارم اومد بایزد و تقر یغلت. کج کردم و نگاهش کردم، اونم سرش کج بود و نگاهش به من سرمو

. کنه یم تمیداره اذ دمیبود، فهم طونیچشماش ش. باهام نداشت یتماس چیه. گذاشت نیو رو زم خواستم بلند شم که دستشو انداخت دورم

 چیانقدر الغر بودم که ه. رونیب دمیو خودمو کش دمیدستش خز ریاز ز کیحرکت آکروبات هیتو . نگه داشتم دموخو یخندم گرفته بود ول

نگاهم که کرد نتونستم . خنده دار شده بود یلیخ. نشست و سرشو خاروند هیبا بهت نگاهم کرد و بعد از چند ثان. باهاش نداشتم یتماس

.ستادیو بلند شد و ا دیبا من خند ناونم همزما دمیخندمو نگه دارم، بلند خند

.کردنش گند نزدم برم خونمون بخوابم یبهتره تا تو ماست مال - ارسطو

.بردارسطو خوابم  يایکرد و رفت و من غرق در رو یخداحافظ ازم

.برش داشتم. اومد لمیزنگ موبا يصدا. زدم يلبخند دمیند یبار موش نیشدم و چشمامو باز کردم اما ا داریپرنده ها ب يبازم با صدا صبح

.خواب آلود يسالم بانو - ارسطو

.سالم -
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.دنبالت میایم میحاضر شو دار - ارسطو

.کامل باز شد چشمام

کجا؟ -

.تو حاضر شو - ارسطو

!امیکجا نم یتا نگ -

!مگه با خودته؟ - ارسطو

 شیافتاد لوازم آرا ادمیدست و صورتمو شستم و . داد هیشدنم بهم روح عیبود که در لحظات ضا ییصدا نیباتریبوق اشغال ز يصدا و

.زنگ زدم به ارسطو. ستیهمراهم ن

بله؟ - ارسطو

.اوردمین لیوسا ام،یتونم ب یمن نم نیبب -

نه بازم موش خوردتشون؟نک ؟یلیچه وسا - ارسطو

!ویک يبود آ گهید لیمنظورم وسا رینخ -

؟یلیچه وسا دیبد حیتوض ویک يآ ریحق يبنده  نیبانو حاال به ا دیبنده رو عفو کن - ارسطو

.امینم شیبگم بدون آرا دمیکش یخجالت م. بهش بگم يدونستم چه جور ینم

.ستیرفتن ن رونیخب، خب من صورتم مناسب ب -

!ستین یالیخ- ارسطو

.بوق اشغال يباز هم صدا و

:حاضر شدم و گفتم یعصب

.یهمه خجالت بکش يتا جلو امیاصال م -

همشون . برادرش یو ملک نیرها و نگ ،يارسطو بود، برزو و شاد. دمید نیو در کمال تعجب سه تا ماش رونیدر که اومد رفتم ب يصدا

 یدونستن و نم یانگار م. بودن یمعمول هیو بق قیغم عم هیبا  يشاد ،یارسطو با مهربون .کردن یبود و منو نگاه م رونیسراشون از پنجره ب

در کنار من اومد که ارسطو  يدر پنجره  يصدا. ارسطو شدم نیسوار ماش عیدادم و سر یبه همشون سالم. ارنیب ودشونخ يخواستن به رو

.رفت یداد دستم و بدون حرف ششویلوازم آرا فیک يدر رو باز کرد و شاد

:گذشته بود که گفت یساعت میهنوز با ارسطو حرف نزده بودم ن. راه افتادن یکییکینایماش

؟يانجام بد يخوا ینم -

.که از عالم و آدم جدا بودم با تعجب برگشتم سمتش منم

رو؟ یچ -

مگه برات مهم نبود؟ ش،یآرا - ارسطو

!چرا -
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.میرس یم گهیساعت د هیپس شروع کن که  - ارسطو

م؟یر یم میکجا دار -

!کرج ما يالیو - ارسطو

زدم و  يرژ گونه ا. ارسطو حواسش به جلو بود. زدم دمیرنگ پر يبه چهره  یرو باز کردم و با خجالت کرم فیدر ک يا گهیحرف د بدون

رو  يا گهید یشد مال کس یچندشم م شهیفقط مونده بود رژلب که هم. با مداد هم داخل ابروهامو پر کردم. دمیبه چشمام کش یمداد مشک

زد و نگاهش که به لبم افتاد ابروشو باال  يبه صورتم انداخت و لبخند ینگاه. شدم ریهمزمان با نگاه ارسطو غافلگ هرو بستم ک فیک. بزنم

.دیارسطو خند! ایح یب دم،یخجالت کش. دونستم لبام کبود رنگ بود یم. داد

.یخواد از من خجالت بکش یحاال نم -

.لباسش در آورد و داد دستم بیرو از ج یو رژ لب دیخند

.دمیاالن خر نیپاك پاکه، هم - ارسطو

.دیخند دیگردم رو د ي؟ ارسطو که چشما!دونست یاز کجا م نیکردم، ا تعجب

.و داد من بهت بدم دیگفت، خودشم رفت خر يشاد - ارسطو

.وانهید هیشاد يا

 نانیبار لبخند اطم نیقشنگ زدم که بازم ارسطو نگاهم کرد و ا. تو رژ خوب بود قشیسل شهیهم يشاد. رنگ بود یسرخاب. باز کردم درشو

.سپردم که حالم رو دگرگون کرد نیماش يگوش به آهنگ تو یبا خوشحال. زد که اعتماد به نفسم باال رفت یبخش

بارون نفساتو دوست دارم ریز

خوب تو رو بارون عطر

شه یم ییایچه رو میبا تو زندگ رهیگ یم

رهیگ یجون م یخیقلب  يتو ا با

دارم تموم لحظه هامو با تو باشم دوست

رمیدارم که دست گرمتو بگ دوست

دارم تموم خاطراتم با تو باشه دوست

رمیدارم تو انتظار تلخ تو بم دوست

یدارم فقط چشماتو وا کن دوست

که چقدر دوست دارم ینیبب تا

کنم یباور م اتویخوب همه

ارمیتو طاقت ب یب تونم ینم

بارون نفساتو دوست دارم ریز
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رهیگ یخوب تو رو بارون م يبو

شه یم ییایچه رو میتو زندگ با

رهیگ یجون م یخیقلب  نیتو ا با

دارم تموم لحظه هامو با تو باشم دوست

رمیدارم که دست گرمتو بگ دوست

دارم تموم خاطراتم با تو باشه دوست

رمیو بمدارم تو انتظار تلخ ت دوست

.نگاهم کرد یبا نگاه خاص ارسطو

؟یآهنگم، تو چ نیمن عاشق ا - ارسطو

.بزنم یحرف نتونستم

.میشد الیو همه با هم وارد و میدیساعت رس میاز ن بعد

.اشتمبرد هیزدن بق دیارسطو دست از د يبا صدا. دمیهمراهم نداشتم با همون مانتو رو مبل نشستم که همه رو در حال تکاپو د یلباس

بله؟ -

.تلفن کارت داره ا،یلحظه ب هی- ارسطو

.رفتم تو اتاق و ارسطو در رو بست. من که صبح به مامان زنگ زدم! ه؟یک یعنیکردم،  تعجب

ه؟یک -

.یرونیب حانیابور امرزیخاله بزرگ خدا ب يعمه  - ارسطو

.دیاهش کردم که بلند خندنگ. کنه یداره مسخرم م دمیکردم که فهم یم یتو ذهنم حرفشو حالج داشتم

پرستو جون؟ یکن یمسخرم م -

.کارت دارم ایدختر، ب زینمک نر - ارسطو

.مردونه در آورد و داد دستم یرو تخت و چمدونشو باز کرد و لباس نشست

...شه  یاز رو لباست بپوشش، اگرم چندشت م - ارسطو

.شد کمیو نزد دیخند طونیش

.بشهکرده چندشت  خودیاصال ب - ارسطو

.زده از حرفش بلوز رو برداشتم بهت

ست؟یمن لباسم مناسب ن يدیتو از کجا فهم -

!صبح روزید يشده  چیپتو پ ياز بانو - ارسطو

.منم خندم گرفت دیخند
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.یمرس -

.خواهش - ارسطو

 دمید. رونیر رو باز کردم و رفتم بد. نشه دهیموم د یسرم کردم سر ب يو شالمم طور دمیبلوزشو رو تاپم پوش. رونیرو باز کرد و رفت ب در

.خوان برن استخر ته باغ یمردا در حال کباب درست کردنن و خانوما م

.سارا میبر ایب -يشاد

 یلیرفت، سه یکه جونش برام در م یلیسه. وفا شده یب لیچقدر سه ایخدا. باران افتادم ادی. بودمش دهیوقت بود ند یلیخ. دمیرو د سروش

.اون نرگس يبرا یدلم براشون تنگ شده، حت! باران. دتمیماه بشه که ند هیدیحاال شا دیخواب یکرد نم یمکه شبا تا بوسم ن

.سمت باغ دیو گذاشتمش که دو دمشیبوس. حس کردم باران بغلمه. رو بغل کردم و به خودم فشردمش سروش

 یاستخر مرد و زن قاط دمیفهم دمیرو که د یملک. آبتو  رنیهمه دارن با لباس م دمیفهم. سمت استخر میو همره دخترا رفت دمیخند

هولم داد تو  یشد که دست یدونم چ یفقط من مونده بودم که نم. همه رفته بودن یبرم، ول دمیکش یخجالت م. درست کردن واسه خودشون

شنا کردم تا اون ور . ردمبود و به کف استخر نخو ادیبود که عمقش ز یشکرش باق يجا. سر رفتم تو آب او من ب دنیآب و همه خند

و  یملک. با تعجب نگاهم کردن دنمیو با د دنیبرام کش ییسرمو باال آوردم که همشون هورا.استخر و بدون نفس گرفتن برگشتم سمتشون 

شده چرا نگاهشون فرق کرده؟ یدونستم چ ینم. نگاهم کردن یبا ناراحت نینگ ويشاد یرو نگاه کردن ول يا گهیطرف د عیبرزو سر

 دمیتازه فهم. آب رو گرفت و دستشو جلو آورد و انداخت رو سرم يشناور رو يزیتو آب و خودشو بهم رسوند و چ دیدفعه ارسطو پر هی

!حتما پاك شده شممیآرا دمیانداختم و تازه فهم نییسرمو پا. دمیخجالت کش. شده یچ

 یدونستم آدم مذهب یم. دستشم بهم نخورد یحت. ون و پاك بودپسر مهرب نیچقدر ا. بهش نگاه کردم. کرد ینگاهم م یبا نگران ارسطو

 رونیبهش زدم و از کنارش رد شدم و از استخر ب يلبخند مسخره ا یچارگیتو اوج ب. ذاره یاحترام م دمیدونستم داره به عقا یم ست،ین

.رفتم تو اتاق و در رو بستم و قفلش کردم. خونهبه سمت  دمیدو. رفتم

 حشونویتفر دیبه خودم اومدم، نبا قهیبعد از ده دق. در رو باز نکردم. يشاد يدر اومد و متعاقبش صدا يود که صداگذشته ب قهیدق چند

.زهر حشونویکارا رو کنم و تفر نیا هینامرد یخوش گذرون ح،یاونا اومدن تفر. خراب کنم

.بودن دهیرفتم تو سالن، هنوز منو ند رونیدر رو باز کردم و رفتم ب شیآرا بدون

!تو آب؟ يچرا هولش داد. ارسطو گهیتوئه د ریتقص -رها

.دیبه گردنش کش یدست ارسطو

.زهیسرم خواستم خجالتش بر ریخ - ارسطو

.کنه یم هیحتما االن نشسته داره گر -يشاد

.ناراحت شده یلیاالن حتما خ ه،یو معتقد یدختر احساسات یلیسارا خانم خ -یملک

.يکه خودت زد هیگند رونیب ارشیارسطو برو ب -يشاد

.تونم ینم - ارسطو

.خودم اومدم ادیارسطو ب ستیالزم ن -
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.نم دار نشستم رو مبل يجلو و با همون لباسا رفتم

د؟ید یدوست منو با حرفاتون آزار م دیچرا دار -

.جو با لحن شوخ من شاد شد بایتقر. ارسطو اشاره کردم به

!ن که پرتتون کردن تو آبدوستتتون بود نیکه هم نیمثل ا -یملک

.یجناب ملک هییآب روشنا -

.دنیخند همه

؟یباشه فردا صبح هم رو حرفت هست ه؟ییکه روشنا -رها

چطور؟ -

!خنگه خدا گهیکنه د دارتیخواد با آب ب یم -يشاد

.کردم تعجب

د؟یمون یمگه امشب م -

.دنیخند همه

.میو چند ساعته برگرد رونیران باز ته میایب میهمه راه نزد نیسارا خانم ا -برزو

.مویضیدونن مر یدونستم همشون م یم.تعجب به ارسطو نگاه کردم  با

:گفتم آروم

!تونم بمونم یمن نم یول -

چرا؟ - ارسطو

.رمیبگ دیبا شمویفردا صبح جواب آزما -

.نگاهم کردن یبا ناراحت همه

م؟یبعد برگرد میاز روز فردا مطمئن ش يدکترت رو دار يشماره  - ارسطو

.دم بهت یآره، االن م -

.ارسطو با خنده برگشت قهیبعد از چند دق. بود ینیسنگ بایجو تقر. رونیرو بهش دادم و اونم رفت ب شماره

!يجا موندگار شد نیسارا خانم شب هم - ارسطو

ست؟یفردا جوابش آماده ن یعنی-

!چرا هست - ارسطو

.دیخند

.برم ارسطو دیمن با -

.جا رو بهش دادم صبح برامون جواب رو فکس کنه نیا يصبر داشته باش دختر، شماره  - ارسطو

.خواهانه ریخ يکارا نیا بهیدکتر غر هی-یملک
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.رستانمیدب يدوره  قیاز آب در اومد، رف قمیرف ارویبابا  - ارسطو

.میدار یعجب شانس ولیا -رها

:گفتم يخفه ا يبا صدا. شد یهم داشت ممن باعث حالت تهوع  يدلشوره  یول دنیخند یم همه

ساعت چند؟ -

.شش صبح - ارسطو

.میما که خواب -یملک

.شده بود زینگاهش ر. دیفهم نویباهاشون کردم که فکر کنم ارسطو ا يا یتصنع يو منم خنده  دنیخند همه

نصفه شب بود که از . مردا میت بالین بردم و تو والو مشاعره که تو مشاعره م بالیوال يفقط چند دست باز م،ینکرد یشب کار چندان خاص تا

.و اشکم در اومد دیکش ریشدم که پهلوم ت زیخ میرو تخت ن. شدم داریدرد ب

رو خبر  یکس دیدونستم با ینم. نشستم و دستمو رو پهلوم فشردم یبه سخت. بود روزیدردم درست مثل درد د. کار کنم یدونستم چ ینم

.نه ایکنم 

بچه ها تو اتاقا  يهمه  بایتقر. و رفتم تو سالن ستادمیا یبه سخت. مونده شیآزما یفقط دو ساعت تا اومدن جواب قطع. ح بودچهار صب ساعت

و رفتم سمت دستگاه  رونیآروم رفتم ب. شد شتریکردم دردم ب یحس م. آب خوردم یآروم رفتم سمت آشپزخونه و کم. بودن دهیخواب

کنار  ییبا صدا. شدم یکردم و دوباره آروم م یم يناله ا قهیهر چند دق. و از درد مچاله شدم شیکنار ينشستم رو کاناپه . فکس تو سالن

.دمید یم هیبود و فقط سا کیتار! هوا دمیمتر پر هیگوشم 

ه؟یک -

شده؟ یسارا؟ چ یکن یچرا ناله م. منم - ارسطو

گذاشت و بعد  میشونیکه با وحشت اومد سمتم و دستشو رو پ دیتو صورتم د یدونم چ یکم نور باال سرمون رو روشن کرد و نم چراغ

.برداشت

درد داره؟ تییکرده؟ جا خیتیشونیچته سارا؟ چرا پ - ارسطو

.دمیخودمو عقب کش یکم. من خیمثل  یشونیگرمش رو پ يتو بهت حرفاش بودم هم دستا هم

.شمیم کیفکر کنم دارم بهش نزد... فکر کنم . روزیدرد دارم ارسطو مثل د -

.با تعجب نگام کرد ارسطو

؟یبه چ - ارسطو

.پهلومه شتریاز همه ب شهیم هیبدنم تجز يانگار داره اجزا. سوزونتم یدردام داره م. کنم یدارم حسش م! به مرگ -

.پاشو برو تو اتاقت! کشمت؟ یخودم م یحرفا بزن نیمگه نگفتم از ا! خجالت بکش - ارسطو

.ساعت مونده تا شش مینه ن -

؟يبلد یسیانگل - ارسطو

.نه ایفهمم  یهم م یدونم اصطالحات پزشک ینم یآره ول -
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.کنه یرو هم خودش برامون فکس م شیآزما یمتن حیآرش گفت تشر - ارسطو

!چه خوب -

؟يدار یچه حس - ارسطو

بگم؟ تویواقع -

.آره - ارسطو

جهت ناراحت  هیاز  یول. نرگس رو یباران و حت ل،یرم، بابامو، سهمن مامانمو دوست دا. ترسم ارسطو یم یلیترسم، خ یم! یحس سبک -

 یتو چ! ستین گهیبود که فکر کنم د لیسه کمیدیشا. که از مردنم ناراحت بشه ایدن نینبوده تو ا ادیز یدونم کس یحداقل م. ستمیمردنم ن

؟یکن یفکر م

دونم خدا  یو من م رهیم یکنه و م یهم دق م گهید یکیبا رفتنت چون . یشیو خوب م شهینم تیچیکنم تو ه یمن فکر م... من  - ارسطو

.برداره نیرو از رو زم یپیو خوش ت یخوب نیدو تا جوون به ا ادیدلش نم

.گرفته بود میشوخ ینصفه شب. گرفته بود خندم

ه؟یکنه ک ینفر که دق م هیاون  -

؟یدون ینم یبگ يخوا یم یعنی- ارسطو

!نه -

...نفر االن  هیاون . یکه بدون نیپشت سرت مراقبت بوده بدون ا شهیهم. رهیجونش برات در م. شیشناس یکه م نفر هست هی- ارسطو

 يکه حرف ارسطو جا نیاز ا یفکس بودم ول نیکه منتطر ا نیبا ا. دستگاه فکس بود که حرف ارسطو رو قطع کرد يصدا. بیب بیب

.شدم یحساسش قطع شد عصب

.برگه رو داد دستم قهیچند دق رفت سمتش و بعد از ارسطو

.تو بخونش -

.تونم ینم - ارسطو

چرا؟ -

!گهیتونم د ینم - ارسطو

.نشستم رو مبل و ارسطو مقابلم نشست و به من زل زد. و المپشو روشن کرد واریسمت د رفت

ارسطو . دونستم یبارون رو رحمت خدا مشهیهم. خورد یم شهیو به ش دیبار یبارون م. بفهمه تویخواد از حالت چهرم واقع یدونستم م یم

.به خودش گرفته بود يوحشت زده ا يافهیق

؟یکن ینگاه م يجور نیچرا ا -

.بخون! سارا اریدر ن يمسخره باز - ارسطو

.رو باز کردم و باز به ارسطو نگاه کردم ورق

؟یحرفتو کامل کن يخوا ینم -
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کدوم حرفمو؟ - ارسطو

.دشیفکس بر يکه صدا یهمون حرف -

.دیتلخ خند ارسطو

.گمیبعد از خوندن تو م -

داره؟ یبرگه بستگ نیبه ا یعنی-

.حاال بخون! نداره یبستگ یچینه حرف من به ه - ارسطو

. نبودم یبودم ول یآدم م نیتر نیغمگ دیبرگه تو دستم با نیاالن که با ا. خوشم اومد یلیاز حرف ارسطو خ. دونم چرا خوشحال شدم ینم

 حیتشر يو برگه  دمینفهم یمهم زیچندان چ یاز اصطالحات پزشک. لرزون باز کردم يبرگه رو با دستا. و دلخوشم کردحرف ارسط

در کل پنج . از خط اول شروع به خوندن کردم. حالش از من بدتره دمیفهم یم. دمیشن یبلند ارسطو رو م يسانف يصدا. برداشتم شویآزما

یعنی! رو نامه و خط پنجم، تمام ختیو خط چهارم اشکام ر میاشک يخط سوم با چشما. خط دوم با بهت .تموم شد یخط اول با نگران. خط بود

 لیبه هق هق تبد شیبرداشت کرد که گر یچ میدونم از صورت اشک ینم. و به ارسطو نگاه کردم دمسرمو باال آور! ایخدا! ایخدا! یعنی... 

