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  آيت من  :نام كتاب 

     ف. فاطمه  : نويسنده
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مال و منال  ارديليحدود سه، چهار هزار م يريبگ ديند مونشويپر و پ يحساب بانك. تونست تكونش بده ياز اونا كه توپم نم. بود اردريليبابام م

فوق . از خودم بزرگتر بود يبرادرم پنج سال تيآ. آماده يشدن و در خدمت گذار ياومد همه تا كمر خم م يفر م انيشا رياسم ام يوقت. داشت

 تيآ اورميبعد از مرگ مادرم تنها همدم و . دبابا بو ياز شركتا يكي رعامليمد. مسلط بود ايداشت و به چند زبان دن يبازرگان تيريمد سانسيل

درس و كالج  اليخيكالً ب رستانميمنم بعده تموم شدن دب. ذاشت آب تو دلم تكون بخوره يكه همه جا و هر لحظه مراقبم بود و نم يبود، طور

 يعنيلستان رفته بودم و حاال بعد هجده سال به همراه خانواده ام به انگ ياز سن دو سالگ. گذروندم يمختلف م يشدم و وقتمو با رفتن به كالسا

 .كه عاشقشم ييوطنم، جا. ميبرگشت رانيبه ا يسالگ ستيتو سن ب

**** 

به  دميغلت زدمو رفتم چسب هي. و رخوت دست دراز كردم و خاموشش كردم يبا سست. بود ليسرم مثل صور اسراف يناهنجار ساعت باال يصدا

امروز . اراده فعال شد و شروع به حساب كردن روزها كرد يذهنم ب. خنك و دلچسب بود يزييروز پا نيولا يهوا. تو خودم مچاله شدم. واريد

نگاه  هي. امروز دوشنبه اس. پس سرَم دميدونه محكم كوب هيو  دميمث برق از جا پر. يـــــــيشنبه؟ دوشنبه؟ وا كيچند شنبه اس؟ شنبه؟ 

و با مغز رفتم رو  ديچيكه پتو دور پام پ نييپا اميخواستم با سرعت از تخت ب. وع كالس وقت دارمفقط دوساعت تا شر. عجول به ساعتم انداختم

 ليبه دست و صورتم زدم و دستگاه تردم يآب هي. اَه اَه. قلم اهيكالس بود اسم نوشتم؟ آخه منو چه به س نميآخه ا. نييرفتم پا ننق نق كنا. نيزم

 .رونيجون از اتاقش اومد ب سيان .خرده هم دمبل زدم هي. رو روشن كردم

 .سالم خانم - 

 .ريجون، صبح بخ سيسالم ان - 

 ن؟يامروز كالس دار. خانوم هيآ ريصبح شمام بخ - 

 .با اجازتون. بله - 

 .كنم ياالن صبحونه رو آماده م. ما هم دست شماس ياجازه  - 

 .يمرســ - 

نفس سر  هيآب پرتقال رو هم  وانيل. خوردمش ييطور سرپا نيو هم دميمربا روش مالخامه و  ينون تست برداشتمو كم هي. رفتم تو آشپزخونه 

 .دميكش

 جون؟ سيان يندار يبا من كار - 

 .خانوم هيآ نيشما كه صبحونه نخورد - 

 برم دنبال مرجان اون سر شهر ديتازه با. رهيسختگ يلياستادم خ. شهيم رميد. خورم ينم گهينه د - 

 .نيباشپس مراقب خودتون  - 

توام مراقب خودت . ستميجدا بافته كه ن يتافته . جونم سيمثل تو ان يكيمنم . كنم يم يبيحرف نزن احساس غر ينطوريبا من ا. قربونت برم - 

 .خداحافظ. باش
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 .به سالمت - 

متأسفانه هنوز با . دميسرم كش يداشت رو رو ييمويدرشت ل يكه گال يمشك يروسر هي. يمشك نيبا شلوار ج دميپوش ييمويمانتو كوتاه ل هي 

! نميعروسك نازن. قرمزم شدم يسوار فرار. رونيزده بود ب يموهام از جلو و عقب روسر شتريب نيبودم واسه هم ومدهيپوشوندن موهام كنار ن

كالس  يبا مرجان تو. اشتفاصله د يليما خ يبا خونه  نايمرجان ا يخونه . بود واسه تولدم تيبابا و آ هيهد. دمشينشده كه خر فتهه هيهنوز 

كه  يياز حرفا و اصطالح ها يليخ يمعن. كردم يم يبيچشم چرون، احساس غر يو پسرا يافاده ا ياون دخترا نياون روز ب. قلم آشنا شدم اهيس

تازه  ديفهم يو وقت زنم، تعجب كرد يبد حرف م يليرو خ يفارس ديد يوقت. دياون موقع بود كه مرجان به دادم رس. دميفهم يشد رو نم يگفته م

پدر و مادرش هر . متوسط بود يخانواده  هياز . ديدرخش يم شهيچشماش هم. بود يدختره سرزنده ا. گرفت لميتحو ياز لندن برگشتم كل

درسو  رستانيمرجان مثل من بعده تموم شدن دب يگفت آرزوشون بوده كه مرجان پزشك بشه ول يكه مرجان م ردوشون معلم بودن و اون طو

 .پرداخته قشيل كرده و به عالو

گوش خراش  يباز و صدا شيزد با ن يآورد و همون طور كه رژ م رونياتاقش ب يسرشو از پنجره . و دو تا بوق زدم ستادميجلوِ خونشون ا 

 :گفت

 .جـــــــــــــون هيآ امياالن م - 

پسره كه رو موتورش نشسته بود و  هينگام افتاد به ! گهيساعت د مين يعني امياالن م گهيمرجان م يوقت. خب حاال حاالها عالفم. زدم شخندين هي 

بود كه با تعجب نگام  يعيطب. ذاشتم يمحل م نيپا به ا نيماش نيبود كه با ا يروز نيدوم. كرد ينگاه م نميداشت با حسرت و تعجب به ماش

صاف . بود يپوستم گندم. بود يمشك يِرنگ چشام كه مشك ريبه غ البته. بود يظاهرم غرب. شالمو آوردم جلو يكردم و كم ميرو تنظ نهيآ. ننك

قد بلند . سرخِ سرخ. شكل بود يلبام قلب. بزرگ يلينه خ كيكوچ يلينه خ. بود يدماغم معمول. ديبه رنگ خورش ييموهامم لخت و طال. صاف

 .ونيقل يبه قول مرجان ن ايمانكن  تيبه قول آ. يمبودم و قل

 .مرجان بود. دميگرفتم و به طرف صدا چرخ نهيآ يچشام تو ريخورد، نگامو از تصو نيماش ي شهيچند ضربه به ش 

 فر اجازه هست؟ انيخانم شا - 

 .شد ريلوس نشو بپر باال كه د - 

 .شد و مث بچه ها شروع به تكون دادن بدنش كرد نيسوار ماش يبا طناز 

 - اوونه؟يد يكن يم كاريچ. ا 

 .هيكوفتت بشه آ. چه نرم و راحته يكنم؟ وا يشدم، حق ندارم خوشحال يدرست و حساب نيماش هيسوار  يبعده عمر - 

 .يبار زود اومد نيسالمته؟ چه عجب ا يجا نيا. كوفت تو بشه - 

 .فس فس كنم شتريداشتم ب اليآخه دلم به حالت سوخت وگرنه خ - 

 ؟يكن كاريچ - 

 .بكن تويرانندگ ،يچيه - 

اونم . بسته بود، اصال دوست نداشتم يرنگش كه پشت سرش دم اسب يخاكستر يِفرفر ياستاد روزگار و با اون موها. هآموزشگا ميديبالخره رس 
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. قبول كردم تياما واسه دلِ آ. بودم زاريب ياز نقاش ياز بچگ. ام نداشتم يريتقص. خنگش بودم يِچون جزء هنرآموزا. اومد ياز من خوشش نم

عاشق . اما من عاشق ورزش بودم. قلم اهيو س يقيمخصوصا موس. مرجانم مث اون عاشق هنر بود. بود يرمند واقعهن هي. عاشق هنر بود ونآخه ا