به هم نگاه  سیخ يهر دوتامون با چشما. ستادمیبلند شدم و رفتم کنارش ا. بودم دهیرو ند مرد هیيهیتونم اعتراف کنم تا حاال گر یم. شد

و  رونیخواب آلود اومدن ب يو رها با چشما يدر اومد و شاد يصدا. بود کوندههر دومون سکوت خونه رو ش يهیگر يصدا. میکرد یم

هم بغض  یملک. کرد هیمبل افتاد و گر يرها رو. اومدن جلو یا سستب دنیهمشون که ما رو د. اتاق یکیو برزو از اون  یپشت بندش ملک

انگار . کرد یهق هق ارسطو گوشمو داشت کر م يصدا. ستادیاومد جلوم ا يشاد. کرد یدست تو موهاش فرو م یداشت و برزو کالفه ه

.نگاش کردم. دستمو گرفت يشاد. همه آدم نیا يجلو هیبراش عار نبود گر

شد؟... ش .. .یچ... چ  -يشاد

.بود نگاه کردم رهیکه اونم به چشمام خ ییتک تکشون نگاه کردم و در آخر به چشما به

!سرطان ندارم... سر ... من ... م  -

.نفر رها بود که با بهت نگام کرد و اومد جلو نیاول. نشون نداد یعکس العمل یکس هیچند ثان تا

؟یگفت یتو چ -رها

.دمیخند هیگر نیب

.ندارم... ندارم ... سرطان . ..من  -

 دمیبرگه رو پرت کردم هوا و دو. خندم گرفت. کرد یبچم داشت سکسکه م. ارسطو که فکر کنم سکته کرد. کردن یبا تعجب نگام م همه

:بلند داد زدم. دمیپر نییو باال پا دمیدو یکل. دیبار یم يبارون تند. رونیو زدم ب الیسمت در و

.چقدر شاکرتم؟ خدا عاشقتم یشکر کنم که بفهم يچه جور! شکرت! تخدا جونم شکر! ایخدا -

رفتم . نگرانش شدم ادیارسطو نم دمید. من اصال متوجهشون نبودم یول دنیخند یمن م يایو به خل باز رونیهم اومده بودن ب یو ملک رها

.دز یکنه و برزو بغلش کرده و ارسطو حرف م یداره براش آب قند درست م يشاد دمید. تو

برگه رو داداش؟ نیباور کنم برزو؟ باور کنم ا -
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.دیاالن خوشحال باش دیشما با. يد یخودتو عذاب م يچرا دار. آره برادر من -برزو

.قندشو خورد و چشمش به من افتاد آب

؟يدید! خودش؟ شیببره پ پویدو تا جوون خوش ت ادیگفتم خدادلش نم يدید ؟يدید -

کنم و  یعوضشون نم ایتو دن یچیدارم که با ه ییدوستا دمیتازه فهم. از اون لحظات بگم کم گفتم یهر چ. طورنیکرد منم هم هیگر دوباره

:دفعه رها گفت هیکه  میبود نایو ا هیدو ساعت همه تو فاز گر یکیتا . باهامه يارسطو عشقم تو غم و شاد

شده؟ فیپس اگه سرطان نبوده چرا سارا انقدر ضع -

.به من نگاه کردنحرفش همه  نیا با

!دارم البته قابل درمانه يا گهید يماریمن ب یاز پرسنل اشتباه شده ول یکیبه خاطر اهمال  شمیتو اون برگه نوشته بود جواب آرما -

؟یچ - ارسطو

با  هیکل یینارسا یعنی. هیکیمشونیآرش نوشته بود همش عال. همون بود لشیخون دماغ ها و خون باال آوردنا هم دل. هیکل دیشد یینارسا -

.شهیشروع م گهید يو دهان و قسمتا ینیب يزیخون ر

!کنه یپهلوت درد م روزیاز د نهیپس به خاطر هم - ارسطو

سارا جون؟ هیراه درمانش چ -يشاد

.نوشته بود... که آرش مال منو ... که  هیکل وندیبشه پ دیتشد يماریکه ب يتو موارد ایزیالید -

.گهیدد جون بکن  -يشاد

.باشم زیالید دیباشم و تا اون موقع با هیکل هیمنتظر  دیشده و با دیمال من تشد -

.خب خدا رو شکر -برزو

.نگاش کردن تیبا تعجب و عصبان همه

.گهیخدا رو شکر کردم د ستیالعالج ن يماریبابا چون ب يا -برزو

که  نینگ. وستنیشدن و خواب آلود به جمع خوشحال ما پ داریسروش بو  نیساعت نگ میبعد از ن. و رها بغلم کردن يو شاد دنیخند همه

.صبحونش تموم شد با بهت به من نگاه کرد

اومد؟ شتیشد سارا؟ جواب آزما یچ - نینگ

 نیخالصه ا. یکرد و اظهار خوشحال هیگر یبغلم کرد و کل نینگ. کردن فیاز خنده و تک تک اتفاقات رو براش تعر دنیاز حرفش ترک همه

رو  انیخونوادم جر يهمه ! فرق هیالبته با  میسالم گفت مارستانیو ب زیالید يایو به دن میور شد که ما از کابوس سرطان خون خارج شدج

.دنیفهم

:بلند گفتم يدفعه ا هیداد که  یهمه رو مبال ولو بودن و هر کس کار مخصوص به خودشو انجام م بایبود و تقر ظهر

.میکن يباز هیدیایب -

:گفت عیسر یسرگرم هیکه از همه کالفه تر بود و دنبال  نیگن

؟يا يباز یچ -
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!دونم یکلمه س نم هیجوابش ... خب امم  -

!یخسته نباش -رها

.رهیحوصلمون داره سر م. منم موافقم یول -برزو

!گمیبهتون م دیکارت بلدم که اگه دوست داشته باش يجور باز هیمن  - ارسطو

.خانبگو ارسطو  - يشاد

 یفکر م نیفقط به ا. اصال حواسم بهشون نبود یدونم چرا ول ینم. دمیکلمه هم نفهم هییهممون شرح داد و من حت يرو برا يباز ارسطو

من باختم و  کیش یلیشروع شد و خ يباز. دارم دیام شتریب شهینداشتم و االن از هم یزندگ يبرا يدیام چیه شیکردم که تا چند ساعت پ

.شد حاکم زوو بر من شدم نوکر

.انجام بده یبگ يکار هیدیبرزو جان با - ارسطو

!پزه یبرام نم يوقته هوس کردم و شاد یلیخ. خوشمزه بپزه يایالزان هیامشب  دیامم با! دونم یم -برزو

باختم و  یودم همش مرو بلد نب يکه چون من باز میکرد يباز يبازم چند دور. و قرار بر شام امشب شد دنیمظلوم گفت همه خند نیهمچ

پهن کردن رختخوابا و  يو آخر نینگ يچهره  دنیکش! شستن جوراب ارسطو ا،یشام الزان: لیانجام بدم از قب دیهزار تا کار با يتا آخر باز

.همه با تعجب نگام کردن. بود که کالفه شدم و بلند شدم يوسط باز. و فردا صبح شبجمع کردنشون ام

.گهیتا فردا نوکرتون من باشم د دیبگ یبارک هیخب  ه؟یازب نینگاه داره؟ ا ه؟یچ -

جا  نیا يبایز طیاستفاده از مح نیرفت که خواستم آخر یم یکیهوا رو به تار. و نظاره گر شدم رونیب يو من هم رفتم از باز دنیخند همه

 یخواستم با خدا حرف بزنم ول. د نشستمبو الیکه پشت و یدرخت يکنده  يرفتم و رو. حواسش بهم نبود یکس. رونیرو ببرم و رفتم ب

. چشمامو بستم. ختیاز چشمم ر یقطره اشک شوق. تونستم تو کلمه بگنجونم یعظمتشو نم یعنی. اومد یتو ذهنم نم يکلمه ا چیه. نتونستم

.دمیبرگشتم و ارسطو رو د. هوا دمیپر ییتو حال خودم بودم که با صدا

گرگرو چطوره؟ يبانو - ارسطو

.زدميلبخند

!خوب -

.شد رهیداد و به من خ هیتک واریهم رو به روم به د ارسطو

؟يدار یسارا چه حس - ارسطو

.به زبون آوردنش ستین يازین. شنوه یو م نهیب یکه فقط خود خدا م هییتو قلبم خبرا یتونم بگم ول ینم. دونم ینم -

.کابوسا تموم شد شهیباورم نم. یخوشحالم که خوب یلیخ. یخوشحالم که خوشحال - ارسطو

خوام خودم باشم و  یم. عمر دوستشون داشتم و نکردم رو بکنم هیکه  ییخوام کارها یم. خوام خودم باشم یم گهید. طور نیمنم هم -

.منو به خودم آورد یلیمدت خ نیا. تظاهر نکنم

.خونه بود يشماره . زنگ خورد لمیبزنه که موبا یخواست حرف ارسطو

بله؟ -
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.الم سارا جانس -بابا

!؟ سارا جان؟!جان

.سالم -

گلم؟ ییکجا -بابا

.شد یچشمام بازتر نم گهید

بابا حالتون خوبه؟ -

؟ییبابا يایم یک ؟ییکجا. زمیمعلومه عز -بابا

ن؟یدار يشده بابا؟ کار يزیچ -

.حوصلش سر رفته ستیکس ن چیراستش مهبد صبح از لندن اومده ه -بابا

!کردن بلد بود یکردن چوقول يکه فقط از باز فتمیم ییدماغو يپسر بچه  ادیاسمش  دنیشن با! مهبد. شدم یعصب

ما؟ ي؟ به من چه حوصلش سر رفته؟ اصال چرا اومده خونه !ییبابا جکمیمگه من مل -

.دلش برامون تنگ شده زم؟یعز یچ یعنی-بابا

هه االن اون جا کنارتونه درسته؟ -

دخترم؟يدیآره از کجا فهم -بابا

تونم برگردم به اون مهبد هم بگو  یدارم نم تیدر ضمن من تا فردا مامور! دمیاز کجا فهم دیفهم یم دیبه خودتون و رفتارتون نگاه کن کمی-

.تا حوصلش سر نره امیکه ب ستمیمن دلقک ن

:گفتم یساختگ یبا اخم. ارسطو افتاد ياخمو يرو خاموش کردم و نگام به چهره  یگوش یعصب

برم؟ دیبا یگینکنه تو هم م گه؟یتو چته د-

بود؟ یچ انیجر - ارسطو

.زنگ خورد لمیبدم که دوباره موبا حیبراش توض خواستم

:گفتم کالفه

بله؟ -

؟ییدختر کجا... بله و  -مامان

.بود گهید زیچ هیخشم مامان . تونستم جوابشو بدم یبود که نم یعصب انقدر

؟يدیدونم و تو فهم یمن م یخونه نباش گهیاگه تا دو ساعت د مگیبهت م یسارا چ نیبب -مامان

!باشم؟ دهینفهم شهیمگه م. رو از گوشم فاصله دادم یرو انقدر بلند گفت که گوش يمدیفه

:بغض گفتم با

!چشم مامان -

.بخر ینیریگل و ش یاومدن -مامان



کاربر انجمن نودهشتیا tina27–شیطنت هاي قائمکی                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٩

بخرم؟ مگه اون جا چه خبره؟ ینیریمگه من مهمونم گل و ش! مامان -

.ایزود ب ریانقدر وقتمو نگ! خوب يخبرا یباش یاگه دختر خوب -مامان

شده؟ یچ - ارسطو

!برم خونه دیبا -

.برمت یموقع شب؟ فردا صبح خودم م نیا ؟یچ - ارسطو

.برم دیاالن با نیهم -

ه؟یک یمهبد که گفت نیا - ارسطو

.بزرگم يپسر عمه  -

شما اومده؟ يخونه  - ارسطو

.ما لنگر انداخته ياومده خونه بله از لندن  -

.زد يلبخند ارسطو

.نیخشمگ يتو حرص نخور بانو -

.هم بخر ینیریگل و ش یاومدن گهیمامانم م ادیپسره خوشم م نیاز ا یلیخ. گهیآخه حرص خوردنم داره د -

.شده نگام کرد زیر يبا چشما ارسطو

.برم ارسطو دیمن با -

.برمت یم - ارسطو

.نه زوده هنوز -

.برمت یگفتم م - ارسطو

. دمیبدجنس خند میبار بود تو کل زندگ نیاول. حرف زدن بابا افتادم و خندم گرفت ادیمن قلدر شدن؟  يبرا دایچرا همه جد. رفت داخل و

مهبد آقا  رمایبه سرت ب ییبال. زدم یبشکن. طرز حرف زدن بابا نیهم شیکی! هم داشته باشه ییها دهیمن فا ياومدن مهبد بتونه برا دمیشا

!یرو کولت و فرار کن يارکه دمتو بذ

.رونیب میحاضر شدم و همراه ارسطو رفت. شهیحرف مامان من دو تا نم. نبود يرفتم همه ناراحت بودن اما چاره ا یکه داشتم م نیا از

.یشیخسته م! تونم برما یارسطو خودم هم م گمیم -

.نه شبه و خطرناك - ارسطو

.تونه یبگه که نم يزیخواد چ یکردم م یحس م. دیکش یکالفه تو موهاش دست م یه نیتو ماش .و راه افتاد مینشست

!بگو؟ -

.زد يتعجب نگام کرد و لبخند با

.هم هستن شگویما پ يپس بانو - ارسطو

.به حرفش زدم ينگفتم و لبخند يزیچ
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!سارا؟ - ارسطو

بله؟ -

پسره چند سالشه؟ نیا... نیا - ارسطو

  !و دو یس ؟یگیممهبد رو  -

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

ه؟یکارش چ - ارسطو

!کنه یپول پارو م دمیتو لندن شن یمدرك نداره ول -

ازدواج نکرده؛ نه؟ - ارسطو

.نه -

ه؟یچه جور افشیق - ارسطو

.گرفته بود خندم

؟یکن یم يازش خواستگار يارسطو نکنه دار -

.گرد نگام کرد يبا چشما ارسطو

ه؟یمنظورت چ - ارسطو

ه؟یسواال چ نیتو منظورت از ا! من منظورم واضح بود -

اد؟یتو از مهبد خوشت م... تو ! یچیه... یه - ارسطو

کنم  تشیاذ یخواستم کم. گهینم يزیچرا چ دمیفهم یصحبتا فقط نم نیدونستم هدفش رو از ا یم. کند تا تونست جملش رو کامل بگه جون

:گفتم جانیبا ه. رونیب میغم بر يفضا نیاز ا

چطور؟. تموم یخارج کشور، خوش اخالق و خالصه همه چ یپولدار، خوشگل، خونه و زندگ. هیآره پسر خوب -

.يجور نیهم... هم  - ارسطو

که  نینه ا یبجنگ دیبا يخوا یکه م یکس يبرا یول هیدرسته خودخواه. ادیبه خودش ب کمینگفتم  يزیبود تو فاز غم منم چ رفته میبرس تا

من . تونم دروغ بگم یبه خودم که نم. به دست آوردنش بجنگم يگرفتم برا میهمون جور که من تصم! به درت کنه دونیاز م بیرق ینیبش

.در خونه يجلو میدیرس. که اونم منو بخواد یطیالبته در شرا. وامشخ یکه م هیدوسش دارم و تنها کس

.شم که مچ دستمو از رو مانتو گرفت ادهیخواستم پ. آورد نگیپارک يرو تا تو نیماش

.راحت کن المویخ - ارسطو

؟یچ -

.نگام کرد دیارسطو ناام. دستمو بکشم که نذاشت و محکم تر گرفت خواستم

.کردم یرو انتخاب م یتو گفت یاتیخصوص نیبه ایالبته منم باشم آدم -
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 تشینخواستم اذ گهید! بچم از دست رفت يخوره؟ وا یداره م ییتکونا هیپس . خندم گرفته بود. شد رهیرو ول کرد و به رو به رو خ دستم

:به خودم گرفتم و گفتم یلحن به خصوص. از دستش بدم دمیترس. کنم

...یتخاب کنو مهبد رو ان یتو عاقل باش دیشا -

:شدم تو چشماش آروم گفتم رهیخ. نگاه کرد بهم

!ستمیمن عاقل ن یول -

تا آخر عمر هم  دمیبهت قول م. من از ارسطو مطمئنم! من مطمئنم. به روش زدم يزد منم لبخند ينگام کرد و بعد لبخند یبا گنگ هیثان چند

.صورتم تکون داد يرو جلو چیسو! قول! که شده منتظرت بمونم

.کنه ینم یما به جز من رانندگ يخونه  یشرکت کس اریپس فردا ب. ببرش -

مطمئن؟ - ارسطو

.اوهوم فعال خداحافظ -

.رفت ادمیینیریگل و ش! يوا يا. بوق دنده عقب گرفت و رفت هیبا . شدم ادهیپ

.ارسطو بود. بازش کردم. سوار آسانسور شدم که اس ام اس اومد! گهیرفت د ادمی. باال انداختم یبا بدجنس ییابرو

.به حرف زدن زود بخواب نیبا اون مهبد نش ادمیز. کنه تیآرش به دکتر متخصص معرف شیفردا برو پ. مراقب خودت باش -

:داد زدم. باز شد عیباال و در زدم و در سر دمیرس! رتیغ ولیا. لبم نقش بست يرو یقیعم لبخند

!سالم -

!چه خبره مهبد خوابه -مامان

.اومدما تیمثال از مامور دیبه من چه؟ حداقل جواب سالممو بدخب  -

؟!جا باش نینگفتم دو ساعته ا ؟يکرد ریچرا انقدر د -مامان

برسم اون وقت؟ يچه جور! مامان شمال بود پروژه دایببخش -

؟ در اتاقمو باز !از شمال يدیاعته رسدو س يگفت چه جور یوگرنه االن م میراه افتاد رید کمیارسطو  يخوب شد به گفته . سمت اتاقم رفتم

همون  یعنی. دمیرو تختم د یاجنب هی. کردم یو چراغ رو روشن کردم که کاش نم یشالمو در آوردم و انداختم رو صندل. بود کیتار. کردم

کوبوندم به شکمش  فمیبا ک! نه؟ک یم یجا چه غلط نیاون ا یخواب بود ول. دوباره شالمو سر کردم. شهیم یاَه اَه االن تختم دماغ! مهبد دماغو

اطراف و نگاه کرد و بعد چشمش به من افتاد و چشماش گرد شد و از سر تا پا بهم نگاه  یو کم دیچشماشو مال! هوا دیمتر پر هیکه بدبخت 

.بدم اومد. کرد

؟يدیآدم ند ه؟یچ -

!یچه استقبالل گرم -مهبد

.رفت باال ابروم

!روون شده پسر عمه تیفارس -
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.ستادیبلند شد و اومد رو به روم ا. دمیشدن دندوناشو شن دهییسا ياصد

نه؟ ،يدوست دار يکه باز نیمثل ا -مهبد

؟يبلد يا يچطور؟ چه باز -

.با تو و در آخر کنف شدنت يباز -مهبد

.شدم یعصب

گفتم  ینم يزیبازم چ يکرد یم تمیاذ یفرست یکه برام م ییالیمیتو ا. تونستم بگم ینم يزیچ يکرد تمیاذ ادیز یتو بچگ! پسر عمه نیبب -

...وگرنه  يبهم احترام بذار دیو با ییما ياالن تو خونه  یول

.قدم رفتم عقب هیلوچ شد و  دنشیشد که چشمام واسه د کیقدم بهم نزد هی

!؟يدیبترسم چرا خودت ترس دیمن با! یشد؟ وگرنه رو تو گفت یچ -مهبد

خودشو تحمل  دیحاال با. مسخرش در امان بودم يامایو پ الیمیبود از دست ا یچند ماه. نوزم حاضر جوابهه. رونیزد ب یم شیچشمام آت از

.به روش زدم يپوزخند! کنم

!پسر عمه يتا االن فرق نکرد یاز بچگ -

.بدمفرق کنه من هنوزم همون مه دیدر ضمن مگه آدم با. پسر عمه متنفرم ياز کلمه  یدون یخودت م! بگو مهبد -مهبد

 يفرق کرده و باال رفته طور یلیمتاسفانه مال من خ یاونا هم فرق نکرده ول! درك و شعور يدرسته همون مهبد دوازده ساله با همون قوه  -

.رونیحاال از اتاقم برو ب. شمیم الیخ یکه فعال از جواب دادن به تو ب

.دیخند مهبد

!یزن یار با دشمنت حرف مانگ یزن یبا من حرف م یهنوزم وقت. یهنوزم کله شق -

.ياتاق من بذار يپاتو تو يحق ندار گهیو د رونیبرو ب. نهیمساله هم قایدق -

.دیچشمام چرخ يشد و چشماش رو کیقدم بهم نزد هیبهم انداخت و  نشویخشمگ نگاه

.دمیکه تو عمرم د هییچشما نیخاص تر. هیبچگ يهنوزم رنگش مثل اون روزا -مهبد

.زدم يپوزخند

.رونیحاال ب! فتیاز تعر یرسم -

!یهان يبا. آماده کن یتو زندگ جیمه دیجد ياتفاقا يخودتو برا یول! باشه! باشه -مهبد

. کنم ینباشه که من فکر م يزیاون چ! ایبود؟ خدا یچ جیمه دیمنظورش از اتفاق جد. خوره یکثافت حالم ازش به هم م. رونیب رفت

 يلباسا! ذاشتم یبذارم که کاش نم سیکار کنم؟ بازم مجبور بودم کاله گ یموهام رو چ. گرفتم یدوش حساب هیحمام و  يرفتم تو عیسر

شدم و رو  مونیکه پش رونیلحظه خواستم برم ب هی. اومد لیسه یسالم و احوالپرس يکردم که صدا یو داشتم شالمو سرم م دمیپوش یمناسب

حتما بازم . باران نه یاومد ول ینرگس هم م يصدا. ومدیصبر کردم ن یهر چ یول تو اتاقم ادیاالن م لهیهمون سه گها لیسه. تختم نشستم

 دیمن با. زهیاشکم رو کنترل کردم نر. ومدین لیسه یگذشت ول یساعت مین. مشینیمادرش تا ما نب ينرگس خانم بچه رو گذاشته خونه 

بد  یول. نشناستم دیالغر شدم که شا يبود به قدر دهینو دم لیکه سه ینسبت به موقع. انداختمبه خودم  یو نگاه ستادمیا. محکم باشم
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همه رو مبل نشسته . رونیدر رو باز کردم و رفتم ب. شده بود که دوست نداشتم یاستخون یصورتم کم یشده بود ول یمانکن کلمیه. نبودم

همه . رفتم جلوتر و سالم دادم. ادیبدم م نیادونم چرا انقدر از  ینم. گرفتم زشچشممو با نفرت ا. یبودن و در حال حرف زدن با اون اجنب

.شد رهیبا بهت بهم خ دیکه منو د لینگام کردن و نرگس بدون نگاه کردن بهم سالم داد و سه

چرا؟! يچقدر الغر شد! سالم -لیسه

خوب شده؟. گرفته میبچم رژ -مامان

.پوزخند مهبد رو اعصابم بود يصدا. از لحن مامان هم تعجب کرده بود لیسه! حرفا؟ نیمامان و از ا. قد توپ گلف بود چشمام

.شکل مداد شده شتریب. ییکنم زن دا یفکر نم يجور نیمن ا یول -مهبد

.رفتم جلو. با دهن پف کرده دمیکنار خودش برام جا باز کرد که در کمال تعجب باران رو د لیسه. شدم رهینفرت بهش خ با

.مادرش يدم باز مامانت گذاشتت خونه وروجک؟ فکر کر ادیتو چرا صدات در نم -

.نگفت يزیکرد و چ کیبرام بار یچشم. کالمم شد شیقشنگ متوجه ن نرگس

.تونه حرف بزنه یشده و نم یدندونش جراح -لیسه

:کردم و گفتم بوسش

.چقدر بهت گفتم شکالت نخور عمه -

.بلند شدم. ناراحت شدم. بغض داشت چشماش

.میکنيباز میر یمن و باران م -

گذشته بود  یساعت مین. کردن یبا ذوق نشست به نقاش یرفت و کل ادشیبهش دادم و اونم بغضش  یتو اتاقم و ورق و مداد رنگ میهم رفت با

.شالمو درست کردم. در اومد يکه صدا

!دییبفرما -

.کنارم نشست لیسه. شدم رهیباران خ یبهش زدم و چشم ازش گرفتم و به نقاش يلبخند. شد انینما لیباز و قامت سه در

سارا؟ يچرا انقدر الغر شد -لیسه

!مهمه برات؟ -

.کردم نگاش

ه؟یچه حرف نیا! معلومه -لیسه

.کنم هیببخش دوست ندارم گال! دونم ینم! دونم ینم -

.جوابمو بده. بعد يکردن باشه برا هیخب حاال گال -لیسه

.ستین يزیچ -

:دیپرس دفعه هیشد بعد  رهیبهم خ یکم لیسه

؟يبد شیآزما یرفت -لیسه

:بغض گفتم با
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.آره -

.خودمو براش لوس کنم مایخواست مثل قد یانگار دلم م. دونم چرا بغض داشتم ینم

!جواب؟ -لیسه

.خوام برم دکتر یفردا م -

!هیچ گمیخواد بده خودم م ینم -لیسه

.شدم هول

.ستیجواب هنوز دستم ن... ج  -

با تعجب  لیباران و سه. با االن فرق داشت شهیهم یول. عادتش بود. دیباران موهامو از پشت شال گرفت و کش هویشد که  یدونم چ ینم

اون مهم  یول. کرد یم هیکه دعواش کنن گر نیکرد خودش قبل از ا یم يکار بد یوقت شهیهم. هیگر ریدفعه باران زد ز هی. کردن ینگام م

.موم رو لمس کرد و با بهت نگام کرد یومد و سر بکه دستش رو سرم ا ودب لینبود؛ مهم سه

!سارا... س  -لیسه

.کردن یرفت و نشست به نقاش ادشیعیاونم سر. کنه هیو دوباره گر نهیباران سرم رو نب گهیسرم کردم تا د شالمو

!ســـــــــارا -لیسه

.رو دهنش گذاشتم دستمو

.کنم بعدا فیتونم االن برات تعر ینم. نگو یچیه! ـــــسیه -

.دستتمو از رو دهنش برداشت لیسه یول

...نکنه تو ... به دکتر رفتنت ربط داره؟ سارا نکنه  -لیسه

.جوابش بعد از چند روز اومد. دادم شیرفتم و آزما شیماه پ هیبایتقر. بگم دیکه با نیدوست نداشتم بگم اما مثل ا -

.کرد ینگاهم م یبا نگران لیسه

ارستان؟میکدوم ب -لیسه

...مارستانیب -

بود؟ یجواب چ -لیسه

!سرطان خون -

.تو چشمش نشست یاشک يشوکه نگام کرد و حلقه  لیسه

.دستاشو رو زانوهاش گذاشت و سرشو گرفت تو دستش. همون داداشم بود نیا! نه

...پس ! من يخدا يوا... يوا -لیسه

.کرد نگام

خته؟یچرا موهات ر... چرا ؟يشد یشکل نیا نیهم يپس برا -لیسه

.دمیخند
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.خودم زدمش ختهینر -

چرا؟ -لیسه

.بشه ختنشیخواستم سرطان باعث ر ینم -

!يوا! يوا -لیسه

.گرفت دستمو

.میتا مطمئن ش يدیم شیبازم آزما. بشه تیذارم طور یخورم نم یقسم م. سارا ستین تیچیتو ه -لیسه

!نانیاطم يبازم دادم برا -

خب؟ -لیسه

.جوابش امروز صبح اومد-

.یچرخون یحرفو چقدر م هیگهیبگو د! يد جون به لبم کرد -لیسه

.اونم با حرص بغلم کرد و گونشو رو سر طاسم گذاشت. بغلش کردم دمیپر. ختیر اشکام

 لیسه. شدم یشکل نیاانقدر حرص خوردم و غصه  ستیدر کار ن یمیمنو رژ نیبب. دمیکش یماه چ هیتو اون  یدون ینم لیسه... لیسه -

. يکرد یبد پشتمو خال ،يپشتم بود شهیکه هم ییتو! تو یحت... یحت. کس نبود چیه. بودم و درد یکس یتو اوج ب. دم نزدم یداغون شدم ول

.قعهم بد و هم بد مو

.بود سیخ لیسه ياز اشکا سرم

.کهیکوچ یمنو ببخش آبج! سارا منو ببخش. خدا منو بکشه -لیسه

.فرق داشت شیماه پ هیا االن جواب امروز با جواب ام لیسه -

.میبه هم زل زده بود یاشک يهر دو با چشما. ازم جدا شد لیسه

.من سرطان ندارم -

.کردم فیماجراها رو براش تعر يهمه . نگام کرد یکم لیسه. دمیبلند خند دم؛یخند

.میبگ دیبه مامان و بابا هم با. یمنتقل بش مارستانیفردا به ب عیسر دیبا هیجور نیپس اگه ا -لیسه

مهبد اول از همه چشمش به کاله . مامان و بابا و نرگس و مهبد اومدن تو اتاقم. که مخالفت کنم بلند بابا و مامان رو صدا کرد نیاز ا قبل

همشون با تعجب نگام . دنیدبابا و مامان و نرگس هم . نگاه به من هینگاه بهش کرد و  هیافتاد و برش داشت و با تعجب  نیزم يرو سیگ

.کردن یم

سارا؟ هیچ نیا -مامان

.جواب داد لیمن سه يجا به

.مادر دیبگ دیشما با هیبگه چ دیسارا نبا -لیسه

.سکوت حکم فرما بود. زد یحرف نم لیوقت رو حرف سه چیه مامان

...سارا جان . رونینرگس شما هم باران رو بردار و برو ب. باش لطفا رونیمهبد چند لحظه ب -لیسه
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 یعنی. بابا و مامان قرمز بود يچشما. کردم یباور نم. رونیگذشته بود که اومدن ب یحدود دو ساعت. رونیب میرفت. هیمنظورش چ دمیفهم

 هریمبل نشست و خ يبابا هم ناراحت رو. مامان جلو اومد و بغلم کرد. دمینفهم شویبهم زد که معن یچشمک لیسه! کردن؟ هیمن گر يبرا

.يشد به نقطه ا

.مامان هم با بغض نشست. بغل مامان در اومدم و نشستم رو مبل از

...فین یاتفاق ؟یکن یناراحت م يمامان چرا خودتو دار -

.قطع کرد لیسه حرفمو

.اتفاق که افتاده -لیسه

.بهم زد ینگاه کردم که بازم چشمک بهش

با  شیگفتم رو گفتم و بق یم دیبا یمن هر چ. دیبه فکر باش یبهتره کم هیبغض و گر يجاحاال به . افتاد فتاد،یم دیکه نبا یاتفاق -لیسه

.خودتونه

 شویکنجکاو يلحظه به زور جلو نیمهبد هم که تا ا. وسط اشتباهه نیا يزیچ هیدونم چرا حس کردم  ینم. صحبتش بابا و مامان بودن طرف

.گرفته بود

ه؟یکه تا االن رو سر سارا بود چ یمصنوع يمو نی؟ ا!جا چه خبره نیا دیبگ شهیم -مهبد

.بود یواقع یلیخ یمنه ول يهاش برا هیتونستم باور کنم گر ینم. هیگر ریزد ز مامان

.ینکن يمساله کنجکاو نیبهتره تو ا! مهبد -لیسه

.ستادیبلند شد و ا لیسه

.میبر! باران! نرگس -لیسه

بهم  یکه در رو بست و کم میبا هم رفت. اتاق من میلحظه بر هیبهم گفت  لیر کنه که سهبلند شد تا حاضر شه و باران رو هم حاض نرگس

.تعجب کردم. خنده رینگاه کرد بعد زد ز

؟يخند یشده؟ چرا م یچ -

.به مامان و بابا حرفاتو رو گفتم -لیسه

.دمیکه خودمم فهم نویا -

.دیبازم خند لیسه

.حرفاتو يالبته نه همه  -

.نگاش کردم که زد پس کلم زیر يبا چشما. تمنگرف منظورشو

!اشتباهه يدیرو فهم شتیگفتم که جواب آزما ییتا اون جا! خنگ خدا -لیسه

.کار کرده یچ دمیبه حرفش فکر کردم و تازه فهم یکم

؟یکن یکار رو م نیچرا ا -



کاربر انجمن نودهشتیا tina27–شیطنت هاي قائمکی                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٧

 نیمدت تو ا هیبراشون خوبه  گمیپس م. بد یخوبه چ یچ دمیم صینباشه من ازت هفت سال بزرگ ترم و خودم تشخ تیتو کار -لیسه

.توهم بمونن

.من دوست ندارم یول -

.رو حرف من حرف نزن عشق من -لیسه

.خنده ریبهم انداخت و دوباره زد ز یاز سرم برداشت و نگاه شالمو

؟!رهیتو رو بگ ادیم یک گهیاَه اَه د ؟يخوشگل بود لیخ ؟يبود که کرد يچه کار نیا -لیسه

.دیموم کش یدست رو سر ب یبغلم کرد و چند بار به شوخ لیسه. رفتم يغره ا چشم بهش

. االن تو رو بغل کردم خوشم اومد یدستم ول ادیکنم فقط مو م یبغلش م یبگم نرگس هم کچل کنه وقت! سارا يبا حال شد یلیخ -لیسه

!زن کچل هم خوبه ها

.دمیو با مشت تو شکمش کوب دمیکش رونیبغلش خودمو ب از

!ایح یب -

.دیخند لیسه

.گهید گمیخب راست م -

.شد يجد

.گمیسارا فعال راستشو با مامان و بابا نگو خودم به وقتش م -لیسه

.دوباره رو سرم انداخت شالمو

ا تو سار. يرو همشون زد يدییمهر تا يکه زد یتو ذهنم اومد و با اون حرف زایچ نیبدتر دیباران مو رو از رو سرت کش یوقت -لیسه

کم به  هینرگس . از دستم ناراحت نباش. نرگس نشون بدم يجلو یلیتونم خ ینم یچقدر دوست دارم ول یدون یخودت م! یمن یزندگ

تو اون سفر به خدا فقط . فتهیکنم که نرگس هم از سرش ب یشوخ هیکمتر با بق یکنم کم یم یو منم سع هحساس شد هیمن با بق يرابطه 

.کردم یانصاف یب یکنم در حقت کم یحس م! منو ببخش. ییتو خونه تنها که يفکر و ذکرم تو بود

...که  رونیب میرفت قهیخالصه بعد از چند دق. دمشیبغلش کردم و بوس دمیپر. ازش رفت امیریحرفاش تموم دلگ با

:رو به بابا و مامان گفت لیسه

.هیاول يکارا يبرا مارستانیبرم ب یسارا رو م امیفردا صبح م -

.هن -

.بهم نگاه کرد لیسه

چرا نه؟ -

.رم یخودم م -

.دن یباشه کاراتو زودتر انجام م شتیآشنا پ یکییول -لیسه

.کرد یکه خودش توش کار م یمارستانیکه برم ب یقبول کرد خودم برم به شرط لیاصرار و از من انکار که آخر سه لیاز سه خالصه
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. کرد یمهبد که حاال مشکوك هم بهم نگاه م يافهیتو جمع رو نداشتم، مخصوصا تحمل ق نشستن يو خانوادش حوصله  لیاز رفتن سه بعد

فردا  يشب شده بود و بهتر بود بخوابم برا ازدهیرفتم تو اتاقم و نشستم رو تختم ساعت  دیببخش هیبا ! رهیم یداره م یدونستم از فضول یم

.سرحال باشم

.رو صورتم نشست و اس ام اس رو باز کردم یارسطوئه لبخند پهن دمیه دبرش داشتم ک عیزنگ اس ام اس اومد سر يصدا

...سارا؟ دلم برات  یسالم، خوب -

.براش نوشتم. تونه حرف بزنه یبا اس ام اس هم نم یحت نیگرفت ا خندم

.خوبم یسالم، مرس -

.دوباره اس ام اسش اومد قهیاز پنج دقبعد . که بازم بهم اس ام اس بزنه سمیبنو يزیچ شترینخواستم ب. براش فرستادم ن،یهم

مارستان؟یب ير یفردا م! خب خدا رو شکر -

.نوشتم براش

.آره، فردا صبح -

.بازم جواب داد ارسطو

چه خبر از مهبد؟ هنوزم اون جاس؟. یش یخوب م... شاایا -

.در آوردن لجش گفتميبرا! ده یوقت به من اس ام اس نم چیه نیخواد پرس و جو کنه، من گفتم ا یبگو، م پس