 .اليخيب... تنوع و  جان،يه

**** 

سبز كاج رو تو دل خودش جا  شهيدرختان هم ديخورش يروشن از پرتوها ،يكوه قهوه ا. بون چشام گذاشتم و چشامو تنگ كردم هيسا دستمو

عاشق خلوت و سكوتش . نجاياومده ا يزده به جاده و م يگرفته م يجوون بوده هروقت دلش م يوقت. رو بابا بهم نشون داده بود نجايا. داده بود

گاز بزرگ  هيآوردم و  رونيجون واسم گذاشته بود ب سيكه ان يو سبز ريپن چيگذاشتم و ساندو نيمو رو زم يكوله پشت. تميبا بودن آ هبودم البت

 .دميرو تا ته بلع چيساندو. گرسنم بود يابحس. زدم

. ختمير يآوردم و واسه خودم چا رونيرو ب يفالسك چا. ديو تن عرق كرده ام لرز ديخنك وز مينس هي. پا انداختم و چشامو بستم يپا رو 

 .خوردن يداشتم واسه  هنوزم جا. برداشتم تيسكوئيدونه ب هي. تلخِ تلخ. دمينفس سر كش هيچندبار فوتش كردم تا خنك شد و بعد 

 .بود تيآ. بلند شد لميزنگ موبا يصدا 

 جانم؟ - 

 .شديصدا قطع و وصل م 

 .هياــــــ سالــــ آ - 

 .شهيصدات قطع و وصل م ؟يگ يم يچ تيالو آ - 

 .ايــــــ ب گيم - 

 .صداش واضح تر شد. جا به جا شدم 

 .تيآ - 

 .گهيد ايب رونيب يدختر االن سه ساعته از خونه زد - 

 ؟يكارم دار - 

 .آره باهات حرف دارم - 

 .افتم يخب االن راه م لهيخ - 

 .مراقب خودت باش - 

 .يتوام، فعال با - 

 .يبا - 

 غيج. پام سر خوردن ريز زهيچند سنگ ر. رو گرفت دميو بال شالم افتاد رو صورتم و جلو د ديباد وز هي. شونه ام انداختم يدو بند كوله ام رو رو 

 ،يقليو ص اهيبزرگ، س يليتخت سنگ خ هياز پشت . نشم نيبه زور خودمو نگه داشتم تا پخش زم. و دستامو از دو طرف وا كردم دميكش يخفه ا

 .وا شد ششيمن، اونم تنها، ن دنيو با د ديپسر سرك كش هي
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 ناناز؟ يخوا يكمك نم - 

 .متشكرم. نه - 

 ؟يكن يتعارف م - 

 ه؟يتعارف چ - 

 ه؟يتعارف چ يدون يبع، نم - 

 شد، كيبهم نزد 

 .خانوم ديبخورم خورش گرتويجان ج يا - 

 ؟يكن كاريچ - 

 ؟ياز پشت كوه اومد ؟يدون يهم نم نويحتماً ا - 

 چشامو گرد كردم، 

 .نه از پشت كوه اميكوه م ينه دارم از باال ؟يـــــــيچ - 

 ،اخم كردم. شكمش و قهقهه زد يگفتم پسرك دستشو گذاشت رو نويتا ا 

 ؟يخند يم يبه چ - 

 .به تو - 

 مگه دلقكم؟ - 

 .دور از جون - 

 ؟يچ يعنيدور از جون  - 

 !يدختر تو چقده ملَنگ - 

 گه؟يد هيملَنگ چ - 

 ؟يمنو دست انداخت - 

 وات؟ - 

 ؟يهست يشهرستان - 

 !نـــــــــه - 

 .يزن يحرف م يفارس عيضا يليخ ؟يپس چرا لهجه دار - 

 .يريبگ راديحرف زدن من ابه  يتو حق ندار - 

 ؟يياهل كجا يجد - 

 .رانيا - 

 .يباش ييقايخوره آفر يم افتيبه ق. نه بابا - 
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 .ميرانيمن ا. سين نطورينه ا - 

 ؟يرانيا ياُمل، مال كجا - 

 .تهران، البته هجده سال از عمرمو انگلستان بودم - 

 چشاشو درشت كرد، 

 .يفهم ينم گميمن م يآهان، پس بگو چرا هرچ - 

 شد، كترينزد 

 .يپس حتماً دست خورده ا - 

 .فهمم يمنظورتو نم - 

 نداده؟ ادتي زارويچ نيمامانت ا - 

 .ده ساله فوت كرده - 

 به آقا مهران؟ يديحاال حال م. از اون بابت متأسفم - 

 .شم يمتوجه نم. يــــ واضح بگ شهيم - 

 .دميونت منش يعمل ياگه دوس داشته باش. چرا نشه زميآره عز - 

 قدم بلند برداشت، هي 

 .دوس دارم يليمن هلو خ ه؟ياسانس لبات چ - 

 . گوشش ريمحكم زدم ز يليس هيو از كوره در رفتم  دميمنظورشو فهم 

 ؟يكش يتو خجالت نم - 

 غرش كرد، 

 .كشمت ي؟ميزن يمنو م - 

 . دستاشو دور گردنم حلقه كرد و فشار داد 

 .بخواد دست رو آقا مهران بلند كنه كهينهنوز از مادر زاده نشده او - 

 .يولم كن عوض - 

 .گريلباتو بخورم ج خواميم - 

پامو آوردم باال و با زانو . نكرد و صورتشو آورد جلو ياما اونم نامرد. تونستم بردم عقب يكه م ييلبامو داخل دهنم جمع كردم و سرمو تا جا 

 .شكمشو مالش داد. ميهر دومون به نفس نفس افتاده بود. و چند قدم به عقب رفت ازم جدا شد. دستاش شل شد. دميمحكم به شكمش كوب

 .كنم يكه درستش م يكم خشن هيفقط . واسه كارم يهست يخوب كهيت - 

 .دوباره اومد جلو. كوله ام كردم و منتظر شدم يدستمو تو. دادم و خصمانه نگاش كردم رونينفس داغمو ب 

 .يايو خوشمزه م ذيبه نظر لذ - 
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 :ديصورتش گذاشت و تلو تلو خوران نال يدستاشو رو. به صورتش دميچشامو بستم و پاش. آوردم رونيفلفلمو ب يبالفاصله اسپر 

 .كنميكشمت، خفت م يم ،يلعنت. كور شدم. چشام يآ. يآ - 

 !باش اليخ نيبه قول مرجان، آش ماش به هم - 

 .منتظرم بود تيآ. دمساعت بعد خونه بو مين. نييسرخوش از كوه اومدم پا 

 .سالم - 

 از روكاناپه پا شد، 

 رــــ؟يسالم چرا د - 

 .باال تنه ام ثابت موند يحرفشو خورد و نگاش رو 

 ؟يشد؟ چرا حرفتو تموم نكرد يچ - 

 ه؟يبرات افتاده آ يشده؟ چه اتفاق يچ - 

 .يچيه - 

 پس جرا جلو مانتوت جــــــــــــــر خورده؟ - 

 يحال هياصال . داغ شدم. كردم خي. تو صورتم ديتموم خون بدنم دو يبعدش انگار. حس شد يتموم بدنم ب. سرمو خم كردم. لبخندم مهو شد 

چرا؟  دم؟يپس چرا نفم. كردم كه رهام كنه يدستاشو دور گردنم حلقه كرده بود و من داشتم تقال م يوقت. هيحتماً كار اون عوض ،يلعنت. شدم

 .دوختم نيكردمو نگامو به زم كيجلو بسته ام رو به هم نزد يمانتو راحت يپارگ يو لبه د. بلند كنم سرمونتونستم 

 ه؟يشده آ يچ - 

 .شدم ريدرگ يعوض هيـــ با  هيبا  - 

 كجا؟ ،يلعنت - 

 .توــــ تو كوه - 

 ؟يديفهم يبر ييبدون من جا يحق ندار گهيد - 

 .اوهوم- 

 .نگاه كنم تيآ يكل اون روز و نتونستم تو چشا. متو اتاق دميمث كش شلوار از جا در رفتم و دو 

**** 

جا  هيساكته و به  تيآ. كنم يمون نگاه م يو دوست داشتن ريجون، باغبون پ سينشسته ام و به حركات مش حسن، شوهر ان تيبالكن، كنار آ تو

به خودش  تيآ. كردم يعمد يا انداختم و تك سرفه اپ يپا رو. تو فكره قاًيعم. تينها يره تا ب يامتداد نگاش م. كجا سيمعلوم ن. شده رهيخ

 .لبخند مهربون زد هينگاشو به صورتم دوخت و  واومد 

 خب چه خبر خانم خانما؟ - 

 شونه باال انداختم، 
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 .قمر يبه قول مرجان، عروس - 

 تر شد، قيلبخندش عم 

 ه؟يآ - 

 ه؟يجان آ - 

 ومد؟ين شيش پفرصت يخواستم باهات صحبت كنم ول يم روزيد ادتهي - 

 اوهوم، خب؟ - 

 .موضوعِ مرجانِ - 

 شدم، زيخ مين يريحص يصندل يرو 

 مرجان؟ يگفت دم؟يدرست شن ؟يچ - 

 .راستش من عاشقشم. آره - 

 !دونستم يم - 

 ؟يــــــيدونست يم - 

 .آره - 

 ؟يچطور - 

 .شد يدوتا قلب خوشگل م هيچشات شب ،يكرد يمرجانو نگاه م يآخه وقت - 

 د،يخند 

 .يفيعجب توص - 

 ؟يبه بابا گفت يراست - 

 .نه - 

 چرا؟ - 

 :اما من مصرانه گفتم ؟يدون يتو نم يعنينگام كرد كه  يطور 

 چرا؟ ينگفت - 

. ستنيما ن ياونا وصله  گهيم. يدون يم دشوياون تو كه عقا رهيغ. ستميمن باهاش راحت ن. وقت با ما نبوده چياون ه يدون يخودت كه م - 

 .كنه يمخالفت م

 .بفهمه ديباالخره كه با ؟يخب كه چ- 

 .ندازميجنگ اعصاب راه ب هيبعد من  ه،يدهن مرجان چ يمزه  يبفهم ديتو اول با. گهيد نيهم - 

 ؟يچ يعني ه،يدهنش چ يمزه  - 

 نه؟ ايخواد  يمنو م ه؟ينظرش درباره من چ يعنيبابا،  يا - 
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 چشمك زدم، 

 شه؟يمن م بينص ياون وقت چ - 

 .گرفتن ياز آب گل آلود ماه يعني نيا. يريگياز من باج م يفقط دار. فتهيتو ب شيكار من پ گهيخدا نكنه د. بابا يا - 

 ؟يچ يعنياز آب گل آلود،  ،يكه گفت يجمله آخر نيا - 

 .سوءاستفاده كردن يعني - 

 رسه؟ يبه من م يچ ينگفت - 

 !بدم يچه باج رميگ يم مياون وقت من تصم ريرو از مرجان بگ ياول تو اوك - 

**** 

 .خنده به حركات دستپاچه اش موقع مرتب كردن اتاقش نگاه كردم با

 .خونتون ومدهيجمهور كه ن سيدختر رئ. يدونم تو چقده نامرتب يمن كه م گهيندونه د يهرك. مرجان خانم نيبش ايب - 

 .خفن اومده خونمون اردريليم هيدختر  ينه ول - 

 :گفتم يبا دلخور. اديافتاده بدش م ليپولدار و پر افاده و از دماغ ف يدونستم از آدما يم. بود هيو كنا شيحرفش پر از ن 

 .ستمين ياما من پر افاده و ازخود راض - 

 .كردميكه اصال نگات نم يبود نيا رهيشدم، غ قياخالقته كه باهات رف نيواسه هم. قربونت برم دونميم - 

 .مخوام باهات حرف بزن يم يمرجان - 

 ؟يدرباره چ - 

 :گفتم طنتيبا ش 

 .رهيبهش؟ آهان، امر خ گنيم يامــــــم، چ - 

 خودشو انداخت تو بغلم، 

 ه؟يكن پسره ك فيخب جالب شد، تعر - 

 .گهيد تيآ - 

 ؟يوا، مطمئن - 

 .آره - 

 داداشت آجر پاره نخورده تو سرش احتماالً؟ نيا - 

 .ز دست دادهعقل و دلشو ا يظاهراً خورده، چون بدجور - 

 ؟يباشه چ ياگه نظرم منف - 

 ابرومو باال انداختم، يتا هي 

 .يجرأت ندار - 
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 ه؟ينظر تو چ - 

 .سينظر من مهم ن - 

 .واسه من مهمه - 

 كنم، تشيخواستم اذ 

 ...و  تيبا اون موقع تيخب آ ياز حرفم، ول يموقع ناراحت نش هيمرجان جون،  هيچ يدونيامــــــــم، م - 

 قطع كرد،حرفمو  

 !گهيجون بكن د - 

 .باز كردم شمويخودمو انداختم تو بغلش و ن 

 .يكمكم كن ديخوبه، با قتيبپوشم بهتره؟ هان؟ تو سل يلباس چه رنگ تونيبه نظرت واسه عروس - 

 :طرفو گفت هيپرتم كرد  

 .قلبم اومده بود تو دهنم. كردم يگمشو، داشتم سكته م - 

 پس نظرت مثبته؟ - 

 ه؟يفر بزرگ چ انينظر شا - 

 .گمون كنم مخالفت كنه ،يول مينگفت يزيهنوز بهش چ - 

 .درهرحال نظر من مثبته - 

 .هوراـــــــــــ - 

**** 

 د،يمحكم در و به هم كوب بابا

 .نه گميبار گفتم نه، بازم م هي - 

 :متعاقب اون داد زد تيآ 

 آخه چرا پدر من؟ - 

 .يدرك كن كن يسع. تيآ ستنياونا در شأن ما ن - 

 نيرنگ هيخونمون از بق ستن؟يكه اونا در شأن ما ن ميهست يمگه ما ك نميبب نيبگ. نيبارم كه شده شما منو درك كن هيخدا، واسه  يمحض رضا - 

 .نيند لميمزخرفاتو تحو نيخواهشاً ا ن،ياريواسه مخالفتتون ب يمنطق ليدل هيبابا  م؟يجدا بافته هست يتافته  ايتره؟ 

 .تا آسمون نيزم ن،يهم فرق دار شما با - 

 .ميآره ما با هم فرق دار - 

 .ديصداش لرز. بغضشو قورت داد يبا فرو دادن آب دهنش انگار 

. كاش مامان زنده بود ،يچيه ،يچيه ؟يمن چ يذارن ول يداره كه دوستش دارن وبه خواسته هاش احترام م يپدر و مادر. مرجان خوشبخته - 
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وقت  چيهمدمم، غم خوارم، شما كه ه ه،يشد آ ميرفت تموم زندگ ياما وقت. االن نبود يحداقل به بد. خوب بود زيچبود همه  يكاش، تا وقت

 .چوقتيه ن،ينبود

 :مبل افتاد و ادامه داد يرو يبا سست. جمالت كرده بود نيصرف زدن ا ياديز يانگار انرژ. تازه كرد ينفس 

 ن؟يبار دست نوازش به سرمون بكش هيشد . وجود داره يا هيو آ تيآ. نيانگار نه انگار بچه دار ن،يگشت ينصفه شب بر م نيرفت يصبح زود م - 

زود مادرشو از دست داده  يليكه خ ياحساسات يدختر بچه  هي. اون موقع ده سالش بود هيآ چ،يحاال من ه ،يتو پوله؟ لعنت يهمه چ نيفكر كرد

 ياديز يآخه مردا دميشد ترس يو بزرگ و خواستن ديقد كش يوقت. هم مادر هم برادر كردم واسش هم پدر باشم يسع. بود وتنها شده بود

. برد يگرفت و با خودش م يشد و دستشو م يم دايمرد پ هي ؟يبالخره كه چ يخواستم تنها همدمم رو از دست بدم ول ينم. خواستارش بودن