.رو به مامان و بابا گفت انیجر لیسه یراست! آره، فکر کنم حاال حاالها مهمونمونه -

.برش داشتم عیزنگ خورد سر میگوش دمیگذشت که د قهیدق چند

.سالم - ارسطو

چه وقت زنگ زدن ارسطو خان؟ نیسالم، ا -

بود؟ یگفت؟ برخوردشون چ یچ لیسه - ارسطو

.گرفت خندم

؟يخند یچرا م - سطوار

.ناراحت بمونن کمیبهشون گفت سرطان دارم و گفت براشون خوبه  لیآخه سه -

.منم موافقم ینکرده ول یکه کار درست نیبا ا - ارسطو

؟يزنگ زد نیهم يبرا -

؟يدرد ندار گهید يخودت بهتر. گهیآره د - ارسطو

گه؟ید يندار ينه ممنون کار -

مونه؟ یم یمهبد تا ک یتهان؟ نه، آهان راس - ارسطو

.زدم یبدجنس لبخند
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.دونم ینم -

.ام، مراقب خودت باش فعال خداحافظ. باشه - ارسطو

.خداحافظ ،يکه زنگ زد یمرس -

دوست منو  هینه؟ نکنه فقط  ایاونم عاشقمه  گه؟یحسم بهم دروغ نم ایمنو دوست داره؟ خدا یعنی. و به فکر فرو رفتم دمیتختم دراز کش رو

!شد؟ یمگه م یخودمو به خواب زدم تا بخوابم ول! شد یته دلم خال دمیفکرم که رس يجا نی؟ به ا!هبدون

از اتاقم و  رونیمزاحم تو خونمون هست شالمو سرم انداختم و رفتم ب هیکه  نیتشنم بود، بلند شدم و با فکر ا. شدم و رو تختم نشستم بلند

رفت سمت ارسطو و  یهمش فکرم م. نشستم و خوردم ينهارخور زیسر م. ختمیخودم ر يبرا یآب وانیراست رفتم تو آشپزخونه و ل هی

خندم . بود یکه گل گل يو شلوارك پارچه ا یرکاب هیبا  دمیاز افکارم برون اومدم و مهبد رو د یشدن صندل دهیکش يبا صدا. حسش به من

.دمیبهش توپ. گرفت اما خودمو کنترل کردم

!؟يگرد یما م يتو خونه  يجور نیا یکش یخجالت نم -

.رو به روم نشست يبا لبخند حرص درار مهبد

.که مثل تو چادر سرم کنم نمیب ینم يا بهیدر ضمن من غر مه،ییدا يجا خونه  نینه، ا -مهبد

.بهم نگاه کرد و بدجنس لبخند زد یکم

؟یکن ینکنه شما تو خواب هم شال سرت م -مهبد

!شال سرم اشاره کرد به

.رونیب امینداشته باشم با شال م یآدم و کنگر بخوره و لنگر بندازه و از قضا من از اون آدم دل خوش يخونه  ادیب یکس ینتها وقتنه، م -

.خورد یقرمز شده بود خون خونشو م چشماش

؟یزن یحرف م يجور نیبا من ا یتو به چه جرات -مهبد

.زنم یحرف م اقتشیدر حد ل یمن با هر کس -

.ستادید شد و اومد طرفم و درست باال سرم ابلن یعصبان

.حرفت رو تکرار کن گهیبار د هیيجرات دار -مهبد

 يشدم به چشما رهیو خ ستادمیبلند شدم و جلوش ا ارم؟یمگه من کم م یخون بود ول يچشماش دو تا کاسه . دمینگم ترس دروغ

:و شمرده شمرده گفتم نشیخشمگ

...اقیدر حد ل یمن با هر کس -

 کیو سرش رو نزد ستادیدستمو برد پشت و خودشم پشتم ا. دمیاز درد نال. چوندیرو تموم نکرده بودم که مچ دستمو گرفت و پ اقتیل نوزه

.گوشم کرد

.زمیعز میبه مشکل بخور ندهیچون ممکنه در آ یکن با من درست صحبت کن یسع -مهبد

!گهیچرا داره چرت و پرت م نیا. کردم تعجب

.کردم زمزمه
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نده؟یآ -

.میکه با هم ازدواج کرد یکینزد يندهیآره، آ -مهبد

.و برگشتم سمتش دمیکش رونیشدم و دستمو با قدرت از دستش ب یعصب

!هه! ازدواج اونم با تو؟ ؟یگفت یتو چه چرت -

.زد يلبخند لج درار مهبد

!جام نیا نیهم يفعال که من برا -مهبد

!خودت نگه دار يمزخرفتم برا يفکرا نیا ؟يدیرسه چه برسه به خودم، فهم یمنم نم يدستت به جنازه . خفه شو -

.شد رهیو به صورتم خ کمیاومد نزد مهبد

!یستیمهم ن ادیفعال که بله رو از پدر مادرت گرفتم خودتم ز -مهبد

صورتش هر لحظه . ده نگاهم کردبهت ز. دمیشدم که نتونستم خودمو کنترل کنم و دستمو بردم باال و محکم به گوشش کوب یعصب انقدر

...برم که  یخواستم عقب عقب. ازش دمیشد، راستشو بگم ترس یقرمزتر م

کنن نگاهم  یقاتل که به مقتول نگاه م هیمثل ! شد یمگه م یداشتم دستشو از دستم بردارم ول یسع. به سمتم اومد و دستمو گرفت عیسر

.کرد یم

؟يکرد یتو االن چه غلط -مهبد

.خودمو نباختم یپته افتاده بودم ولتته  به

...همون کار رو  یبازم اون حرفا رو بزن! يدیهمون کار که د -

آشپزخونه و خون صورتم  يکایبود که پرت شدم رو سرام ادیشدت ضربش انقدر ز. طرف صورتم سوخت هیتموم نشده بود که  حرفم

اومد  یسست م ياون با قدما یبا نفرت نگاهش کردم ول. کردم یرك نمکرد نگاهشو د یبا بهت نگاهم م. کرد یرو رنگ دیسف يکایسرام

.جلو

.خوره یحالم ازت به هم م -

کار کنه  یخواد چ یدونستم م ینم. دستشو باال آورد نینشست رو زم کیتوجه به حرفم جلو اومد و نزد یچون ب دیحرفمو نشن انگار

هنوز با بهت  یگرفتم که باعث شد دستشو عقب بکشه، ول کیبرداشتم و نزدییباز کردم و چاقو مویکنار يکشو عیسر. بودم دهیترس

.کرد ینگاهم م

!موهات؟... م ... سارا ... س  -مهبد

.شالمو آوردم جلو عیسر...شالم تا نصفه سرم رفته عقب و  دمید دمیبه سرم کش دستمو

چرا؟ -مهبد

:و با نفرت گفتم ستادمیشدم و ا بلند

!هندار یبه تو ربط -

.ستادیبرم که جلوم ا خواستم
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رفتن فردات ربط داره؟ مارستانیبه ب -مهبد

.کردم سکوت

:بلند گفت مهبد

رفتنت ربط داره؟ مارستانیگفتم به ب -

.صدامو مثل خودش باال بردم منم

.؟ حاال ولم کن!يدیآره داره، فهم -

؟یضیتو مر -مهبد

.اون حرف رو زد که شک کردم متیبا مال انقدر

داره؟ یبر فرض آره به تو چه ربط -

؟!میمن و تو قراره با هم ازدواج کن یفهم یکه نم نیمثل ا -مهبد

.داد زدم سرش

؟يدیکنم، فهم یازدواج نم يا گهیکس د چیمن نه با تو و نه با ه -

.رونیب دنیو مامان با صدام از اتاقشون پر بابا

شده سارا؟ یچ -بابا

.زدم داد

گه؟یم یچ نیا د؟یپرس یاز من م -

.اندخت نییبه مهبد نگاه کرد که مهبد سرش رو پا یسوال بابا

.میخوا یو صالحت رو م ریآروم باش سارا، ما خ -مامان

.دمیخند یعصب

!و صالح؟ ریخ -

:بلند خودمو به در آشپزخونه رسوندم و قبل از خارج شدنم گفتم يقدما با

 يزیچ یغرق شدم ول قتونیشما و عال نیعروسک ب هینگفتم، تا االن مثل  يزیچ دیدرست کرد دیرو هر جور دوست داشت میتا االن زندگ -

.نگفتم

.زدم داد

 دیبنشون یبازم حرفتون رو به کرس دیخورم اگه بخوا یبه قرآن قسم م! د؟یدیفهم! دیکن يباز ندمیدم با آ یاجازه رو نم نیبهتون ا یول -

 شیبرتم پ یم گهیشم، خدا خودش صالح دونسته و خودش چند روز د یگم و گور م ییجا هیرم  یآهان، نه چرا بکشم م! کشم یخودمو م

!خودش

صورتم  يمهبد رو يانگشتا يلبم و جا يخون رو ستادم،یا نهیآ يجلو. و قفل کردم دمیزدم و رفتم تو اتاقم و در رو محکم کوب يپوزخند

:لب گفتم ریز. کرد یم ییخودنما
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!آشغال -

:گفت یاومد که م یدن بابا محرف ز يصدا

!ادیناراحته حالش خوب شه کوتاه م یجان، کم ییناراحت نباش دا -

 هیبا گر. گهیبدن د رییو پنج سالشون رو تغ ستیتونن رفتار ب یندارنا نم رمیتقص! کنن یاصال منو درك نم ناینه ا. ختیاز چشمم ر یاشک

.خوابم برد

 شایسر و صدا حاضر شدم و تمام آزما ینکردم و ب دارشیب ادیکنم تا باهام ب دارشین که گفته بود بماما يشدم و بر خالف گفته  داریب صبح

.رونیرو برداشتم و آروم زدم ب ممیو دفترچه ب

 ینم گهید. زدم ينکنه به زور منو شوهر بدن؟ پوزخند! بود؟ یچ امیکه کوتاه م نیبابا منظورش از ا. بودم یعصب شبیبه خاطر د هنوزم

!هیدم سارا ک یذارم، بهتون نشون م ین و نمتون

که از  يتنها کلمه ا. که نشست شوکم کرد یباز شد و کس نیرو روشن کنم که در ماش نیشدم خواستم ماش نیو سوار ماش نگیپارک دمیرس

.شد رهیبهم خ هیچند ثان. دهنم خارج شد اسمش بود

؟يچرا اومد -

اومدم؟ یم دینبا - ارسطو

:ارسطو با خشم گفت. و ابروهاش باال رفت دیکه نگاهش رو صورتم چرخ سمتش کردم رومو

!شده؟ یصورتت چ -

.بگم که دوباره داد زد یمونده بودم چ. مهبد افتادم یلیس ادی

!روت دست بلند کرده سارا؟ یک - ارسطو

.دکر یپرتاب م ریبزنم، با چشماش بهم ت یتونستم حرف یشده بود که نم یوحشتناك عصبان انقدر

!؟يدیپرسم، فهم یرم باال و از بابات م یاالن م نیهم ياگه جوابمو ند یعل يسارا به وال - ارسطو

:دفعه گفتم هینه،  ایدونستم راستشو بگم  ینم. رو زدم سکته

.نیکرد با صورت خوردم زم ریبود خواستم آب بخورم پام به تخت گ کیتار شبید -

.شیشونیو با دست کوبوند به پ دیخند ینگاهم کرد و بعد عصب رهیخ یکم ارسطو

!نوشته سارا؟ هـــان؟ نوشته من خَرَم؟ یجا چ نیا - ارسطو

.گفتم یرو گاز گرفتم و تو دلم دور از جون لبم

.یباشه خودت خواست - ارسطو

.گرفتم نشویشد که آست یم ادهیپ داشت

.صبر کن -

:که نگاهم کنه گفت نیو بدون ا نشست

!؟یک -
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:م و تند گفتمبست چشمامو

.مهبد -

.دیبا صداش ترک نیدفعه ماش هی. شد یخشن ارسطو کش دارتر م قیعم ينفسا يهر لحظه صدا یچشمام بسته بود ول هنوز

!رو تو دست بلند کرده؟ یبه چه جرات وونیاون ح - ارسطو

.ختیر اشکم

.دعوامون شد میزد یحرف م میداشت ستم،یبه خدا من مقصر ن. دونم ینم -

.مهبد رو بهش بگم ينداشتم حرفا تجرا

.فتیراه ب! ستمیمرد ن رم،یحالشو نگ ستمیمرد ن - ارسطو

:گفتم هیهمون گر با

کجا؟ -

.گهید مارستانیب - ارسطو

!؟يایب يخوا یمگه توام م -

:گفت متیمال یدوباره نگاهم کرد و با کم ارسطو

؟!وده سارا بان یم یجا بودنم چه معن نیموقع صبح ا نیا -

:زدم و گفتم یلبخند هول. خدا رو شکر بازم مهربون شد خب

.یمرس -

.رو روشن کردم و راه افتادم نیماش

.برام درد آور بود نمیخطر مرگ نداره اما هم گهید میماریدونستم ب یم. دلهره داشتم یلیخ. مارستانیب میدیساعته رس مین

.شدم مارستانیارسطو وارد ب همراه

م؟یبر دیکجا با - ارسطو

م؟یبر -

کدوم طبقه؟ کدوم بخش؟ گه،یآره د - ارسطو

...و  نهیما رو با هم بب لیترسم سه یارسطو م -

.دیبه موهاش کش ینگاهم کرد و کالفه دست زیر يبا چشما یکم ارسطو

؟يکار کنم؟ بذارم تنها بر یچ یگیم - ارسطو

:لب گفت رینگاهش به گونم افتاد و ز بازم

!کثافت -

.خودمو زدم به اون راه یول دمیکه شن نیا با

.میر یزنم با هم م یزنگ م لیبه سه -
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.رمیاومد زود م لیسه ام،یجا اومدم بذار ب نیخب من تا ا - ارسطو

.میو وارد اتاق دکتر شد میبا هم رفت. میقبول کردم و با هم رفت ناچار

.دینیبش دییبفرما -دکتر

.گذاشت زیم يدر آورد و رو نکشویع یبررس یدکتر بعد از کم. زیتم رو مگذاش شامویآزما يو جواب همه  مینشست

 دیفعال نباشه با يا هیاگر کل ایو  هیکل وندیکه تنها چند راه درمان داره، پ دیشد هیکل هییانتها ییخانم جوان شما دچار نارسا ندیبب -دکتر

!بشه يریجلوگ يماریب شرفتیتا از پ دیرو شروع کن زیالید

 يایصندل يرو. میاومد رونیاز مطب که ب ییو غذا ییدارو يها هیتوص هیاولش بود و  يحرف زد که مفهومش همون چند جمله  یلیخ دکتر

اما چاره . دمیترس یم کیاز عمل که در حد المپ. دمیترس یدرمان یمیمثل اسم ش زیالیدونم چرا از اسم د ینم. مینشست مارستانیسالن ب

!و مردن بهتر بودبود از سرطان  یهر چ ه؟یچ

.خدا رو شکر - ارسطو

:شد تند گفتم یم کیبهمون نزد دمیرو د لیاز دور سه. دیکش یحس کردم نفس راحت. کردم نگاهش

!بدو برو ل،یارسطو سه -

:ارسطو بلند نشد و گفت یول

.کنم یجور جمعش م هینترس خودم  د،ینداره ما رو د دهیفا گهید -

.هم همراهشهمهبد  دمیکه دقت کردم د خوب

کنارش؟ هیاون ک - ارسطو

!مهبد -

.و همزمان انگشت دستاش تو هم فشرده شدن دمیارسطو رو شن يشدن دندونا دهییسا يصدا

!کردم یجا خفش م نیجاش بود هم - ارسطو

.نهیصورتمو نب لیشالمو دادم جلو تا سه یکم

ارسطو؟ یکن هیحضورتو توج يخوا یم يچه جور -

.و منم همراهتم ستیاالن تنها ن یتنها بود ول لیبود که سه یل زمانما هیتوج - ارسطو

.ترس نگاهش کردم با

.داشته باش نانینترس و به من اطم - ارسطو

.تکون دادم دییسرمو به عالمت تا ناخودآگاه

.دنیبهمون رس. کرد یهم مکه از همون اول ارسطو رو شناخته بود کنجکاو نگا لیکرد و سه یداشت ما رو نگاه م زیر يبا چشما مهبد

!سالم سارا س،ییسالم جناب ر -لیسه

.ارسطو دست داد با

د؟یکن ینم یسالم، معرف -مهبد
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:به غبغب دادم و محکم گفتم يباد. نزد یحرف یکس دمید

.از دوستان هستن يجناب ساالر -

:به حرف من گفت يبا لبخند لیسه

!نهک یکه سارا توش کار م یشرکت سییو البته ر -

.بهش نکرد یتوجه نیبه ارسطو داد که ارسطو کم تر یدست کوتاه مهبد

دکتر؟ شیپ یرفت -لیسه

.من ارسطو جواب داد يجا به

!جان؟ لیسه یباهاشون داشته باش یکوتاه يمکالمه  هیشما هم  ستیبهتر ن. کننده بود دواریحرفاشون ام. میبله رفت - ارسطو

.حاال فقط من بودم و ارسطو و مهبد. تاق دکترتکون داد و رفت داخل ا يسر لیسه

:با پوزخند گفت مهبد

د؟ید یم حیها رو به آشنا ترج بهیکه سارا خانم غر نیمثل ا -

!از صد تا آشنا برام آشناتره شونیچون ا یکن یبگم شتباه م دیارسطوئه با بهیاگر منظورت از غر -

.داد لمیتحو يپوزخند

!ه؟یچ تیماریحق رو دارم بدونم ب نینوان پسر عمه اارسطو؟ فکر کنم به ع -مهبد

!يبه من ندار یحق چیشما کال ه -

:با خشم گفت مهبد

!شه یبعدا معلوم م -

:و گفتم دمیخند

.پنبه دانه ندیشتر در خواب ب -

اشون معلوم بود چه از لرزش دست. و دستشو تو هوا گرفت ستادیکه ارسطو جلوش ا رهیاومد طرفم دستمو بگ یبا خشم داشت م مهبد

.ارسطو پوزخند زد. کنن یبه هم وارد م يفشار

نه؟ د،یدوست دار ییزورآزما ادیکه شما ز نیمثل ا - ارسطو

.به صورت من اشاره کرد و

وسط؟ نیا يکاره ا یتو چ -مهبد

!فکر کن همه کاره - ارسطو

.نمیبرو کنار بب! يکرد خودیتو ب -مهبد

.م راهتو بکش بروتا دستتو خرد نکرد - ارسطو

!مثل ارسطو داشته باشه؟ یحام هیادیبدش م یک. دروغه بگم رو ابرا نبودم. کرد یشد ارسطو داشت ازم دفاع م یتو دلم آب م قند

.ستادیجلوتر ا یبه سمتم اومد که بازم ارسطو کنارم و کم یو قدم دیکش رونیدستشو از دست ارسطو ب مهبد
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.نکن تیخودتو اذ فتهیم فتهیب دیکه با یباالخره اتفاق -مهبد

.نشست واریکنار د یصندل يزد و از کنارمون رد شد و رو يپوزخند

ده؟یسارا؟ چرا رنگت پر هیچ - ارسطو

!ستین يزیچ... چ  -

:اومد و رو به مهبد گفت رونیب لیساعت سه میبعد از ن. آروم شدم یبهم زد که کم یبخش نانیلبخند اطم ارسطو