عاشقش . تونه با حضورش بهم آرامش و گرما ببخشه يكه م هيتنها كس هياحساس كردم بعده آ. دميداشت تا مرجانو د هادام امينگران يهمه 

 عشق و محبتو؟ هـــــان؟ يمعن نيكن يبابا؟ اصالً درك م يفهم يشدم م

 يحرف زدن از گذشته و مرگ مامان، همه . ختمير يمبل فرو رفته بود و من اشك م يزد بابا مغموم تو يحرف م تيكه آ يتو تموم مدت 

 :بابا سر بلند كرد و گفت تيآ يبه محض تموم شدن حرفا. برام عذاب آور بود يمبود محبت پدرانه بدجورو ك امييتنها

 .يشياز ارث محروم م. يبا اون دختره ازدواج كن دميبه هر حال من اجازه نم - 

. ستميخودم با يپا يدم تا بتونم رواونقده بزرگ ش. كنم يكارو م نيا نياگه شده از ارث محرومم كن يكنم، حت يمن با مرجان ازدواج م - 

 .نينكرد يوقت واسه ما پدر چيدر هر حال شما ه. با خبر كنم مميمن بود كه شما رو از تصم ي فهيوظ

 .شدم زيخ مياز جام ن. برداشت و به طرف در رفت چشويپالتو و سوئ 

 ت؟يآ ير يكجا م - 

 .به آرامش و سكوت دارم اجياحت نجا،يا رهيجا غ هي - 

 .كن يس مراقب خودت باش، آروم رانندگپ - 

 .حتماً - 

شد،  يو ناراحت م يشناختمش، عادتش بود كه هر موقع عصب يم. زنه به دل جاده يسرعت م نيو با آخر دهيدونستم كه به حرفم گوش نم يم 

 هيگر يدوست نداشت جلو كس. ك بشهتا سب ختير يزد و اشك م يم ادياونقده داد و فر. خودش باشه و خدا. نباشه يچكيجا كه ه هيرفت  يم

 .اومد يزدم كه صدام در نم يم ادياونقدر فر. كردم يم يخال اديعقده هامو، غم هامو با فر جاناتمو،يه. بودم ينطوريمنم ا! خدا رهيكنه، غ

ردم و پاهامو دراز كردم و مبل رها ك يدسته ها يمبل كنارش نشستم و دستامو رو يرو. بود پشيمشغول روشن كردن پ دم،يبه طرف بابا چرخ 

 .اومد و نفسام تند و داغ بود ياعصابم كش م. چشامو بستم

 ؟يتيتوام طرف آ - 

 چشامو وا كردم، 

 .اونا گناه دارن بابا - 

 .يريزدم طرف اونو بگ يحدس م ديبا - 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربرف  .فاطمه –آيت من                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣ 

 داره بابا؟ يمگه مرجان چه اشكال - 

 .شمينم يپولدار كله گنده مثل خودم راض هي اي ريوزمن واسه عروسم به كمتر از دختر . يبهشت يمرجان حور - 

 ن؟ينيب يشما فقط پول رو م يعني - 

 !پـــــــول گهيم نيسالم كن يروزا به هر ك نيا - 

 .نينبرد ييشما از احساس بو يگم، ول يم نويواقعا متأسفم كه ا - 

 .هيآ يگستاخ شد يليها خ يتازگ - 

 .رم تو اتاقم يبا اجازتون من م - 

 يحس بد. اضطراب داشتم. داشت يگس مانند يمزه  هيدهنم . كرد يقلبم تاپ و توپ م. رفتم باال و به اتاقم پناه بردم يكيها رو چند تا  لهپ

 ريبهش؟ آهان، به خ گنيم يچ. مراقبش باش. به تو سپردم تمويآ ايخدا. انگشتمو شكستم يچندبار طول و عرض اتاقمو قدم زدم و بندا. بود

 .بگذرون

اتاق مثل  زيسكوت وهم انگ يتاك ساعت تو كيت يصدا. سرم گره زدمو به سقف چشم دوختم ريانگشتامو ز. دميتخت طاق باز خواب يرو 

لب تخت نشستم و زانو  دينا ام. در دسترس نبود يرو گرفتم ول تيآ يپا شدم و چند بار شماره . كرد يم ديناقوس مرگ بود و دلهره ام رو تشد

 لميزنگ موبا يصدا. داشتم يبود كه از بچگ يعادت. م گرفتم و با دندون مشغول كندن پوست لبم شدم اونقدر كه به خون نشستبغل يهامو تو

 .آب دهنم قورت دادم. شماره ناشناس بود. يرفتم رو گوش رجهيلرزان ش ييبا دست و پا. نييپا ختير يسردم شد و قلبم هر. بلند شد

 بله؟ - 

 د اومد،مر هي ي بهيغر يصدا 

 خانوم؟ هيخوام آ يعذر م - 

 .خودمم - 

 فر؟ انيشا هيآ - 

 .فرم انيشا هيبله آقا من آ - 

 .كردم دايبرادرتون پ يشمارتونو از گوش. ام يديمن سع - 

 كنه؟يم كاريشما چ شيپ تيآ يگوش - 

 ...االن شونيا. متأسفانه من با برادرتون تصادف كردم - 

 نيپنجه هام افتاد و محكم به زم نياز ب يحس شدن و گوش يدستام ب. من از كارافتاد يگوشا ايعد قطع شد و ب فيمرد ضع يدونم صدا ينم 

 :خورد زمزمه كردم

 .تصادف كرده، تصادف كرده تيآ - 

 يدلشوره ام ب پس. من تيآ ت،يآ. دميدستام گرفتمو موهامو از دو طرف گرفتم و كش نيسرمو ب. ممكنه مرده باشه مغزم فلج شد نكهياز تصور ا 

 :و داد زدم رونيب دمياز اتاق دو عياومدم سر رونيتا از بهت ب ديطول كش قهيچند دق! دونست يمورد نبوده، دلم م
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 .فتهياتفاق بد ب هيدونستم قراره  يدونستم، م يمن م. تصادف كرده تيآ ؟ييبابا، بابا كجا - 

 رون،يب ديجون دست كش به دست از آشپزخونه دو سيان 

 اومده؟ تميسر آ ييخانوم؟ چه بال هيشده آ يچ - 

 بغلش پرت كردم، يخودمو تو 

 .تصادف كرده تيزنگ زد و گفت كه با آ ييآقا هي شيپ قهيچند دق - 

 كرده؟ ينم يشوخ يتو مطمئن. خدا مرگم بده يوا - 

 .فتهيب يكه قراره اتفاق بد دونستيدل من م ؟يواسه چ ينه شوخ - 

 بردنش؟ مارستانينگفت كدوم ب. تصادف كوچولو بوده هيكه  شااليا. دونستي، نه كه مدل من گواه بود زميعز - 

 .___ مارستانيفكر كنم ب - 

 :و فقط گفت نييبابا حاضر و آماده اومد پا 

 .ميبر - 

 اومده؟ چرا تصادف كرده؟ اصال واسش مهمه؟ تيسر آ ييخواست بدونه چه بال يدلش نم يعنيوا،  

 .ستاديوا مارستانيجلو اطالعات ب. دميدو يدنبالش م باًيسر بابا، تقرپشت  مارستانيب يتو 

 فر؟ انيشا تيبه اسم آ اوردن؟ين يمورد تصادف هيخانم امروز  ديببخش - 

 .تحت كنترل و مراقبت هستن ژهيو يبخش مراقبت ها يتو يبه علت مرگ مغز شونيبله، درسته، متأسفانه ا. نيچند لحظه اجازه بد - 

خبر  نيا دنيفرصت نكردم بفهمم بابا با شن! رحم يب. ستين رشيوجود و ضم يتو ياحساس چيحرفو زد كه انگار ه نيا حيونسرد و صراونقدر خ 

پخش  يچرخه و من با ضعف و ناباور يبلند و پشت همش، دور سرم م يبا اون همه مهتاب مارستانيسقف راهرو ب. ده ينشون م يچه عكس العمل

 .خداــــــــــ. مرگ كامل يعني يمرگ مغز. شم يم نيزم

**** 

دور كامل اتاق رو از نظر  هيچندبار پلك زدم و بعد . صبح بود. اتاق چشامو زد يياول روشنا يتو لحظه . به زور تكون دادم نمويسنگ يها پلك

با هم هجوم آوردن سمت  شبيد يفاقادفعه تموم ات هي. دست راستم بود يسرُم تو هيبودم و  مارستانيب يتو. سخت نبود دنشيفهم. گذروندم

 .ديچشام حلقه زد و چونه ام لرز ياشك تو. مغزم

 .تيآ - 

 تُن صدام باال تر رفت، 

 .من تيآ ت،يآ - 

 پرستار هراسان اومد تو اتاق و شونه هامو گرفت، هي 

 .به آرامش دارن اجيها احت ضيمر. مارستانهيب نجايآروم ا زم،يآروم باش عز - 

 .گفتم ولم كن ؟ييكجا تيآ. تميآ شيخوام برم پ يم ت،يآ. ينتولم كن لع - 
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 .دميكرد و خواب قيآرام بخش بهم تزر هي يكيمنو گرفت و اون  يدست و پا شونيكي. داخل اتاق ديدو گهيپرستار د هي 

**** 

 اديكار هر روزش بود كه ب. نداد يتيرجان اهمم يول نهيبابا دوست نداشت اونو بب. رسوند مارستانيباخبر شد فوراً خودشو به ب هيكه از قض مرجان

 تيآ ياون به بهبود. داشت اگه بهتر نشد بفرستتش انگلستان ميتصم يخصوص مارستانيب هيرو منتقل كرد به  تيبابا آ. و زار بزنه icuپشت دره 

 يزندگ. مرده بود تميآ. نداشتم يديام گهيه، سه ماه، دماه، دو ما هيهفته شد  هي يداشتم، اما وقت دياول به معجزه ام يداشت اما من، اون روزا ديام

 .ازم گرفته بود نمويزتريعز گهيباره د هي

! ديلرز مارستانيكه كل ب ديكش ياديبابا چنان فر. ازمندين يمارايبه ب ميرو اهداكن تيآ يدادن اعضا شنهادياول بود كه دكترا پ ياز همون هفته  

 نشوبد مياگه مجبور بش يزنده بمونه حت تميدوس داشتم آ. كنار اومده بودم تيبا نبود آ يبيبه طرز عج .كردميبود، اما تحملش م يسخت يروزا

 :بود نياما بابا حرفش ا! داد يم يزندگ هيبه بق شيبا زندگ ديبا. ميپاره كن كهيت

 .كنم يپاره نم كهيپسرمو ت - 

**** 

 تيرنگ به آ نيرو از صورتم جدا كردم و براندازش كردم چقدر ا رهنيپ. خوبم يآه، داداش. مست شدم! دميبلع قيعم يرو با نفس تيتن آ يبو

 !شد وهيعروس نشده ب! مرجان چارهيب نمش؟يلباس سرحال بب نيتونم تو ا ينم گهيد يعني. رهياومد، بنفش ت يم

 تيگفت كه آ يبابا م. سر جاشه زيچاتاقش همون طور كه بوده هس و همه  ليوسا يهمه  دميگرد و خاك گرفته اش كش يبه كتاب ها يدست 

 .بابا چارهيب. ممكنه بفهمه و دلخور بشه يرو جا به جا كن يزياگه چ. بزنه لشيبدون اجازه وارد اتاقش بشه و دست به وسا يكس اديبدش م

 ييزايچ هيبودم كه  دهيد يآخه چندبار. كشو بود فكر كنم دفتر خاطراتش بود يتو يدفترچه سورمه ا هي دميكش رونيرو ب رشيتحر زيكشو م 

كارت رونگاه  يبا ناباور. برِش داشتم. نيزم يدفتر سر خورد و افتاد رو ياز ال يليكارت مستط هي. دفترچه رو برداشتم. كرد يم ادداشتيتو  نيا

حتماً . گفت يد اول به من مكر يم يبه من نگفته بود؟ اون هركار يزيپس چرا راجع بهش چ. بود تيمال آ. كارت اهداء عضو، اهداء عضو. كردم

 يكمك م هيرياز بابا به چند تا موسسه خ يپنهان ميره انگلستان كه بود ينم ادميوقت  چيه. نبود ديكارا بع نيا تياز آ. نخواسته كه ناراحت بشم

 .كردم يطبق خواستش عمل م ديبا. بود يراض تيآ. خوبم يداداش. و نداشت چكسيطاقت درد و رنج ه. كرد

 رهيخ تينها يو به ب گذشتيخونه م واريو در و د ونيروشن بود اما نگاش از تلوز ونيكاناپه لم داده بود و تلوز يبابا رو. نييت دو رفتم پابا حال 

 :كردم داد زدم يرو با عجله رد م چيمارپ يطور كه پله ها نيهم. شده بود و تو فكر بود

 .كردم دايپ يچ نيبابا، بابا، بب - 

 .گرفت و به من دوخت اما هنوز منگ بود ونيزياز تلونگاه  يبه سخت 

 ه؟يشده آ يهان؟ چ - 

 كارت رو به سمتش گرفتم،  

 .نينگاه كن نويا - 

 ه؟يچ نيا - 
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 :گفتم متيبا مال. به چشم زد و كارت رو از دستم گرفت چند لحظه بعد اخماش در هم شد نكيع 

 .ببخشه يزندگ خواسته بعد مرگش به چند تا انسان يم تيبابا، آ - 

 .مزخرف نگو ه؟يآ يگ يم يچ - 

 .مرده تيبابا، آ - 

 پاره كنن؟ كهيتنمو، برادرتو، ت يپسرمو، پاره  يخوا يتوأم م ؟يرو دار يلعنت ينكنه توأم نظر اون دكترا - 

 .خواسته نويخودش ا - 

 !هرگز - 

 .فردا نيهم زنم،يكارت با دكترش حرف م نيمن راجع به ا - 

 :داد زد. رو از بابا خوردم يليس نيو آخر نياول. و گونه ام به سوزش افتاد ديپر برق از سرم 

 .نمتيخوام بب يگمشو از جلو چشام نم - 

 .تو اتاقم دميكارت بدست دو 

**** 

. ارم منچند بار دكترا باهاش حرف زدن چند ب. شد يبالخره راض يشد، ول يبابا سخت راض. اهدا شد تيبدن آ يهفته بعد اعضا هي درست

باور ! كرد هياهدا بشه، خون گر تيآ يقراره اعضا ديشن يوقت. صحبت با مرجان سخت تر بود! يمرگ حتم يعني يبالخره باور كرد مرگ مغز

خواست غم منو  يم يپس ك. كردم يرو آروم م هيبق ديبده با ميدلدار يكيداشتم  ازيكه ن يطيتو شرا. عاشق داداشم باشه حد نيكردم تا ا ينم

 !بده؟ نيسكت

. ختير يجونم خاك رو سرش م سيان. كرديم ونيدر آغوش گرفته بود وش تويقبر آ وهيب يبه خاك سپردن مرجان مثل زنا تويكه آ يروز 

آروم  يو باورنكردن بيبه طرز عج. نشستم و مشغول خوندن فاتحه شدم تيزانوهام خم شدم و كنار قبر آ يام رو برداشتمو رو يآفتاب نكيع

 يگوشه اش، كه رو يبا اون نوار مشك تيقبر برداشتم و به قاب عكس آ ياز رو زهيسنگ ر هي. حد خوددار و پرتحملم نيا تادونستم  ينم. بودم

اون . لبخندش و نگاه مهربونش زنده بود. واسه چند لحظه حس كردم زنده اس. دنيخند يچشما و لباش هر دو با هم م. قبر بود، نگاه كردم

به  دمياون موقع بود كه فهم. كرد خيبه صورتم خورد و صورتم  يباد سرد. پا شدم. مطمئنم جاش تو بهشته. دلسوزو مهربون و بود، خوب  يعال