.گردش يتونم به قولم عمل کنم برا یبرو خونه، متاسفانه امروز نممهبد جان شما  -

:به من کرد و گفت رو

.ایبا من ب -

.کرد و رفت یخداحافظ یعصب يا افهیبا ق مهبد

جا چه خبره؟ نیا دیبگ دیخوا یخب نم -لیسه

.میهول کرد جفتمون

:تته پته گفتم با

؟یداداش هیمنظورت چ -

.شد رهیبهمون انداخت و به ارسطو خ یهینگاه عاقل اندر سف لیسه

!؟يبه بنده بد حیتوض هیکارت  نیبابت ا دیبا یکن یفکر نم سییخب جناب ر -لیسه

کدوم کار دکتر؟ - ارسطو

!چرخه یتو دهنش نم یهم از لحن حرف زدنش معلوم بود شوکه شده و حرف ارسطو

:سر به من گفت يو با اشاره  یبا لبخند بدجنس لیسه

.مارستانیاومدنتون همراه خواهرم به ب بابت -

.حرف بزنم سوء تفاهم رفع بشه که گند زدم اومدم

...ارسطو  هیچه حرف نیداداش ا -

 ياخمو يارسطو و بعد به چهره  يدهیرنگ پر يکه ارسطو از دهنم خارج شد محکم با دستم کوبوندم رو دهنم و با ترس به چهره  نیهم

.گهیشناسمش د یبه هر حال م! باشه نگاه کردم یکه واقعا عصب نیباشه تا ا یبداشت عص یسع شتریکه ب لیسه

!؟یچ گهید. رسه یخوب م يارسطو؟ خب، خب داره به جاها -لیسه

 يو نگاه مرموز ستادیآخر ا يلحظه  یاز ما رو گرفت که بره ول لیصدا کرد سه يماریرفتن به اتاق ب يرو برا لیکه سه يپرستار يصدا با

.دومون انداختبه هر 

.باهاتون کار دارم یبعدا حساب! شدما الیخ یب دیفکر نکن -لیسه

.رو به من ادامه داد بعد

.شدنت بدن يبستر يرو برا لتیبرو اون قسمت تا وسا -لیسه
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.زده نگاهش کردم وحشت

؟يبستر -

. بشه بهتره دایبرات پ هیکل هیهر چه زودتر هم . یجا باشنیکه بهتره ا يبد دیبا شیآزما يسر هیفقط تا فردا . البته ينه اون طور - لیسه

.بدن شیو آزما انیب دیچون با م،یرو به مامان و بابا بگ هیبهتره قض

.نگاهش کردم متعجب

بدن؟ شیاونا آزما دیچرا با -

.میبد هیبا کدوممون تطابق داره که بهت کل تیگروه خون مینیبب دیبا -لیسه

.داره فقط هیکل هیدر ضمن بابا که خودش . خوام ینممن ! ه؟یچه کار نینه ا -

.دیخند لیسه

!بابا نه، من و مامان. دونم یم -

 یهر دومون خداحافظ يرو يموذ یو نگاه طونیش يازمون با چهره ا لیسه. نگاه کردم لیسه يتکون دادم و به چهره  یگنگ ياز رو يسر

.همزمان بودنش جفتمون خندمون گرفت يکه برا میدیکش یهمزمان با رفتنش من و ارسطو نفس راحت. کرد و رفت

؟یترس یم لیاز سه - ارسطو

نه، چرا؟ -

!تیدگیاز رنگ پر - ارسطو

.زدم يپوزخند

!يکه تو مثل کوه استوار بود نینه ا -

  .نشست یصندل يو رو دیدفعه ارسط بلند خند هی

:  .  :ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

 دیگفتن نداشتم، اون حق داشت منو با خواهرش د يبرا یاخمشو؟ در ضمن من حرف يدیند. لحطه ترسناك شده بود هیشییخدا - ارسطو

.کردم یبدتر برخورد م منیاز ا دمید یهمراه خواهرم م يمنم بودم و پسر. کرد یو برخورد درست

.زدم و کنارش نشستم یبا رها افتادم و لبخند بدجنس یرفتار ملک ادی

.یهست یرتیدونستم توام غ ینم -

.باال انداخت ییابرو

چطور؟ - ارسطو

.بودم دهید یآخه رفتار رها رو با ملک -

.تو جاش نشست خیدفعه س هی

ه؟یمنظورت چ - ارسطو

؟يدینفهم هنوز یبگ يخوا یم یعنی-
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:کالفه گفت ارسطو

!سارا؟ یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب -

!هست نشونیب ییزایچ هیکه  دمیجور فهم نیا یرها و ملک يخب، خب از رفتارا -

.نشست شیشونیرو پ یظیغل اخم

.امکان نداره - ارسطو

.ستادیدفعه بلند شد و رو به من ا هی

نشونه؟یب یچ! بهم بگو سارا یدون یم يزیاگه چ - ارسطو

 نیکه هم نهیتا بش دمیلباسشو گرفتم و کش نیآست. ارهیرها ب اییسر ملک ییبره و بال دمیترس. دمیلحظه ازش ترس هی. شده بود یعصب یلیخ

.طورم شد

.نمیب یم نشونیب ییزایمن چ یول ستین نشونیکه االن تو فکرته ب یآنچنان يزیچ -

؟یچ - ارسطو

:زدم و گفتم يلبخند

 یجز عشق نم شیرها شرم و خجالت دخترونه که معن يعالم محبت به رها و تو چهره  هییتو نگاه ملک. نمیب یگاهشون عشق رو متو ن -

.گهیحسم بهم م! تونه باشه

.داد هیتک واریرو صورتش نشست و سرش رو به د يرفت و لبخند محو شیشونیپ يرو اخم

!رها هم بزرگ شد؟ - ارسطو

:نگفتم و به جاش گفتم يزیچیگرفته بود ول خندم

!نمونهیب يزیکنه که چ یبهمون شک م نتمونیجا با هم بب نیا لیسه گهیبار د هیبلند شو برو که اگه  -

.شد و نگاهم کرد نیچشماش غمگ ارسطو

!ست؟ین يزیچ یعنی- ارسطو

:تشو تو موهاش فرو کرد و گفتکالفه چند بار دس. بگم فقط مات نگاهش کردم دیبا یدونستم چ ینم. سوالش شوکه شدم از

...رو ... تو ... من ... سارا تو  - ارسطو

.ستادیدفعه نگاهش به پشت سرم که افتاد حرفشو قطع کرد و ا هی

.فعال. روم حساب کن یخواست یمراقب خودت باش و کمک. برم گهیمن د - ارسطو

!خواست بگه؟ یم یچ. دبودم که نصفه مون يعقب گرد کرد و رفت و من مات اون جمله ا عیسر

؟یچ... من رو  اون

.دو نفره منتقل شدم یاز افکارم در اومدم و همراهش رفتم و تو اتاق لیسه يصدا با

.و منتظر شدم دمیتخت دراز کش يرو مارستانیب يلباس ها دنیاز پوش بعد
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 انیم شیآزما يابا گفته و اونا هم فردا براراستشو به مامان و ب دمیکه فهم میصحبت کرد یبهم سر زد و کم يچند بار لیشب سه تا

...به خاطر من حالش بد بشه و  یکه دوست نداشتم کس نیداشتم، حس ا يحس بد. مارستانیب

.شمیگرده پ یکرد که بره و فردا صبح بر م یاومد کنارم و ازم خداحافظ لیشب بود که سه ازدهیساعت

کردم خوابم  یم يهر کار. سخت بود زود بخوابم یلیبرام خ دمیخواب یوقت م ریدشهیکه هم یمن. حوصلم سر رفت یلیکه رفت خ یوقت

سرم انداختم و رفتم کنار پنجره  ممیبلند شدم و روسر مارستانیبلند ب رهنیبا همون پ. بود و من تنها بودم یهم خال میتخت کنار. برد ینم

و چشمام قد  دمیبرگشتم نگاهش کنم که صداشو شن. ستادهیارم اکن یکیشده بودم که حس کردم  رهیدونم چقدر به ماه خ ینم. نشستم

!توپ فوتبال شد

.ینگاه کن یبالفاصله به صورت کس دینبا یکن یبه ماه نگاه م یوقت گنیم - ارسطو

:وسط راه متوقف کردم و گفتم نگاهم

چرا؟ -

.گهید یول سه تا صلوات بفرست بعد نگاهتو بده به کسگفت ا یگفت، م یبهمون م نویمادر بزرگم ا شهیهم ادمهیدونم فقط  ینم - ارسطو

.بود و نگاهش به من بود ستادهیعقب ا یکنارم کم. تا صلوات فرستادم و برگشتم سمتش سه

؟ياومد يچه جور ؟يجا چرا اومد نیا -

.مبل نشست يو رفت رو دیخند ارسطو

ه؟یک یدون یعملت نم. نیبش ایب. يشد یکه از خنده روده بر م يدید یاگه اومدنم رو م - ارسطو

.پاهام انداختم يتختم نشستم و ملحفه رو رو رو

.کنن یعملم م عیبشه سر دایپ هیدونم اگه کل یدونم، فقط م ینه نم -

 وحشت زده. سوزناك کردم که ارسطو شتابان از جا بلند شد و به سمتم اومد يناله  هیشد خم شدم و  جادیکه تو پهلوم ا يدفعه با درد هی

:دیپرس

سارا؟ يشد یچ - ارسطو

:که از درد جمع شده بود گفتم ينشستم و با چهره ا صاف

.يآ! دیکش ریپهلوم ت -

.کار کنم یدونستم چ یبود که نم دیدردم شد انقدر

.ادیبذار برم به دکتر بگم ب - ارسطو

با . دوباره داد یدستش بهم جون يگرما یتش بود ولدس يکه دستم از رو لباس رو نیوحشت زده مچ دستشو گرفتم با ا. ره یداره م دمید

.اشاره کردم زیکنار م یبا اشاره به ظرف. تعجب به دست من و خودش نگاه کرد و دوباره به من

.اریاونو ب -
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معده تو  یکردم هر چ یبد بود، حس م دیحالم شد. که ازش گرفتم باال آوردم نیو ظرف رو آورد و هم دیکش رونیدستشو ب عیسر ارسطو

ظرف پر بود از خون و . دمیفهم یحال خودم رو نم. رونیب دیآخراش خونم باال آوردم که ارسطو وحشت کرد و دو رون،یب ادیو رودمه داره م

...

 يزیچ نیآخر بایتقر. رفت و افتادم رو تخت یاهیو چشمام س نیزم يدستم شل شد و ظرف از دستم افتاد رو. بدنم سست شده بود يهمه

و  دیریتماس بگ ییبا دکتر سما عیاز دکترا زد و گفت سر یکیکه  يادیصورت نگران ارسطو بود و چند تا دکتر و پرستار و فر دمیکه د

!دمینفهم یچیه گهید

.کرد یدرد داشتم، همه جام درد م. تونستم بازش کنم یبود و نم نیچشمام سنگ. سوخت یم گلوم

 يچشما. دمیرو د لیبا هزار زحمت چشمامو باز کردم و سه. کرد به باز کردن چشمام یم بمیموهام و صورتم ترغ يرو ینوازش دست حس

.بازم کنارم نشست لیاون دکتر رفت و سه یچکاپ کل هیبرگشت و بعد از  گهیدکتر د هیو با  رونیبلند شد و رفت ب عیسر دیبازمو که د

؟یخوب -لیسه

.ه دادلرزون ادام یبا لب لیسه. تونستم سرمو تکون بدم فقط

رم؟یم یبشه من م تیزیاگه چ یدونست یم -لیسه

.رهیکرده بود و ناخودآگاه باعث شد منم بغضم بگ بغض

!ینکن هیگر لیسه -

.ختیمنم اشکم ر ختیر اشکش

ومدن؟یمامان و بابا ن -

.دوباره انیتازه رفتن خونه فردا م -لیسه

!چرا مامان و بابا منو دوست ندارن؟ لیسه -

ه؟یچه حرف نیا -لیسه

.شمیپ ومدنین یاونا حت! تهیواقع لیسه ستیحرف ن -

.هممون میداد شمیاومده بودن آزما -لیسه

شد؟ منظورم جوابشه؟ یچ -

:گفت یبا کالفگ لیسه

!شه یداره و نم هیکل هیخورد که اونم  یفقط مال بابا بهت م -

:لب گفتم ریو ز دمیآرامش کش ياز رو یقیعم نفس

.خدا رو شکر -

.با تعجب نگاهم کرد لیسه

؟!کدوممون بهت نخورد چیه يهیکل گمیم ؟یکن یچرا خدا رو شکر م -لیسه

.زدم يلبخند
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.دیعمل ش دیکردم شما به خاطر من مجبور نباش یهمش دعا م. هم خدا رو شکر کردم نیهم يبرا گهید دمیفهم -

.بلند شد تیبا عصبان لیسه

؟!هیطرز تفکرچه  نیسارا ا یاحمق هیتو  -لیسه

!یحرص نخور داداش لیسه -

...نرسه امکان داره  هیبهت کل گهید ياگه تا هفته  یدون یحرص نخورم؟ م يچه جور -لیسه

.دیو در رو محکم بهم کوب رونیقطع کرد و از در اتاق زد ب يدفعه ا هیحرفشو

زدم و  یلبخند آرامش بخش. و درد بکشن مارستانیب انیمن ببه خاطر  لیدوست نداشتم مامان و سه. هم خوشحال بودم یلینشدم خ ناراحت

.چشمامو بستم

. نبود نمشیخواستم بب یکه من م یهم بودن اما کس يو رها و شاد نینگ. و نرگس هم اومدن لیبود که بابا و مامان اومدن مالقاتم و سه ظهر

با خنده وارد اتاق شد  لیوقت مالقات بود که سه يآخرا! ومدین یولادیهر لحظه چشمم به در بود ب. داشتم نبود ازیکه ن یآرام بخش يچهره 

:و داد زد

.دیمژده بد د،یمژده بد -

:داد زد ینگاهش کردن که بازم با خوشحال یبا شگفت همه

.شد دایپ هیکل -

چشممو به . و فراموش کرده؟ نکنه من!ادیچرا ارسطو نم دمیفهم ینم. من ناراحت بودم یاومدن بغلم کردن و خدا رو شکر گفتن ول همه

.دوختم لیسه

شد؟ دایپ هیاز کجا کل -

.که بهمون لطف کرده هیکوکاریآدم ن هی-لیسه

اسمش؟ -

.ستین ایگفت اهل ر یخواسته پنهون بمونه، م -لیسه

.ستادیاومد کنارم ا. شمیپ ادینگاه کردم و با اشاره گفتم ب يبه شاد الیخ یب

اد؟یارسطو کجاس؟ نم -

.اومد و مجبور شد بره شیبراش پ يسفر کار هیروزید -يشاد

.عمل شم دیتا فردا عصر با دمیفهم لیسه يبا حرفا. تو دلم غصه خوردم یتکون دادم و کل دنیفهم يبه نشونه  يسر

تو وقت عملم  یعنیشم؟یاومد پ یچرا ارسطو نم. فرو رفتم یکنم االن در قعر اون پست یداره که حس م يادیز يها يو بلند یپست یزندگ

 يهمه مدت دوستم نداشت؟ چرا من هر کارش رو گذاشتم پا نیا یعنیراجبش فکر کردم غلط بود؟  یهر چ یعنیاد؟یخواست ب ینم

که دو  ستین نیعشق مگه ا شه؟یچرا احساساتم داره نابود م یمثل من عاشقه؟ من عاشقم؟ آره ول ونمدوست داشتن؟ چرا فکر کردم ا

 یعنیبهم بزنه؟  يسر هیو قبل از عملم  ادیمن انقدر براش ارزش نداشتم که ب یعنیبه هم برسن و کمک کنن؟  دیاس باطرف تو مواقع حس

 يآه و ناله و درد اون شبم گذشت و بازم خبر یبا کل ست؟یدو طرفه ن یوقت رهیبگ ااحساسم پ یچرا گذاشت ایبهم نداره؟ خدا یاحساس چیه
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باالخره . میرس یبه هم م! باشه ارسطو خان، باشه. دیاز چشمم چک یاشک! وونشمیمن عاشقشم؟ نه من د یعنیعشقم؟ . دیاز عشقم بهم نرس

تو حال . دورم لباس عمل رو برام پوشوندن ختندیچند تا پرستار ر هظهر بود ک! بود دروغ نگفتم میروز زندگ نیبگم بدتر! دیروز عمل رس

خواستم و فقط  یکدومشونو نم چیهمه دورم بودن اما من ه. امینم رونیب گهیاتاق عمل دکردم برم تو  یدونم چرا حس م ینم. خودم نبودم

 دمیشن ینم ییصدا چیلحظه که وارد اتاق بشم ه نیخرتا آ. که نبود و من در نبودش در حال خرد شدن بودم یکس. نفر بود هیچشمم دنبال 

نبود ارسطو . کرد یزدم رو گرفته بود و نوازش م خیيمامان که دستا يخوردن و دستا یکه تکون م دمید یو بابا رو م لیسه يو فقط لبا

.ذاشت حس کنم یلذت نوازش مادرم رو هم نم

 يدر. بردن جلو یدو تا دکتر همراهم بودن و تختو م. حبس شد نهیاون جا نفسم تو س طیاتاق عمل شدم و در اتاق که بسته شد از مح وارد

:لب زمزمه کردم ریز. ختیاز چشمم ر یقطره اشک. میشد یواردش م دیبا ادیه احتمال زشد که ب یم دهیراهرو د يدر انتها

!یاگه تو نداشته باش یدوستت دارم حت -

کار  یجا چ نیا نیا. چشمام گرد شد. اون طرف تر بود یکم. کردم یکه باور نم دمیرو د يزیباز کردم و چ هیبستم و بعد از چند ثان چشمامو

. دمشیمن د یول دیباالخره وارد اتاق شدم و اون منو ند! بود دهیهنوز منو ند! من يخدا ده؟یچرا رو تخت دراز کش. دیقلبم لرز! کنه؟ یم

که ارسطو  نیلحظه به ا هی. بود؟ مغزم در حال منفجر شدن بود ضیچرا؟ مگه ارسطو مر. بود مارستانیلباسش لباس ب. تخت دراز بود يرو

!بدونه دیبهتره ازش بپرسم شا. دمیسرم بود رو د ياالکه ب يدکتر! نه شک کردم ایبود 

دکتر؟ يآقا -

.زد يرو به من لبخند دکتر

جانم؟ -دکتر

؟!و رو تخت بود میدیاون آقاهه که االن د... اون  -

.زد يلبخند دکتر

.بدن هیبودن که قراره به شما کل یهمون شونیا -دکتر

:داد زدم بایوحشت رو تخت نشستم و تقر با

؟یچــــــــ -

دختر جون؟ یزن یچرا داد م -دکتر

.رو شونم گذاشت و رو تخت درازم کرد دستشو

.بکش قیآروم باش و چند تا نفس عم -دکتر

:دمیتو همون حالت نال. رو دهنم و دماغم گذاشت یماسک

...خوام ارسطو  ینم... خوام  ینم -

. دمینفهم یچیه گهید و
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 یم یتلخ يدهنم مزه . سوخت یگلوم م. کردم یفیخف يخواستم تکون بخورم که از درد ناله . اومد ینم ادمیتمیکه باز کردم موقع چشمامو

اومد  لیدر اتاق باز شد و سه. بود ادیدردم ز. ختیاشکم ر. دمیرو ند یچشمامو چرخوندم و کس. اومد یم ادمییتازه داشت همه چ. داد