 مارستانيمقصدم ب. رفتم نميبه سمت ماش يآن يميبا تصم. گهيمن مطمئنم احساسم بهم دروغ نم. هيشاد و راض تيآ. ختميصورت اشك ر يپهنا

 .بود

بود كه قلب  يهمون كس نيا. اسمش پوالد پارسا بود. دمياتاقش رو پرس يشماره  يپرستار ستگاهيشدم و از ا ادهيپ نيز ماشا مارستان،يجلو ب 

 .ديتپ يم نشيمن تو س تيآ

شتم و بردا نكموياتاق بودن با تعجب نگام كردن ع يكه تو ييخانم و آقا. مهابا وارد اتاق شدم يو ب نييپا دميدر رو گرفتم و كش ي رهيدستگ 

 :كردم يخودمو معرف

 .فرم انيشا هيمن آ - 
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 .نگاه به شوهرش انداخت و دستاشو از هم وا كرد هيخانمه . بود تا اونا منو بشناسن يجمله كاف هي نيهم 

 .زميعز يخوش اومد يليخ - 

سرمو به شونه اش فشردم و . مگرما و محبت رو از دست داده بود نيوقت بود كه ا يليخ. آغوشش گرم و پر محبت بود درست مث مادرم 

 .كمرمو نوازش كرد. چشامو بستم

 .زميعز ي هيگم آ يم تيمرگ برادرت رو تسل - 

 :و با لبخند گفتم دميازش جدا شدم و دماغمو باال كش 

 .نميتپه بب يم نشيتو س تيرو كه قلب آ يخواستم كس يفقط م. مزاحم شما شدم ديممنون، ببخش - 

 .بودنگاه كرد دهيتخت خواب يبسته رو يكه با چشا به پسرش يقيبا محبت عم 

 .نهيمشتاق بود شما و پدرتونو بب يلياتفاقاً پوالدم خ - 

 :كرد و پوالد رو صدا كرد يمكث 

 .نجانيفر ا انيخانم شا. يديبالخره به خواسته ات رس. زميپوالد، پوالد جان، چشاتو وا كن عز - 

 تيآ يچشا هيشب يبيچشاش به طرز غر. رفت ادمي دنميسه چند لحظه قلبم از كار افتاد و نفس كشاحساس كردم وا. پسر آروم چشاشو وا كرد 

 يلرزون يپسر باصدا. شد يو اشكام جار ديچونه ام از شدت بغض لرز. شفاف وزالل ب،يرنگ عج هي. يو درشت به رنگ خاكستر دهيكش. بود

 :گفت

 خانوم؟ هيآ ن؟يهست تيشما، خواهر، آقا آ - 

 تكون دادم،سرمو  

 .كه تو صورت شماس تهيآ يواسه چند لحظه حس كردم چشا. هيشب يليبرادرمه، خ يچشا هيشب يليشما خ يچشا - 

پوالد تو  رهنيپ نيآست. ضجه زدم. انگشتام فشردم و زار زدم يپوالد چنگ زدم و ال رهنيپ نياراده به آست يزانو هام سست شد خم شدم و ب 

 هيبلند گر نقدهيچشامو وا كردم ا. شده بود نيسرم سنگ. اومد يصدام در نم گهياونقدر كه د. كردم يم هيبسته گر يفشردم و با چشا يدستم م

 :گرفته و خش دار گفتم يصدا هياشكامو با پشت دست پاك كردم و با . نشده بودم هيبق ي هيگر يصدا يكه متوجه  بودمكرده 

 .اصالً دست خودم نبود د،يببخش - 

 .لبخند دلگرم كننده زد هيفقط خانم پارسا  

رو تو دل شما پر  تيآ يجا يدونم كس يهرچند م. براتون باشم يكنم برادر خوب يم يسع نينداشتم اگه قابل بدون يوقت خواهر چيمن ه - 

 .كنه ينم

 زدم، نديلبخند خوشا هيفقط . واقعاً از ته دل زده بود ايام  يدونم حرفش تعارف بود و واسه دلگرم ينم 

 .برم گهيمن د نياگه اجازه بد. ناراحتتون كردم نكهيخوام از ا يبازم معذرت م - 

 خانم پارسا به حرف در اومد، 

 م؟يشب در خدمتتون باش هيجان  تيبعد از چهلم آ سياگه براتون سخت ن. ميآشنا بش كيبا پدرتون از نزد ميمشتاق يليراستش ما خ - 
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 .تااون موقع. ميايممنون، اگه بابا قبول كرد، حتماً م - 

 .ميپس ما منتظرتون - 

 .خدافظ - 

 .داريد ديبه ام - 

**** 

 .مرجان، مرجان تو رو خدا در رو واكن -

 .دميدوباره در رو كوب. ومدين ييصدا چيه 

 .خواهش كردم ازت ،يمرجان - 

 .نمتيخوام بب ينم ه،يبرو آ - 

 .تيدر رو وا كن مرجان، جون آ - 

 نش؟يكشت كه يهمون ت،يكدوم آ - 

 .بود زميهمه چ تيآ. من خواهرش بودم. شده بود ياون مرگ مغز. حرفو نزن نيمرجان ا مش؟يما كشت - 

 پاره كنن، هان؟ چرا؟ كهيت تويكه آ يكرد يپس چرا پدرتو راض - 

 .تيچون خودش خواسته بود، خود آ - 

 :ديكش غيحد از پا درش آورده بود؟ ج نيتا ا تيمرگ آ يعني. ندههمون دختر شاد و سرز. مرجان باشه نيشد ا يباورم نم. هو در وا شد هي 

 .كرد غيخودشو ازم در يبه چه حق. قرار بود مال منم بشه. تنها مال خودش نبود، مال تو و بابات بود تيآ - 

 .بغلش كردم و موهاشو نوازش كردم 

 .دم يخودمو عذاب نم نقدهيكه خواهرشم ا من. يباورش كن ديبا. گن يم ايرانيا نويا. مرگ حقه زم،يآروم باش عز - 

 دفعه شونه هامو گرفت و هلم داد عقب، هي 

 ينم گهيحاالم برو، د. يديتوِ كودن نفهم يبودم ول تيمن عاشق آ مونيتو تموم مدت دوست ؟يفهم ياون عشقم بود م. يعاطفه ا ياز بس ب - 

 .اين دنميهرگز به د گهيد. نمتيخوام بب

لبخند تلخ  هي ختير يبود و اشك م ستادهيخانم فرحزاد پشت سرم ا. برگشتم عقب يبا اندوه و ناباور. و اتاق و در رو بستگفت و رفت ت نويا 

به سمت امام زاده  ارياخت يب. نيياومد پا ياراده م ياشكام ب. غم داشت يهوا بدجور. رونيكوتاه از خونه اومدم ب يخدافظ هيبه روش زدم و با 

 .ندمرو ميشاه عبدالعظ

**** 

روز از مرگش  ستيب قاًيدق. دادم رونيب ينفسمو به صورت بخار سرد. بود ميعاشق گل مر تيآ. دميقفل كردم و دسته گل رو بو كش نويماش در

ن مرجا. رونيب ديمن از آرامگاه دو دنيپوش با د اهيزن س هي. افتم يراه م مونيبه طرف آرامگاه خانوادگ. گذشت عيچه تلخ و سر! گذشت يم

 :صداش كردم دمويدو الشدنب. بود
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 ؟ير يكجا م. مرجان، مرجان صبر كن - 

 .دمينشستم و سنگ قبرو به آغوشم كش تميكنار قبر آ. وارد آرامگاه شدم. شدم الشيخيب. نكرد يتوجه. ديانگار نشن 

آره؟  نمت؟يخوام بب ينم گهيكه گفت د يديمرجان ازم فرار كرد؟ شن يديد. ستميداداش من خوب ن ؟يچه خبر؟ راحت ؟يخوب ؟يسالم داداش - 

 ينم يدگيمش حسن مثل سابق به باغ و گال رس. جون مثل قبل دل و دماغ كار كردنو نداره سيان. خونه شده ماتمكده. يليخ ت،يغم دارم آ يليخ

تنهاتر از . تنها شدم يليخ. ش تو اتاقشهام كه خونه اس هم يوقت. مونه يكارخونه م ايو تو شركت  اديشبا خونه نم يگاه يحت چ،يكه ه اباب. كنه

 كنم، هان؟ كاريچ تيآ. كه مامان رفت يوقت

 .كردم يخداحافظ تميگرم از آ يليپا شدم و خ! دميقلب چ هيسنگ قبر به صورت  يگال رو رو. سبك شدم يتا كم ختمياونقدر اشك ر 

**** 

 هي. نبودن رانيكدوم ا چيكه ه اليفام. اومده بودن تيبابا و آ يو همكارا واسه مراسم چهلم فقط دوستان. گذره يم تيآ يروز از خاكسپار چهل

جلوتر  يكه كم دميديبراق مردونه رو م يفقط چند جفت كفش مشك. چشم دوخته بودم نيبودم و به زم ستادهيوا تيفاصله از قبر آ يگوشه با كم

 ادي. از هوش رفتم تيمراسم مامان افتادم، كه تو بغل آ ادي ش،يسال پ يليرفتم به خ. اما كم كم اون كفشا هم محو شدن. روم قرار داشتن هروب

با  اام. دميشن يم يزينه چ دميد يم يزينه چ. نبودم ايدن نيماه بعده فوت مامان، انگار اصال تو ا هي. ازش ندارم يذهن ريتصو چيكه ه يماه هياون 

احمق  كليسالم بود و عاشق اون ما فدهيه يوقت. بودم هوشيهفته ب هيف كردم و دوازده سالم بود و تصاد يوقت. برگشتم يبه زندگ تيآ يكمكا

تو  شهيهم. اتفاقا بابا نبود نيكدوم از ا چيتو ه. بشناسم كلويما يهرزه  تيبود كه تونستم شخص تيآ يشده بودم و با كمكا) تيآ يهمكالس(

نبود،  نطورياما ا! ميدوسش دار شتريپولدارتر باشه ما ب يكرد هرچ يفكرم .بود شتريهمش به دنبال پول و ثروت ب. بود، كمرنگ كمرنگ هيحاش

سرمو گرفتم باال، . مرد مداح به زمان حال برگشتم اديفر يبا صدا. كه نبود ميخواست يخودشو م. ميبابا نداشت يبه پوال يعالقه ا چيه تيمنو آ

. حلقه اشك تو چشاش جمع شده بود هيو  ستادهياز آرامگاه وا يچند متر يكه به فاصله  دميرو د يمرد پسر هي يشونه  ياز باال. رفتم جلو

سد راهمو كنار زدم اما تا  يگوشت يوارهايخوام، د يو معذرت م ديبا چند تا ببخش. بود دهيپوش يسرتاپا مشك. پوالد دميخوب كه دقت كردم د

 .دم و برگشتم داخلكر يپوف. ستياز پوالد ن يكه اثر دميد رونياز آرامگاه برم ب تمخواس

 .سالم - 

لحن دوستانه آروم  هيبا . كردم هواسمو جمع كنم يسع. بود ستادهيكنارم وا كليقد بلند و خوش ه افه،يپسر خوش ق هي. سمت چپمو نگاه كردم 

 :گفتم

 .سالم - 

 درسته؟ د،يباش تيخواهر آ ديشما با - 

 لبخند سر تكون دادم، هيبا  

 .هستم هيبله، آ - 

 دراز كرد،دستشو  

 .جان تيآ يفالح هستم، از دوستان و همكارا اميپ - 
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 دستشو فشردم، 

 .خوشبختم آقا - 

 .نطوريمنم هم - 

 .از شما نبرده بود ياما اسم. زد يراجع به تموم دوستا و همكاراش با من حرف م تيآ - 

 .من بوده ياقتيل ياز ب - 

 :حوصله گفتم يب 

 .نيدار ارياخت - 

 هيدنبال . شدم ياش معذب م رهينگاه خ ريز. با لبخند زل زد به صورتم. رونيب دميدستاش نگه داره كش يخواست تو ياصرار م و دستمو كه با 

 يزيدهنشو واكرده بود تا چ. اميبرگشتم سمت پ. بود ستادهيمرجان بود كه جلو در آرامگاه وا شد،يباورم نم. اطرافمو نگاه كردم. راه فرار بودم

 گرفتم جلو صورتش، كف دستمو. بگه

 .خوام يعذر م ،ييبرم جا ديمن با ديببخش - 

 .دميدنبالش دو. پر از اشك پا گذاشت به فرار يو با چشما ديتا خواستم دو قدم به طرف در بردارم مرجان منو د 

 .تيكنم، مرجان، تو رو ارواح آ يخواهش م. سايمرجــــــــان، مرجان وا - 

موجود  چيتنها شد، برم باهاش حرف بزنم بدون ه تيآ ينشستم تا وقت نيماش يرفتم تو. بودم كه از نفس افتادم دهياونقدر دو. ستادياما نا 

 !يمزاحم

**** 

حال  نيبا ا. بود، اخماش درهم بود دهيفهم ويهمه چ يبابا كه از حرفامون تا حدود. حرف زدن با خانوم پارسا تلفن رو قطع كردم قهيده دق بعد

 :گفتم

 _ازمون خواست كه. كرده افتيدر تويكه قلب آ يمادر همون پسر ن،يشناسيم. پارسا بود خانم - 

 .مير يگفت، ما اونجا نم يدونم چ يم - 

 م؟ير يچرا نم - 

 .بفهم نويا م،يما عزا دار - 

 .گذرهيم تيآ ياالن پنجاه روز از خاكسپار - 

 .ده ياون پسر منو عذاب م دنيد ه،يآ يفهم يچرا نم - 

 يچشما يتو كاسه  تيآ يانگار كه چشما. مخصوصاً چشماش ته،يآ هياون پسر چقدر شب يدون يبابا نم. شه يتموم م يط چند ساعته، زودفق - 

 .پوالد باشه

 ؟يزن يراجع بهش حرف م ينطوريكه ا ينكنه عاشقش شد - 

 .ميديرو د گهيبار همد هيما فقط  ه؟يچه حرف نيبابا ا - 
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**** 

ما چندان  يپارسا با خونه  يآقا يخونه . خانوم هم همرامون اومد سيان. اديكه نه، مجبور شد همراه من ب يراض. كردم يضبابا رو را باالخره

كه به  يداشت كه دو طرف سنگ فرش وهيپر از م يبزرگ با درختا يليباغ خ هيهزار متر بود كه  يبنا ريبزرگ با ز يخونه  هي. نداشت يفاصله ا

دستم بود رو به دست خانم  يكه تو يدسته گل. در منتظرمون بودن يآستانه  يپارسا تو يخانم و آقا. رو گرفته بود شد يم يمنته اختمانس

جون و خانوم پارسا با  سيكرد، با هم دست دادن و ان يپارسا كه خودشو مسعود معرف يبابا و آقا. آغوش گرمش فرو رفتم يپارسا سپردم و تو

بود كه آدم توش  يخونه ا. به روز بود يهمه چ نجايبود ا قهيعت ليوسا يما كه همه  يبرعكس خونه . ميدوارد خونه ش. كردن يهم روبوس

 .نبود يپر زرق و برق و تجمالت. كرديم شيو آسا ياحساس راحت

 .دميبا لبخند احوالشو پرسبابا با اكراه در آغوشش گرفت و من . ما پاشد و چند قدم اومد جلو دنيبا د. مبل تك نفره نشسته بود هي يپوالد رو 

 ن؟يتونم به عنوان برادر رو شما حساب باز كنم؟ هنوزم سر حرفتون هست يم نيبهم گفت دمتونيبار كه د نياول ادتونهي - 

 به مبل كنارش اشاره كرد، 

 .انگار خدا برام خواسته. خواهر كوچولو داشته باشم كه غمخوارم باشه هيآرزو داشتم  شهيهم - 

 ؟يچ يعنيم خواسته خدا برا - 

 .خدا خواستمو برآورده كرده يعني - 

 .آهان - 

 .زدن يكرد، به رومون لبخند م يهمه، به جز بابا كه با اخم براندازمون م. ميمركز توجه همه ما بود. نگاه به اطرافم انداختم هيكنارش نشستم و  