.نوازش کرد مویشونیپ يرو يو موها کینزدبا لبخند اومد  دیکه د ازموب يداخل و چشما

.سانت شده هیفکر کنم ! ها شهیموهات داره کم کم بلند م! کچل خانم -لیسه

.زدم هیگر ونیم یتلخ لبخند

!یداداش...دا  -

؟يخوا یم یچ ؟یجان داداش -لیسه

به؟... ارسطو خو ... ا  -

.چشماش گرد شد لیسه

چطور؟ -لیسه

.تو اتاق عمل... دمشید! یبمال... رهیرو ش. ..نکن سرم ... یسع-

.بگه یمونده بود چ لیسه

.مثل تو درد داره فقط کمی! خوبه -لیسه

.اشکامو پاك کرد لیسه. ختیوقفه ر یب اشکم

.ينکن خواهر تیخودتو اذ -لیسه

:گفت یاز مکث بعد

آره؟ ؛يدوستش دار -لیسه

چونمو گرفت و سرم  لیسه. جواب سرخ شدم و سرم رو برگردوندم طرف مخالف يبه جا یگرد شد ول یچشمام کم شیدفعه ا هیسوال  از

.رو برگردوند طرف خودش

که  یاون قلب ،يزیر یکه براش م ییاشکا نیکه تو چشماته، ا یبرق نیا. رمیبرم بم دیخواهرم رو نشناسم با. يدونم دوستش دار یم -لیسه

.شهیمن داره خانم م يکه خواهر کوچولو دهیم نیتپه همه نشون از ا یداره براش تند م

:زدم و با تته پته گفتم یزد منم لبخند خجول يلبخند

.نخواد... اصال منو ... دمیشا. دونه... ینم... اون . یبهش نگ -

.دیخند لیسه

.دمیصد برابرشو تو ارسطو د دم،یتو د يکه گفتم تو ییزایاون چ! نگران نباش خواهر خوشگل کچلم -لیسه

.دیبلند خند بعد

مو؟ نیبا ا یکار کن یچ يخوا یم تیآخه خنگ خدا تو عروس. بودم دهیآخه تا حاال عروس کچل ند. فقط نگران توام -لیسه

.دمیخند

من؟ یحاال کو تا عروس -
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:رونیرفتن به ب نیو در ح دیخند لیسه

!اون روز قشنگ ستیدور ن. زمیعز ستیدور ن ادیز -لیسه

.دخترونه تنها گذاشت يایرو یر رو بست و منو با کلو د رونیب رفت

کردم پلکام  يهر کار یشدم ول اریدر هوش يبا صدا. شد که خوابم برد یچ دمیکه بهم داده بودن خواب آلود بودم و نفهم ییخاطر داروها به

.از هم باز نشد

 ینم ییصدا چیه. شد کیبه تختم نزد یعاقبش حس کردم کسبسته شدن در هم اومد و مت يصدا. رو پلکام بود ییلویصد ک يوزنه  هیانگار

!صداش... که صداش  دمیشن يزیهق هق ر يآن صدا هی. مشکوك شده بودم. اومد

 يبود و دستش رو یچشماش اشک. بود لچریرو و. دمیخودمو جمع کردم و چشمامو باز کردم و صورتشو تار د يتمام قوا. خودش بود آره

. بار دستم دستشو لمس کرد نیاول يمکث دستمو حرکت دادم و برا یبا کم. ه بود و همون جا متوقف شده بوددستم اومد کیتخت تا نزد

 یاشکامون م. میگفت ینم یچیه. ارسطو مبهوت چشماشو به چشمام دوخت. میگرفت فیخف يهمزمان با برخورد دستمون جفتمون لرز

بار بود به طور  نیاول. دستم برداشت و خودش دستمو محکم گرفت ریز ارسطو دستشو از. میزد یو با چشمامون با هم حرف م ختیر

حس . داشتم که تا حاال نداشتم یمن حس یداشت ول یدونم چه حس یماونو ن. ینشدن فیبود توص یحس. خورد یدستمون به هم م میمستق

!یخاطر باور نکردن نانیاطم هی،یآرامش روح هیتگر،یدست حما هی

چشمام در حرکت  نیچشماش ب. زد یشد و قلب من تندتر م یم شتریدستم ب يهر لحظه فشار دستش رو. میده بوددو به هق هق افتا هر

 دیبا یدونستم حت ینم. بگم دیبا یدونستم چ ینم. لب خدا رو شکر کرد ریز دمیاندخت و شن نییلباش نشست و سرشو پا يلبخند رو. بود

 یکه کار درست دمیتازه فهم. گفت يدیلب ببخش ریتر و ز کیم رو ول کرد و اومد نزدزد خیمونده بودم که ارسطو دست ! کار کنم؟ یچ

.هزار بود يتپش قلبم رو. مینکرد

؟یخوب - ارسطو

.شد شتریلبخندش ب. سرمو تکون دادم فقط

!منم خوبم - ارسطو

.گرفته بودم یدونم چرا الل مون ینم. انداختم نییزده سرم رو پا شرم

!کچل يکرده بانو یچیموقع عمل زبونتم ق نکنه دکتر - ارسطو

سرم و کمرم  ریز يروسر. تا فرق سرم رفته عقب یهست ول دمینه؟ دستمو باال بردم و د ایسرم هست  يمن روسر ایافتاد که آ ادمیتازه

.داد یتکون خوردن رو بهم نم ياجازه  ادیدرد ز. سرم يبکشم رو شتریتونستم ب یرفته بود و نم

!ماریب يبانو ریسخت نگ ادیکن زولش  - ارسطو

.تو دهنم ادیباعث شده بود قلبم ب کینزد يفاصله  نیاونم از ا دنشید

 يجور نیا دیشا! بهتر. نداره یبیاصال ع. دمتیاالن خوشحالم د یشدم ول یعصب یلیبهم گفت خ لیسه یوقت. یدوست نداشتم بفهم - ارسطو

...کردم به خودم و  ونتیتو رو مد

:سرش رو جلوتر آورد و آروم گفت. کردم نگاش یسوال
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.به من يعضو از بدنتو بد هینتیبابت د يتو هم مجبور شد - ارسطو

.تا دم در اتاق رفت و برگشت سمتم. و ازم دور شد دیبلند خند دیارسطو حالتمو که د ن؟یا گهیم یچ. تا آخر باز شد چشمام

!ته دادم بهتوق یلیبگم من همون عضو رو خ نمیالبته ا - ارسطو

دوست . کنم ریدوست نداشتم حرفاشو به نفع خودم تعب. تونستم باور کنم یزدم که نم یراجب حرفاش م ییحدسا. رونیبا لبخند رفت ب و

.هیکه بدونم حسش به من چ نیبهش وابسته بشم بدون ا نیاز ا شترینداشتم ب

و تو خونه افتادم و هم  ستیهم من حالم خوب ن. دمشیماهه ند هی. ذرهگ یم دمیارسطو رو د مارستانیماه از اون روز که تو ب هیدرست

. رفتم یره منم نم یکه ارسطو هنوزم سر کار نم دمیشن یم ياز شاد. دنیبود مانند د یک دنیاما شن میزن یبا هم حرف م ادیز یتلفن. اون

 یکم کم داشت با کاراش و حرفاش کالفم م! بد و توهماتشمه. ماه مهبد بود هینیبرم و تنها مشکل من تو ا گهید خواستمیالبته من نم

بده سرم داد زده و آخرش با دعوا تلفن رو  میکه دلدار نیا يگفتم به جا میچند بار که حرفاشو به ارسطو گفتم و بهش از کالفگ یحت. کرد

سرم بود؛ مثل  میبرده بودم و اکثرا روسرینداشتش پ تیبه شخص گهید. که مهبد بدون در زدن وارد شد ودمرو تخت دراز ب. میقطع کرد

.خودمو جمع کردم یمهبد کنارم رو تخت نشست که کم. االن

زم؟یعز يچطور -مهبد

.شدم رهیلب تاپم خ يو به صفحه  دمیکش یحرص نگاش کردم و پوف با

.هیفردا روز بزرگ دیخر میبر دیبا -مهبد

.تعجب نگاش کردم با

.ا ازدواجمون موافقت کردن و فردا هم روز بله برونهباالخره پدرم و پدرت ب -مهبد

:دمیداد کش. نفهم باشه دیچقدر آدم با. باال رفته به وقاحتش فکر کردم يابروها با

.رونیاز اتاقم برو ب -

.دمیکه خودمو عقب کش رهیدستمو بگ خواست

!بــــابـــــا! مـــامـــان. یعوض رونیبرو ب -

.دیبلند خند مهبد

.زمیعز ستیخونه ن یکس-مهبد

.هام درد داشت هیبخ يجا یهنوزم کم. از جام بلند شدم یعصب

.يایکنار ب دیبه نفعته با اوضاع جد. رانیرسن ا یفردا بابا و مامانم م -مهبد

:بلند داد زدم یعصب

.خوره یحالم ازت به هم م. رونیبرو گمشو از اتاق من ب! یکن یخود م یتو ب ؟یکن یتو نفع منو مشخص م -

.دیوار خند وانهیبلند و د مهبد

!راحت التیخ یشیعاشقم م -مهبد



کاربر انجمن نودهشتیا tina27–شیطنت هاي قائمکی                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٦

زن  رانیا ياومد ياون وقت االن پا شد يدلت خواسته کرد یخارج هر غلط یرفت. شمیبه بعدم نم نیمن تا حاال عاشقت نشدم و از ا یول -

.گهید ریاز همونا رو بگ یکیبرو  ؟يریبگ

.سمو گرفت تو دستشلبا يقهیبه سمتم اومد و  یعصب

؟يدیفهم ،یبگ دیکه فردا با هیکنه بله ا یم دایکه به تو ربط پ يزیتنها چ. نداره خانم کوچولو یبه تو ربط زایچ نیا -مهبد

.زدم يپوزخند

.گفته یبله م دیبوده که دختر فقط با رزایغلغلک م يمال دوره  یگیکه تو م يزیچ نیفکر کنم ا یول دایببخش -

:کنار و سرش داد زدم دمیلباسم محکم کش يقهیاز  دستشو

.من به تو بله بگم ینیمگه تو خوابت بب -

.زد يپوزخند مهبد

.یگیکاملشون تو بهم بله م تیجا، کنار پدر و مادرت و با رضا نیفردا، هم زم،یخواب نه عز -مهبد

 يقاب عکس رو یرو تخت نشستم و عصب. شد و در رو بست از اتاق خارج رهیبهم خ يشدم و اونم با لبخند چندش آور رهینفرت بهش خ با

شما  یکه هر چ ستمیاون سارا ن گهیبابا من د. رسه یمن نم يکثافت دستت به جنازه . دراور اتاقم ينهیتخت رو برداشتم و کوبوندم به آ

ه؟یسارا ک دمینشونت م. مهبد دمینشونت م! اون سارا مرد. سارا تموم شد ناو. بگم چشم دیبگ

رو برداشتم  چییحاضر شدم و سو. ساعت پنج صبح بود که همه خواب بودن. خودم رو گرفته بودم میصبح تصم. داغون خوابم برد یاعصاب با

 دیدونستم با یم. برم دیدونستم با یفقط م رمیدونستم دارم کجا م ینم. شدم و روندم نیسوار ماش. بود کیهوا هنوز تار. رونیو زدم ب

فقط  دمید یامامزاده بود اسمش رو نم هی. شناختم یکه نم ییبه جا دمیرس. روندم یبا سرعت م. اونا تن ندم يخواسته  هامشب نباشم تا ب

آرامش بخش . سرم کردم و وارد شدم يچادر. برم و برم تو اون امامزاده رونیب نیبود که باعث شد مسخ شده از ماش شیروحان يفضا

.ختیاشکام ر. دادم هیو سرم رو بهش تک حیکنار ضر ستمنش. حالِ االنم يمکان بود برا نیتر

انقدر از من  یعنیچرا؟ . انیکه به من بگن از طرف من گفتن ب نیکنن؟ بدون ا یبرخورد م يجور نیچرا؟ چرا پدر و مادرم با من ا ایخدا -

کرد که دارن  یالقاء م نویآرومشون بهم ا يارارفت. شهیکردم داره رفتاراشون بهتر م یفکر م. انیکردم دارن کوتاه م یفکر م اد؟یبدشون م

.رسم یکردم دارم به آرامش م یو من فکر م انیم اهباهام ر

از . اومد لمیموبا يصدا. کرد ینگام م يهر کس اون جا بود با دلسوز. هق هقم گوش فلک رو کر کرده بود يکردم که صدا هیگر انقدر

افتاد و  میبار رو گوش نیمهبد بود که شمارش چند لیبعد از اون موبا. شد الیخ یب. ندادم هم زنگ خورد که جواب گهیچند بار د. خونه بود

.از طرف مهبد بود. دیبهم رس یاسدر آخر اسم ام 

.یباالخره مال خودم. گهیماه د هیفردا نه اصال . امروز نه فردا! زمیتمومه؟ نه عز یهمه چ يبر يفکر کرد -

.بالفاصله جواب دادم. باهام تماس گرفت لیود که سهصبح ب ازدهیساعت . زدم يپوزخند

دختر؟ ییسارا کجا -لیسه

.یسالم داداش -

؟یچ یعنی؟يگرد یبر نم یو نوشت یاز صبح رفت گهیم گه؟یم یمامان چ ؟ییکجا. قربونت بره یداداش -لیسه
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کار رو کردم؟ نیچرا ا يدیازش پرس -

؟يتو بگو خواهر زمیشده عز یچ. گفت یچدمینفهم گهینه راستش هول کردم و د -لیسه

:بغض گفتم با

.خوان به زور شوهرم بدن یاونا م لیسه -

:لیسه يبهت زده  يبعد صدا. سکوت شد يلحظه ا چند

؟یبا ک ؟یچ یعنی-لیسه

.واضح شد میگر

 لیسه. تو دلم چه خبره یدون یتو م لیسه. ورهخ یمن حالم از مهبد به هم م. لیفرار کردم سه. امرو روز بله برون بود! با اون مهبد آشغال -

!کمکم کن

.زد یکرد که حرف نم یداشت فکر م انگار

از دوستات؟ یکیيخونه  يامروز بر یتون یم -لیسه

کجا آخه؟ -

. ما بود يخونه االنم . گرده یمنم دنبالت م يبشه تا خونه  یچون مامان عصب گمیخودم نم يخونه . دونم فقط جات امن باشه ها ینم -لیسه

.کنم يتونستم کار دیبذار شا

:دمینال هیگر با

!یداداش یمرس. دوستت دارم لیسه -

.برات بکنم يفکر هینبود خبرم کن  ییاگه جا. ینمون ابونیتو خ. زمیکنم غز یخواهش م -لیسه

!یمرس. باشه -

!با منهلیشکرت که سه ایخدا. تو قلبم روشن شد يدینور ام هیکرد و من بازم  قطع

مادر  يزنگ زدم که گفت امروز و فردا خونه  شیبه گوش. ستنین دمیتماس گرفتم که د يکار کنم؟ کجا برم؟ با شاد یچ دیبا حاال

برو  گهیم نیهم همچ لیزنگ بزنم آخه؟ سه یبه ک گهید. و فقط گفتم خواستم حالشو بپرسم گهیبهش نگفتم د يزیچ. شوهرش هستن

. هفته خونمون موند هیامتحانا  يبار برا هیدانشگام افتادم که  ياز دوستا یکیادی. تا دوست دارم زارگار من هاز دوستات ان یکیيخونه 

 یکردم دارم از گرسنگ یامامزاده موندم و حس م يهمون جا تو. ازدواج کرده و ماه عسل رفته خارج دمیباهاش تماس گرفتم و فهم عیسر

 میاونم گفت ن. تماس گرفتم و گفتم دوستام نبودن لیبهش بگم؟ دوباره با سه یچ یولرمیس بگخواست با ارسطو تما یدلم م. رمیم یم

. نشستم و شروع کردم به خوردن نیتو ماش. دمیفالفل خر چیساندو هیایکیو همون نزد رونیرفتم ب. کار کنم یچ گهیبهم م گهیساعت د

:و با نفس نفس گفتم شتمبرش دا عیسر لهیکه سه نیا الیبه خ. زنگ زد لمیوسطاش بودم که موبا

بله؟ -

.داشتم رو بهم داد اجیکه تو اون لحظه احت یصداش اوج آرامش. تپش قلبم رفت باال. بود ارسطو

؟یخوب. سالم سارا - ارسطو
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.ممنون! سالم -

دنبالت؟ امیب ییکجا - ارسطو

.تعجب چشمام گرد شد از

دنبالم؟ يایچرا ب -

؟ییحاال کجا. رو گفت زیتماس گرفت و همه چ باهام لیسه! سارا - ارسطو

 نیبا ا ؟یچ یعنیرفتارش  نیچرا باهام بد حرف زد؟ ا. از رفتارش شوکه بودم. قطع کرد یحرف چیکه بودم رو بهش گفتم که بدون ه ییجا

خودم رو قفل  نیو ماش نشیاشاومد و گفت برم تو م. دیربع بعد رس هی. همه سوال تو مغزم منتظرش شدم تا جواب سواالمو از نگاش بخونم

بزرگ رو  یزد و اخم یحرف نم. کردم یبودنش رو درك نم یعصب. شدم نشیهمون کارو کردم و سوار ماش. جا بمونه نکنم و بذارم همو

.داد یرو بهم نم یحرف يحرکات و رفتارش اجازه . بود شیشونیپ

.ترس برم داشته بود. شد یکم داشت از شهر خارج م کم

ارسطو؟ -

.نداد جوابمو

منو؟ يبر یکجا م يارسطو دار -

برگشت و نگام کرد و سرعتشو  دیکه شن مویگر يصدا. فتمیب هینگفت که باعث شد هم از ترس و هم از رفتار ارسطو به گر يزیچ بازم

باالخره ! کنه ینم ير بددونستم ارسطو کا یم. داشتم یترس کم یاطراف برام ناآشنا بود ول طیمح. دیکش يکالفه پوف بلند. باالتر برد

 هیو  ستادیا ییرفت جا. کنه یکارو باهام م نیچرا داره ا دمیفهم ینم. دیشد و در رو محکم بهم کوب ادهیبالفاصله پ وو ارسط ستادیا نیماش

 ییجا دمید .شدم و رفتم جلو ادهیآروم پ. زد یپاش ضربه م يجلو زیر يبا پاهاش به سنگا. دستش رو گردنش هیدستش به کمرش بود و 

.جلوتر برم دمیترس یم. ستادمیا پشتش. پاش بود ریکه کل شهر ز ستادهیا

!ارسطو -

!کنم ینه باور نم! من يخدا يوا. صدام برگشت سمتم با

من ! ایخدا. نه. دمید یرو م لیجز سه يبار بود اشک مرد نیاول. دیقلبم لرز. شد شیدلم ر. اشکاش رو صورتش بود. بود سیخ چشماش

:با بغض گفتم. ختیاشک منم ناخوداگاه ر. مرد رو ندارم نیا يها هیگر طاقت

؟يشد يطور نیشده ارسطو؟ چرا ا یچ -

.االن اصال اعصاب ندارم نیبرو تو ماش! سارا - ارسطو

.کنم ارسطو یخواهش م -

.شد کیقدم بهم نزد هیارسطو

آره؟ ؟ینیرو بب غرور خرد شدم يخوا یرو؟ م یسارا؟ چ یبدون يخوا یم یچ - ارسطو

.تکون خورد نهیداد آخرش قلبم تو س با

.نمیرو ندارم بب دنشونیرو که تحمل د ییزایو چ نمیتونم بش ینم گهید. تحمل ندارم گهید! داغونم سارا؛ داغون - ارسطو
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. نگاهش داغونم کرده بودلحنش، اشکش و . سانت فاصلمون بود ستیفقط ب دیشا. ستادیشد و درست رو به روم ا کیبهم نزد گهیقدم د هی

.ارسطو چشماشو دوخت تو چشمام

!اَه... که دوسش دارم  یکس نمیتونم بب ینم - ارسطو

ارسطو پشتش به من . اشکمون هم خشک شده بود. میبود هر دو در سکوت بود يا قهیچند دق. قطع کرد و ازم دور شد يبا اَه بلند حرفشو

 يکاش امروز ارسطو جا ایخدا. کنه یو صافش تو دست باد حرکت م یمشک يکه موها دمشید یت ماز پش. بود ستادهیپرتگاه ا يبود و لبه 

.بودم که با صداش و حرفش شاخام در اومد ودمتو حال خ! مهبد بود

!دوستت دارم - ارسطو

 یانجام نم یعکس العمل چیمن تو هنگ حرفش بودم و اونم همون جور پشت به من ه يا قهیچند دق. هنوز پشتش به من بود. کردم نگاهش

.دمیکردم که بازم صداشو شن یداشتم به گوشام شک م. داد

!سارا دوست دارم -

هق هقم که اوج گرفت ارسطو روشو به . نییپا ختیر یاشک شوق بود که گوله گوله م. شکرت ایخدا. باالخره گفت! گفت. ختیر اشکم

.ستادینارم و رو به روم ااشک من بلند شد و اومد ک دنیسمت من برگردوند و با د

تونم  یسارا نم. کنم یکه رو دلم تلنبار شده دق م ییدارم از حرفا. ترکم یسارا دارم م. تونم نگم ینم گهید! سارا ؟يناراحت شد -ارسطو

دوستت . وستت دارمسارا د. یمن دوستت دارم لعنت. ادامه بدم سارا يجور نیتونم ا ینم. تیخواستگار ادیب یاون مهبد عوض نمیو بب نمیبش

خودتو ازم . من دوستت نداره يبه اندازه  یکس چیسارا ه. بهت بکنم دنیرس يبذار تالشمو برا. رنتیسارا نذار ازم بگ. قبل یلیداشتم از خ

.یکن یترم م وونهیبا اشکات د ينکن دار هیگر! ینکن لعنت هیگر. برسم میزندگ نیریش يبذار به آرزو. بذار بهت برسم. نکن سارا غیدر

.با بهت چند قدم عقب رفت. با تعجب نگاهم کرد. قهقهه زدم! بلند دمیخند. حرفاش خندم گرفته بود از

.یکن یدونستم با گفتن حرفام مسخرم م یم. دونستم یم - ارسطو

تو . رد و نگاهم کردبا تعجب سرش رو بلند ک. دمیو رفتم جلو تا بهش رس دمیدوباره خند. کرد یداشت برداشت اشتباه م. قطع شد خندم

.تونست خارج بشه رو به زبون آوردم یکه از دهنم م يبراقش فرو رفتم و تنها جمله ا يعمق چشما

.دوستت دارم... ارسطو  -

.حرف دلم رو بهش بزنم یراحت نیشد به هم یباورم نم. بهت نگاش کردم با

هم غرق  يدونم چقدر زمان که تو چشما یبعد از گذشت نم. کرد ینگام م اونم با بهت. راحتم نبودا منتظر بودم اول اون بگه که گفت البته

که تنها اونم  نیهول کردم از ا. دست منو تو دستش گرفت. دیدفعه بلند خند هی. رو لبش اومد یقیارسطو به خودش اومد و لبخند عم م،یبود

.دمیکش رونیدستمو با خجالت از دستش ب. میهست یکیرمانت يجا نیتو همچ

!عاشقتم. عاشقتم سارا - طوارس

:زد داد

.عاشقشم به خدا! عاشقشم ایخدا -
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 هیبه خنده و اشک و گر یساعت مین. کنه یتموم نم گهیکه منو دق داد تا حرفشو بزنه نه به االن که د نینه به ا. چقدر پررو شده بود. دمیخند

.میو درد دل گذشت و حاال هر دو کنار هم لبه پرتگاه نشست

.بهت گفتم شهیهنوز باورم نم- ارسطو

.دمیمنم خند دیبعد خند و

درسته با کل کل شروع شد اما . مونییاز روز اول آشنا. زیارسطو ازت ممنونم بابت همه چ. شهیبگم منم باورم نم دیبهم با يخند یاگه نم -

 ياون مغازه  يتو یمحبتات وقت. شنا شدمآ تتیشخص یکیتولد با اون  يتو. تولدم بود نشیکه مهم تر يکارا برام کرد یلیبعدش تو خ

. يگاه رو برام به وجود آورد هیتک هیحس داشتن . ستمیتنها ن دمیو فهم دمتید. که رفتم حرم و فکر کردم تنهام یوقت. شهر بودم نییپا

.کرد یداشت داغونم م دنتیبرگشتم تهران ند یوقت

 لیتبد فیآدم ضع هیترس از مردن داشت منو به . بود ارسطو میروز زندگ نیهترکه سرطان ندارم، ب نیو معلوم شدن ا الیبه اون و رفتمون

عضو از بدن  هیو االن ! يهم نبود، تو بود لیکه سه یوقت میکس یتو اوج ب. هم شدم شتریب یلیبودم و خ فیمن واقعا ضع. کرد یعنیکرد  یم

. که منظورت بود رو بهت داده بودم يوقته همون عضو یلیمنم خ. دمیاون حرفت رو فهم یحاال معن. تو بدن منه میزندگ ودموج نیبهتر

.پارك دعوا شد يجا يکه برا یهمون روز اول دیوقت شا یلیخ

.دیخند یارسطو هم داشت م. گرفت خندم

ه؟یآرزوم االن چ یدون یم - ارسطو

:و گفت دیخند طونیتکون دادم که ش یسوال سرمو

.عاشق خودم يکنم بانو یدق م تیدارم از دور. ستم بغلت کنمتون یو م میکاش االن محرم بود - ارسطو

.شدم رهینزدم و فقط به چشماش خ یحرف

.يداد هیارسطو که عشق رو بهم هد یمرس -

.اخم داشت. نگاش کردم. سکوت برقرار شد و بعد ارسطو سکوت رو شکست يلحظه ا چند

؟یکار کن یچ يخوا یمهبد رو م اروینیا - ارسطو

.فرق کرده کمیهیاالن قض یبراش ندشتم ول یمیتصم تا االن -

طون؟یش یکار کن یچ يخوا یم - ارسطو

. رنیبگ میذارم برام تصم ینم! کردم یاز اول م دیکه با يکار -

.سارا یستیپدر مادرت با يمن دوست ندارم جلو یول - ارسطو

:اخم گفتم با

برم زن مهبد شم؟ يخوا یم -

:زد ادیدفعه فر هی

.اریحرفا باال ن نیمنو با ا يسارا اون رو! د غلط کرده با منمهب -
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نباشه  تیو با تو ازدواج کنم؟ تو کار ستمیجلوشون نا ياون وقت من چه جور دنیاونا دارن منو به زور شوهر م. پس تو هم مزخرف نگو -

.بار هیهم  ونیبار ش هیمرگ . ونه باشمعوض شد بهتره امشب خ ممیتصم. پاشو منو برسون خونه. کار کنم یدونم چ یاصال خودم م

و منو  ادیازش خواستم ب. کردم فیو تمام ماجرا رو براش تعر لیاصرار از طرف من باالخره قبول کرد و منم زنگ زدم به سه یبا کل ارسطو

. برگشتم سمتش. گرفت فمویشدم که ارسطو بند ک یم ادهیارسطو داشتم پ نیدر خونه با استرس از ماش يجلو. کنه که قبول کرد یبانیپشت

.نگاهش غم داشت

.رنتینذار ازم بگ. ایکوتاه ن. دوستت دارم سارا - ارسطو

.اخم کرد. شد شتریخندم ب. که با تعجب نگام کرد دمیحرفش خند به

؟يخند یزنم اون وقت تو م یم یمن دارم حرف احساس - ارسطو

آقا؟ هیباالخره حرف حسابت چ. ایکوتاه ن یگیبارم م هیستم،یخانوادم با يجلو يدوست ندار یگیبار م هیآخه  -

.داشت نخنده یسع ارسطو

.يخواستگار امیامشب ب نیحاضرم هم. ستمین ایمن کوتاه ب. ایکوتاه ن! که االن گفتم نیهم - ارسطو

.دمیخند

.گذار باشه ریتا تاث ارمیر بساال رو د نیا يهمه  یتالف دیبا. حاضر شم یکنتاك حساب هیيبرو منم برم برا. ارسطو یمرس -

. حله یکن یاونا رو راض. طرف حساب تو پدر و مادرتن! يبا اون مهبد هم دهن به دهن نذار. مراقب خودت هم باش. برو گلم -ارسطو

؟یاوک

.يبا! یاوک -

.زمیخداحافظ عز - ارسطو

. شهیبهم القاء م یحس خوب زندگ. نهیش یر حرفاش به دل مبهم احساسشو گفته چقد یفکر کردم که از وقت نیشدم و به ا ادهیپ نشیماش از

. محکم وارد خونه شدم يبا قدما. دارم اجیاحت يا گهیاز هر وقت د شتریبه کمکت ب. کمکم کن ایخدا. ذهنم پر شده يعطرش تو فضا يبو

.ساعت هفت شب بود

 يبا چشما. بود یعصبان. شد انیت مامان پشت در نمادر باز شد و قام. در زدم. احساس آرامش کردم. در بود يهم جلو لیسه يکفشا

.رفتم داخل. بهم زل زده بود نشیخشمگ

!سالم -

.اومد جلو نیخشمگ يبابا با چشما. و نرگس و باران و مهبد و پدر مادرش لیسه. همه بودن. بلند و محکم رفتم داخل يبا قدما. نداد جوابمو

؟يبود يکدوم گور-بابا

!رونیب -

صبح تا حاال؟ از -بابا

.شد بابا رید دیببخش -
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. دمیرو هم پوش يلوله ا یمشک نیج. که بلند هم بود دمیپوش یبلند و چسبون نیآست زیلباسامو در آوردم و بل. تو اتاقم و در رو بستم رفتم

.رونیو رفتم ب دمیوشکه داشتم رو کامل پاك کردم و صندالمو پ یشیته آرا. نشه دهیسرم کردم که موهام اصال د يرو طور يروسر

. نشستم لیکنار سه. دوباره به همه سالم دادم. محکم رفتم تو سالن يارسطو بهم القاء شده بود و قدما يکه از ابراز عالقه  یاعتماد به نفس با

:زد و دم گوشم گفت يبه روم لبخند لیسه

!آروم باش من پشتتم -لیسه

:کردم و گفتم نگاش

!دونم یم -

. مرد یمهبد که انگار بهش عروسک بخوان بدن داشت از ذوق م. من نبود يحرفا يفعال جا. شروع شد یاصل يحرفا بایو تقر مینشست

.دهینوبت اظهار نظرم رس دمیمامان فهم يبا صدا! هــــــه. که برگشتم میکرد من راض یفکر م چارهیب. نگاهش هم به من بود

.دیزندخترم مهبد رو ببر اتاقت با هم حرف ب -مامان

.زدم يلبخند. یبا نگران لیکردن و سه یبا لبخند نگام م همه

نظرمو بگم؟ دیمن قبل از صحبت با مهبد نبا دیببخش -

!دخترم؟ گهید دنیزنن بعد نظر م یاول حرف م! زمینه عز -عمه

.دمیخند

!میکنار هم هست شترهیماه ب هیاز  بایشناسن نه من و مهبد که تقر یرو نم گهیکه همد هییاون مال کسا یبله درسته ول -

:گفت لیسه. من بودن يبحث شروع شده  يمنتظر ادامه  همه

ه؟ینظرت چ! يبگو خواهر -

:و رسا گفتم بلند

.ازدواج کامال مخالفم نیمن با ا -

:خودمو نباختم و ادامه دادم. مبهوت نگام کردن همه

!عمهتموم شد . ستمیوجه حاضر به ازدواج با مهبد ن چیو به ه -

.با اخم رو به بابا کرد عمه

د؟یایکه ب دیحله فقط شما موند یهمه چ یداداش؟ مگه نگفت گهیم یدخترت چ -عمه

:تیبا عصبان بابا

دختر؟ یباف یبه هم م هیمهمالت چ نیسارا؟ ا یگیم یچ -

؟!بابا جون هیمگه شوخ. یعمر زندگ هیه به سقف باشم چه برس هیریبا مهبد ز قهیدق هییحت ستمیمن حاضر ن! قتهیبابا، حق ستیمهمل ن -

 یگرم! نداشت یزد که درد نداشت، درد جسم یلیبهم س يبا چند قدم بلند خودشو بهم رسوند و دستشو باال برد و در کمال بهت و ناباور بابا

با ! دینه نبا. شدم یم فیاشتم ضعباز د. ختیقطره اشک از چشمم ر هی. روحم درد گرفته بود. کردم اما مهم نبود یلبم حس م يخون رو رو

.بابا یعصب يگرفتم و زل زدم به چشما دیمهبد رو ند يلبا يو پوزخند رو لیسه يچشما یپاك کردم و نگران اشکمودست قطره 
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اون سارا  هگینه من د. دیمنصرفم کن ممیاز تصم دیتون یم دادیبا داد و ب ایو  یلیس هیبا  شهیمثل هم دیفکر نکن یول! یبابا، مرس یمرس -

.ستمین

.سمت مامان برگشتم

.هدفش با شماها بجنگه يبار برا نیاول ياومده برا. دهیجد يسارا هیجاس  نیکه ا ییسارا نیا -

.برگشتم سمت بابا دوباره

.ادیازش بدم م. من مهبد رو دوست ندارم بابا -

.دفعه عمه بلند شد هی

.ستین ما يجا گهیجا د نیا! پاشو مهبد پاشو آقا -عمه

حاال من موندم و مامان و . اول که به هدف خورد ریاز ت نیا. دمیکش ینفس راحت. مامان و بابا رفتن يغرغر و قبول نکردن اصرارها یکل با

.ستادنیمن ا يمنتها بابا و مامان از خشم قرمز جلو. و نرگس و باران لیبابا و سه

:وحشتناك داد زد يصدا هیبا  بابا

؟یزن یهـــان؟ چند وقته ولت کردم واسه من رو حرفم حرف م ؟يد کردبو یچه غلط نیا -

.و لبم خون روون بود ینیاز ب. بهم زد که لبم پاره شد يا دهیبدتر شد و بابا اومد جلو و چنان کش ینزدم تا بلکه آروم شه ول یحرف

 یلیخ. داد و قصد حمله به منو داشت یا بود که به من مو فحش و ناسز دیکش یجلو اومد و دست بابا رو گرفت اما بابا همچنان داد م لیسه

آن چنان  هیدستاش بودم  ریجلوش رو گرفته بود اما هنوزم ز لیکه سه نیبا ا. بودم دهیند يجور نیوحشتناك شده بود تا حاال بابا رو ا

.داد زدن هم نداشتم یقدرت حت د،یبه پهلوم زد که نفسمو بر يضربه ا

کرد که در جهت  يکار هیکارش ممنون بودم، باالخره  نیچقدر از نرگس بابت ا. نهیدعوا رو نب نیود اتاق من تا اباران رو برده ب نرگس

 لیقدرتمند سه يتوسط دستا یاما بابا همچنان قصد هجوم به من رو داشت ول. نیزم يزانوم از درد سست شد و افتادم رو. کمک به من بود

.دبه عقب برده ش

صاف و  یشد و ه یتار م یه رشیفرش بود که تصو يگال دمید یکه م يزیتنها چ. دمیفهم ینم يزیوشم بود اما چدعواشون تو گ يصدا

از دردش رو کم کنم که  یطور چشمم به فرش بود که دستم رفت سمت پهلوم تا با فشار کم نیهم. که داشتم درد وحشتناك یتنها حس

.چشمام آوردم، خون بود يلوم جدا کردم و جلولرزونم رو از په يدستا. رو حس کرد يا یسیدستم خ

صداش به . یلیدرد گرفت، خ. کرد يکنار فرش برخورد بد کیو سرم با سرام نیافتادم رو زم يور هیسست شد و  شتریو پاهام ب دستام

.و مامان همزمان توجهشون بهم جلب شد و هر سه مات شدند لیبلند بود که بابا و سه يقدر

زد که به اورژانس زنگ  ادیکه رو به بابا فر دید یدونم چ یبود که لباسم رو باال زد و نم لیسه يدستا ادیم ادمیکه  يزیلحظه تنها چ نیآخر

.بزنه و بابا با وحشت تلفن رو برداشت

خم شدم و . تنهايمن بودم، تنها. اهیهمه جا پر بود از درخت و گل و گ. همه جا سر سبز بود! دونم کجام ینم. ادینم ادمیيزیچ گهید من

.زدم يرو بو کردم و لبخند یگل
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. ناراحت بود، غم داشت. و به سمتش برگشتم ستادمیفرد پشت سرم بلند شدم و ا دنیسرم رو برگردوندم و با د یخش خش برگ يصدا با

شد، منم رنگ نگاهم رو غم  لبخندم محو. بود دایهو يدیبود االن توش ناام میزندگ يدایتمام ام يکننده  یروز برام تداع هیکه  ینگاه

.گرفت

داشت منو از اون  ییروین هیدونم  یفقط م! دونم چرا؟ ینم. رفتم یم یمنم عقب کیاومد نزد یهر چقدر م. من رفتم عقب یول کینزد اومد

!کرد یمنع م

لباش از  میقدم هیو درست تو  دیبهم رس. اومد یاون هنوز جلو م یعقب رفتن نبود، ول يبرا ییجا گهیبرخورد کردم و د یبه درخت ناگهان

.داد هیرو بهم هد قیعم یهم باز شد و صداش آرامش

.چقدر داغون شدم نیبب. شمیبرگرد، برگرد پ. سارا تنهام نذار - ارسطو

.بازم ارسطو شروع کرد! تعجب کردم. ومدیازش در ن ییبزنم اما صدا یاز هم باز شد حرف لبام

 ل،یسارا برگرد، همه منتظرتن؛ من، سه. شه یم گمیمن م یول شهینم گهید گنیم ،يگرد یبرنم گنیم .شم یم وونهیسارا دارم د -ارسطو

!بهم قول بده ،يگرد یبهم قول بده برم. میش یم وونهید میسارا دار. شتریپدر مادرت از همه ب

.نتونستم قول بدم ومد،ین رونیازش ب ییصدا یلبام از هم باز شد ول بازم

 یروم م يجلو یبیعج ریتصاو. شد یداشت محو م رشیتصو. از بدنم گذشت یلحظه برق هیتو . د و دستمو گرفت تو دستشباال آور دستاشو

 هیمن مردم؟ ! بود، مرگ زیچ هیکه نشونش  يخط صاف و ممتد. کنار تخت يصدا بوق دستگاه ها. مارستانیتخت ب ياومد، من بودم رو

از اشک  لیصورت سه. دمیهمه رو د شهیسرمو برگردوندم و پشت ش. به من وارد کردن يدیداتاق و شوك ش توختنیدفعه چند تا دکتر ر

بود و بابا در حال دعا  هیمامان در حال گر! مامان و بابا. ختیر ینرگس هم اشک م! انقدر دوستم داره؟ یعنیایخدا. لباسش یبود حت سیخ

زد و خدا رو صدا  یاتاق نشسته بود و زار م يگوشه . تاق ارسطو تو اتاق بودبرگشتم سمت ا زمسرم با يتو يبا درد. کردم یباور نم. کردن

.ارسطو منو ببخش نتونستم باهات بمونم. ختیاشکم ر. کرد یم

.ارسطو هنوز دستام تو دستش بود. محو شد و برگشتم به همون سبزه زار ریتصاو يلحظه دوباره همه  هیتو

.سارا بخواه يبخوا هیفقط کاف ،يبخوا دیبا. یتون یتو م. برگرد - ارسطو

:گفت یبا لحن آروم و

!دوستت دارم سارا -

محو شد و  زیسرم همه چ يبا درد بد تو. خواستم از ته دل. خواستم که بذاره برگردم. سرمو باال بردم و تو دلم از خدا خواستم. زد يلبخند

:زد ادیفر يتو گوشم بود پرستار ییتنها صداها. شد اهیس زیهمه چ

!برگشت ماریب. دکتر، دکتر برگشت -

:ارسطو بود که گفت ادیفر يصدا و

!شکرت ـــــایخـــدا -

.دمینشن یچیه گهید
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اومد،  ادمیزیهمه چ. دمیباز کردم و اتاقم رو د مهیبا هزار زحمت چشمامو تا ن. تونستم پلکامو از هم باز کنم یتو سرم بود اما نم ییصداها

. دمیدستام فهم ياز گرما نویبود و دستم تو دستش، ا کمینزد هیسا. دمید یرو تو اتاق م يا هیسا. بود کیا تارهو! ییایاون خواب رو یحت

.خوابم افتادم ادیداد که ناخودآگاه  یرو بهم م یحس اشدست

:آروم گفت لیسه. بود که وارد اتاق شد لیسه. بودن من نشده بودن داریبود و متوجه ب کیهنوز هوا تار. در اتاق بلند شد يصدا

؟یخوب -

.یمرس - ارسطو

؟یاستراحت کن يکم بر هیستیبهتر ن -لیسه

حداقل کنارشم آرامش . شه یذارم آرامش از من گرفته م یم رونیپام رو از در ب. باشم الیخ یتونم برم و ب ینم ل،یتونم سه ینم -ارسطو

.ده یبهم م

.کنارش نشست لیسه

؟يچقدر دوستش دار -لیسه

.لیاز خودم، بعد از خدا عاشقشم سه شتریب - وارسط

.قبول کردنت بایپدر مادرم تقر -لیسه

.باهاشون حرف زدم و بابام هم با پدرت صحبت کرده. دونم یم - ارسطو

.حله فقط عروس کمه زیکه معلومه همه چ يجور نیا -لیسه

.ختیز چشمم را یتلخ بود که قطره اشک يخندشون به قدر. دنیتلخ خند لیو سه ارسطو

؟يخبر دار ماینداز یعروس کچل بهت م میدار -لیسه

من باشه و  يبرا یکچل باشه ول شهیحاضرم هم. و عاشقش شدم دمیخوبشو د رتیمن س ل،ینداره سه یتیمن اهم يظاهر سارا برا -ارسطو

!اد؟یچرا به هوش نم! شم داداش یدارم داغون م. سالم

بندم چهره  یچشمامو که م. من طاقت دارم؟ خواب ندارم یکن یفکر م. کشه یطول م یز کما خارج شده کمداماد، تازه ا اریطاقت ب -لیسه

و تو خونه راه  دارهیهمش شبا تا نصف شبا ب گهیبابام هم داغون شده، مامان م. چشمم يجلو ادیافتاده بود م نیزم يرو یمظلومش که خون ي

بوده و خوب به  یخواست خدا بوده، درسته اتفاق تلخ نیا! اتفاق به نظرم بد نبوده ارسطو نیا یول ،یول. فرسته یلعنت م ودشو به خ رهیم

پس به . مشکالتش حل شد شتریشه گفت ب یشد اما م یمدت قربون هیوسط سارا  نیدرسته ا. داشته يادیمثبت ز يجنبه ها یول ادینظر نم

.خوب بدون يه نشون هیکه از کما خارج شده رو  نیخواست خدا قانع باش و هم

:گفتم ینا مفهموم يلبامو باز کردم و با صدا. بهم داد يادیز یخوب بود که آرامش قلب يبه قدر حرفاش

!طو... س ... ر ... ا  -

.کرد ینگاه لیبازم به سه يچشما دنیارسطو با د. بودن ستادهیسرم ا يهر دو باال. با بهت برگشتن سمتم جفتشون

.شکرت ایخدا - ارسطو
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به دور از دروغ  ییلحظه ها. کاغذ آورد يشه به رو ینم یبود که حت یناب يلحظه ها. و مثل ارسطو خدا رو شکر کرد دیخند هیگر نیب لیسه

به  باس،یز ایرو هیمثل  یکنم زندگ یماجراها افتاد فکر م نیکه بعد از ا یبه اتفاقات یمن وقت. نوشته بشه تا از ارزشش کم نشه دیکه نبا ایو ر

.کنم یم دایطعه شعر اعتقاد پق نیا

همه شوق و . بود یخوب یلیروز خ. اومد خونمون یرسم يخواستگار يدو ماه بعد از اون ماجرا و بهبود من ارسطو با خوانوادش برا درست

. ر نرگس بودرفت و از همه تعجب وارتر رفتا یقربون صدقم م یمامان کل د،یخند یبابا م. من خوشحال بودن يخانوادم برا. داشتن يشور

.خوبم يخودت هستم خدا ونیرو مد نایا يهمه 

از . گذاشته بود شیتنم بود و الغر اندام بودن و قد بلند بودنم رو قشنگ به نما پیکه ک دمیپوش یطوس يمامان کت و شلوار يخواسته  طبق

فوق العاده کوتاهم تو  يرم کردم که موهاس يهم طور یبودم و شال صورت دهیپوش یصورت یداشت تاپ يباز هیسیانگل يقهیکت که  ریز

رو  میطوس يصندال. کرد یجلوه م باتریز یدرشتم با مداد مشک يچشما. به چشمام و برق لب نداشتم یبه جز مداد مشک یشیآرا. ذوق نزنه

!اگه بگم هزار دروغه، حداقل رو صد رفت... زنگ در تپش قلبم رفت رو  يو با صدا دمیهم پوش

.حبس شد نهینفسم تو س دنشیشدم و با د ییرایکردم و وارد پذ اتاق رو باز در

.دیکش رونیب ایگرفت و منو از رو ایکه دستامو تو رو يهمون مرد. که منو از مرگ نجات داد هیهمون مرد نیا آره

 یفرشمون رو م يو فقط داشتم گال دمینصفشونم نفهم یزده شد که من حت ییحرفا. با خجالت دادم و کنارشون نشستم یکوتاه سالم

.اومدم رونیاز هپروت ب لیبا تکون شونم توسط سه. شمردم

هان؟ -

.دیخند لیسه

!بله یبگ دیهان نه، االن با -

:گفت یو به شوخ دیارسطو خند يبابا

.نکن تیخان عروس خوبمو اذ لیسه -

.مزه بود تو دلم آب شد نیریش یقند که سهله هر چ يکارخونه

.از من بلند شد يرویبلند شدم و ارسطو هم به پ میتو اتاق تا حرف بزن میبا ارسطو برحرف بابا که گفت  با

.به در بسته داد و چشماشو بست شویتو اتاقم و من رفتم رو تختم نشستم و ارسطو هم با لبخند در رو بست و تک میرفت همراهش

.يباالخره مال من شد - ارسطو

.کردم یخودمو کنترل کردم و اخم یگرفت ول خندم

!يساالر يمن هنوز جواب ندادم آقا -

.دفعه ارسطو چشماشو با بهت باز کرد و کم کم ابروهاش تو هم رفت هی

ه؟یمنظورت چ - ارسطو

.فکر کنم دیکه من با نهیمنظور ا -
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اخمش . میهم برخورد نکن که به دمیخودمو کنار کش یکم. بهم و کنارم رو تخت نشست دیاز در برداشت و با دو قدم بلند رس شویتک ارسطو

.تر شد ظیغل

؟یکش یچرا خودتو کنار م ه؟یکارا چ نیمنظورت از ا! سارا - ارسطو

.تا من فکر کنم دیاز خودتون بگ دییحاال شما بفرما. فکر کنم دیگفتم که با -

.دیو چشماشو مال دیبلند کش یو کالفه پوف ستادیاخم بلند شد و ا با

.خرم یبه موقعش خودم م باشه ناز کن نازتم - ارسطو

.اتاقم نشست یِارسطو رو صندل. تو دلم زدم و قربون صدقش رفتم يلبخند

درسم که . ندارم بهت بگم سارا یموضوع مهم یاز بچگ. شیشناس یخواهر دارم که که م هیتک پسر بابامم،  يمن ارسطو ساالر - ارسطو

 يِکنار ابونیخ بایخونه هم تقر. هم دارم یو درآمد خوب هیکیهمه سهمامون  کردم و سیو بابا تاس یشرکت رو به کمک ملک نیتموم شد ا

!هیبچه کاف هیخودمون و  يفعال برا یول ستیبزرگ ن یلیخ دمیپدرم خر يخونه 

.دیبهت نگاهش کردم که خند با

.باشه که الزم باشه بهت بگم يا گهیمبهم د يزیکنم راجع به من چ یفکر نم - ارسطو

کم آوردم و سرم . شد رهیزانو زد و تو چشمام خ نیو رو به روم رو زم کمیبلند شد و اومد نزد قهیبعد از چند دق. وت کردکردم، سک سکوت

.چونم گذاشت و سرم رو باال آورد ریبرداشته بود و هنوز دستش بود ز رمیتحر زیم يکه از رو یآوردم که خط کش نییرو پا

.بهت بگمرفته  ادمیيزیچ هیافتاد  ادمی- ارسطو

.بهم گفت یلحن آروم و پر احساس با

!سارا ينفسم شد اد،ینفسم باال نم یستیکه ن ییشه و جا ینفسم تازه م یکش یکه تو نفس م ییوقته جا یلیخ گهیرفت بگم د ادمی- ارسطو

بگم؟ یکوه خوشبخت نیتونستم در برابر ا یم یگفتم؟ چ یم یچ م،یتو اوج احساسات بود. دیلرز یمحسوس م دستام

.انداخت نییو سرش رو پا دیکش یقیزد و چشماشو بست و نفس عم يارسطو هم لبخند خت،یاز چشمم ر یزدم که اشک يلبخند

.سارا یمرس ،یمرس - ارسطو

گشتر تاللو الماس ان. که پدر ارسطو به دستم اندخت تو دستمه يو حاال حلقه ا میشب من و ارسطو رسما مراسم بله برون رو انجام داد اون

.کنه یم یارسطو رو برام تداع يچهره 

.با ذوق برش داشتم. زنگ زد تلفنم

؟يآماده ا - ارسطو

وقته یلیبله، خ -

دنبالت عروس خانم؟ امیپس ب - ارسطو

.ایب -

واز کردم که گفت دامادم اومده و من با عشق به سمتش پر ییزنگ به هم خورده شد و صدا يبا صدا شگاهیگذشت و سکوت آرا یساعت مین

.دینگاه چشماش گرد شد و تنها دستم رو گرفت و بوس نیو اون با اول
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.کنه یرو داشتم که به اوج آسمون پرواز م يکه نشستم حس پرنده ا نیماش تو

.فرو برد بایز ییایشد منو به رو یپخش م نیماش ستمیکه از س یدنده گذاشته بود آهنگ يدستم رو گرفته بود و رو ارسطو

ارم، دوستت دارم، دوستت دارمد دوستت

یمن عشق

کسم همه کسم همه

دارم دوستت

تو فقط همنفسم با

تونم تو دل تو پا نذارم ینم

جا نذارم شتیتونم دلو پ ینم

ندارم يتونم طاقت دور ینم

ندارم یاحساس خوب يریم یوقت

تو بمونم یتونم ب ینم من

رمیم یتو م یب

رمیتو دلگ یب

شه یتو نم یب

قلبم هریم یم

تو خوشحالم با

تو دلتنگم یب

يبرا عشقت

نهیتسک قلبم

تو خوشحاله با

نهیتو غمگ یب

تو آرومم با

امهیدن عشقت

هر شب دنتید

امهیو رو خواب

دارم دوستت

همه کسم یمن عشق
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دارم دوستت

تو فقط هم نفسم با

دارم دوستت

همه کسم یمن عشق

دارم دوستت

تو فقط هم نفسم با

.میکرد یم با عشق نگاه مدو به ه هر

.از ته قلبم خوشحالم ایخدا. بود ییبایز يفضا

وارد . عکسا يبه سو شیو پ میمن ناهار خورد شنهادیبه پ. شکمش در اومده بود يگرسنم بود، ارسطو هم صدا یلیخ میدیکه رس هیآتل به

سرم رو باال . دستش تو هوا خشک شد. ه هام برداشتارسطو دستشو به سمت شنلم آورد و بندشو باز کرد و از دور شون میاتاق که شد

.کنه یبهم نگاه م یخاص دبا لبخن دمیآوردم که د

به  نییدکلته بود و تا کمرم تنگ و از کمر به پا میعروس رهنیپ. دمیکش یخجالت م یلیخ. کرد و اومد سمتم زیآو یچوب لباس يرو رو شنل

.افتاده بودم ندرالیس يخواهرا ادیپف بود که ناخودآگاه  يقدر

:گفت یورد و با لحن آروم نییاومد و سرشو پا کمینزد ارسطو

.خودم عاشقتم یِخجالت يبانو -

.میدور کمرم گذاشت و حرکت کرد دستشو

.میو رفت میفرار کرد لمبرداریو در آخر از دست ف میدیخند یو کل میعکس انداخت يادیز يحالتا تو

.شد یجور م نیتو گرما ا شهیهم. هوا بهش فشار آورده یِدونستم گرم یم. فه بودو ارسطو کال دمیخند یکل جشن من م تو

چون دو روز بعد از روز بله برون تو محضر عقد  یشینما گمیعقد خونده شد، م يخطبه  یشیبار دوم به صورت نما يجا بود که برا اون

که من ذوق کرده بودم،  میکادو گرفت یکل. میخوردن رو انجام داد و مراسم عسل میبار دوم من و ارسطو به هم بله گفت يخالصه برا. میکرد

.گرفتن بودم و حاال روز من بود، روز ارسطو، روز پا گرفتن عشقمون ادوعاشق ک یاز بچگ

.میدیرس یو به راه هموار زندگ میرو پشت سر گذاشت ایسخت نیداره و من و ارسطو ا يادیز يایسخت یزندگ

 يخونه . خونه میو بعد رفت میدور زد یو کم چوندیکه دنبالمون بودن رو پ ییکسا يدست فرمون خوبش همه  شب بود که ارسطو با آخر

.من و ارسطو يخودمون، خونه 

.میکه امروز ما شد ییو ارسطو من

.مبل ولو شدم و کفشامو در آوردم يرو. میو با هم وارد شد میدیرس

.ساز رو روشن کرده ییچا دمیکه اومد فهم ییرفت آشپزخونه و با صدا ارسطو

:شونش گذاشتم و ناخودآگاه گفتم يدستشو دور شونه هام انداخت، سرمو رو. کنارم نشست و شنلمو در آورد اومد
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.دوستت دارم ارسطو یلیخ -

.رمیم یم يدارم از کنجکاو! ؟يکه درش رو قفل کرد یگذاشت یچ هیاون اتاق دوم يتو یآخر نگفت. شتریمن ب - ارسطو

.رو بلند کردم و با اخم نگاهش کردم سرم

.خدا نکنه -

.دیخند ارسطو

.ينشونم بد دیخدا نکنه با يخوا یاگه م - ارسطو

:و گفت دیبرداشتم که خند زیگلدون وسط م يرو از تو دیکل. بهش زدم و بلند شدم يلبخند

.سارا یطونیش یلیگشتم که نگو، خ دینامرد انقدر دنبال کل يا -

و اجازه دادم وارد  ستادمیباز کردم و کنار ا یدر رو با معطل. ستادیکنارم ا. اتاق قفل شده و ارسطو هم بلند شد و اومد دنبالمسمت در  رفتم

.ستادمیبشه، خودم هم پشت سرش ا

دفعه  هیت سمتم و کامل برگش. دونستم از تعجب شاخاش در اومده یم. بود و بعد با بهت به من نگاه کرد رهیاتاق خ يجا يبه جا يناباور با

.کنه؟ ازش خودمو جدا کردم و نگاهش کردم یم هیداره گر. شد سیشونم خ. محکم بغلم کرد

ه؟یچرا گر -

.نقاش يدوستت دارم بانو - ارسطو

تخت  يکه باال گهیتابلو د هیيجا رونیکه هم خودم بودم هم اون توش بود رو برداشت و از اتاق رفت ب شیکینگاه کرد و  اینقاش يهمه  به

! بابام يتو خونه  میدوران نوجوون یِمکیقا طنتیش نیآخر. دوران تجردم يتو مینقاش نیبود، آخر مینقاش نیآخر. دو نفرمون بود گذاشت

.ستیدونم براشون مهم ن یچون م ستیکشم، مهم هم ن یم یدونن من نقاش یهنوزم مامان و بابا نم

.با عشق به چشمام زل زد. دستامو گرفت تو دستاشتخت نشستم و ارسطو هم کنارم نشست و جفت  يرو

.يداد یو بهمون روح زندگ يروحم وارد شد یب یکه به زندگ یمرس. عاشقتم سارا. عشق من ،یمن يتو سارا - ارسطو

واقع  و مورد عشق دنیعشق ورز ت،یازدواج، مسئول يمرحله  م،یشد مونیاز زندگ يدیجد يبود که من و ارسطو وارد مرحله  نیچن نیا

.شدن

 دیکه هر لحظه با یشغل ،يریبگ یقیتا تشو يایاز پسش بر ب دیکه با یمونه، شغل یشغل م هیازدواج مثل  ست،یاتفاق ساده ن هیفقط  ازدواج

.تا به سرانجام برسه ینگه داشتنش وقت صرف کن يبرا

 هیگهیقراره تا سه هفته د. ره و من هشت ماهه باردارمگذ یم مونیکنم سه سال از روز عروس یخاطرات رو دارم مرور م نیا يکه همه  االن

.دختر مال من، مال ارسطو هیوارد خونمون بشه،  یدختر خوشگل مامان

.کامل کنه مونویخواد زندگ یم

.کنه شتریب مونویزندگ يخواد با اومدنش گرما یم

:باال گرفتم و گفتم سرمو

!ظمون کنسه نفرمونو به خودت سپردم، حف يخانواده  ایخدا -
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92فروردین : انیپا

  93فروردین : انتشار
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