 ؟يخون يم يچ - 

 ؟يچ - 

 .گم يدرس رو م - 

 شونه باال انداختم، 

 .ادامه ندادم - 

 :گفت رتيبا ح 

 !چرا؟ - 

 .عالقه نداشتم - 

 .نطوريپس ا. اوهوم- 

 ؟يشما چ - 

 شما؟ يگفت يم تميتو به آ - 

 ؟يتو چ - 

 .واسه گرفتن تخصص، مغزو اعصاب كايبرم آمر خواميگرفتم بعده اون م يترم مرخص هيالبته . خونم، سال آخر يم يپزشك - 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربرف  .فاطمه –آيت من                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢ 

 .تر بشههوم، پس قراره داداشم دك - 

 د،يخند 

 .كايآره، دكتر پوالد پارسا، متخصص مغز و اعصاب از آمر - 

 ؟يكرد دايپ يونديبه قلب پ اجيچطور شد كه احت - 

 .عضو داوطلب شده بودم افتيوقت بود كه واسه در يليخ. حفره بود هيبود، تو قلبم  يمادر زاد - 

 ؟يندار ياالن مشكل - 

 .سازگاره تينه، قلب آ - 

 .رو پس نزنه ونديبدنت پ دوراميام - 

 .دوارميمنم ام - 

 .پاشدم و به آشپزخونه رفتم 

 .)خانوم پارسا الهام بود كياسم كوچ( د؟يالهام خانوم كمك الزم ندار - 

 .نميچ يرو م زيخودم م نيتو برو بش زم،ينه عز - 

 .كرد تميبه خارج از آشپزخونه هدا متيدست گذاشت پشت كمرم و با مال 

 .من دوس دارم كمكتون كنم ن؟يكنيم رونميب نيدار - 

 .نيها رو بچ وهيم نيخب، پس ا لهيخ - 

 .به چشم يا - 

به خط  قيشعر نستعل يو او اتاقش رو بهم نشون داد كه پر از قاب ها ميبا هم گپ زد يمياون شب منو پوالد مثل دو تا خواهر و برادر صم 

دوس نداشتم . بعد به خونمون دعوت كردم يهفته  يبابا اونا رو واسه  يِچپ چپ و عصب ياهامن بدون توجه به نگ يموقع خدافظ. خودش بود

 .از دست بدم تويگه آيباره د هي

**** 

 .گذاشتم تيآ يقليو ص اهيسنگ قبر س يباال رفتم و دسته گل رو رو» فر انيشا رياردش« يآرامگاه خانوادگ يسه تا پله  از

 يجون و مش حسنم خوبن، سالمتو بهشون م سيمن خوبم بابا و ان زمينترس عز ؟يكه نكردم؟ نگران شد ريد ؟يخوش ؟يسالم داداش خوب -

 ييتنها و بدون من جا يحق ندار يدوس دارم برم اما خودت گفت يليخ. نرفتم كوه گهياز اون روز كه رفتم كوه و اون اتفاق افتاد د تيآ. رسونم

 ؟يش يبه نظرت به پوالد بگم؟ ناراحت نم. كوه اديكنم؟ بابا كه عمراً باهام ب كارينم، به نظرت چكه دوس ندارم رو حرفت حرف بز يدون يم يبر

 يدون ياز مرجان بهت بگم؟ م يخوا يم! سكوت عالمت رضاس يگفت يم شهيخودت هم ؟يهست يراض يعنيسكوتت  نيا ؟يگ ينم يچيچرا ه

دلم براش تنگ شده،  يليباهام قطع رابطه كرده، اما من، خ! مردم يكه برات م يمن از شتريب! از من شتريب يحت ارهتو رو دوس د يلياون خ تيآ

 .دميتمومش كنه؟ آره؟ اشكامو پاك كردمو گونه ام رو به سنگ قبرش سائ يازش خواهش كن شهيم. يليخ

 .تيدوستت دارم آ يليخ -
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 .سالم -

 .سرمو چرخوندم، پوالد. از پشت سرم بود صدا

 .سالم -

 .سنگ قبر قرار داد يو چهار انگشتش رو رو نشست كنارم

 .نمتيبب نجايانتظار نداشتم ا -

سنگ قبر حك شده  يرو كه رو تيخندان آ ريبعد با سر انگشت تصو. لبخند محو زد و به خوندن فاتحه اش ادامه داد هينگام كرد و  يچشم ريز

 .بود رو نوازش كرد

 .شد فيجذاب بوده، ح يليمعلومه خ -

 ؟ياراحتاز مرگش ن -

 .نگام كرد كه از سوالم شرمنده شدم يجور

 !نباشم؟ -

 آخه، آخه، -

 .پست ترم وونمياز ح نصورتيكنم چون در ا يزندگ يمرگ كس متيبه ق ستميمن حاضر ن. هيدونم منظورت چ يم -

 .يببخش داداش -

 .گهيوقت د چيبگم دوس ندارم خواهرمو تنها بذارم نه حاال نه ه ديدر مورد كوه، با -

 ؟يديمگه تو حرفامو شن -

 .كامالً ناخواسته بود، شرمنده -

 كوه؟ يايپس با من م. سيمهم ن -

 .گهيآره د -

 .يمرس -

 .يبهش برس -

 :دميپرس يجيگ با

 !برسم؟ يبه ك -

 د،يخند

 .به طرف -

 كردم، تعجب

 كدوم طرف؟ -

 ؟يندار تياز آ يعكس رنگ. اليخيب -
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 .دارم -

 نم؟يبب شهيم -

 .حتماً -

 .و متفكر نگاش كرد قيعم. به دستش سپردم تويآ عكس

 نه؟ ن،يهم هست هيشب يليبه نظرم شما دو تا خ -

 باشه؟ شميعكس پ شهيم. آره، موافقم -

 .نداره ياشكال -

 پاشدم،

 .برم گهيمن د -

 .رسونمت يم -

 .آوردم نينه ممنون، ماش -

 آورد جلو، دستشو

 .پس مراقب خودت باش -

 دست دادم، باهاش

 .م مراقب خودت باش، خدافظتوأ -

 .كوه يتا فردا، تو -

 .تا فردا -

**** 

 بله؟ -

 ه؟ينطوريچرا صدات ا. سالم ه،يآ -

 .يكرد دارمياز خواب ناز ب ياول صبح نكهيبه خاطر ا ك،يعل -

 كوه؟ ميمگه قرار نبود بر. ما رو باش يِآبج ؟يتو تا االن خواب بود ؟يچــــــــــــ -

 !كنم؟ كارياصال هواسم به كوه نبود، حاال چ يوا .تختم نشستم يتو خيس

 كنم؟ كاريحاال چ. پوالد ديامـــــــم، ببخش -

 .دنبالت اميفقط زود حاضر شو دارم م. بخشمت يم ال،يخيمن به خاطر تو از خوابم گذشتم اونوقت تو، ب -

 .باشه -

 .نمتيب يم -

 .نمتيب يم -
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راحت و گشاد  يليخ يمانتو شلوار مشك هي. صورتمو شستم و حاضر شدم. مونيم نيع گا،يرو ن افهيق يـــــيوا. رفتم ييبه طرف روشو يسست با

از  يمقدار خوراك هيو  نييرفتم پا. ام زدم يصورت عيرژ ما هي. و قرمزم انداختم رو موهام يشال مشك هي. و قرمز يكاپشن مشك هيبا  دميپوش

 سرو شونه ام قرار دادم،  نيب ويبستم گوش يهمون طور كه بند كفشامو م. د بودزنگ خورد، پوال ميگوش. تو كوله ام ختمير خچالي

 .اميدارم م -

 .يحاضر بش عيسر نقدريكردم ا يفكر نم! بابا سرعت عمل -

 .شرمندت بشم نياز ا شترينخواستم ب. گهيد مينيما ا -

 .منتظرم. اليخيبابا، ب يا -

 .منتظرمه دشيسف يپوالد تو سوزوك دميدر رو كه وا كردم د. كردم يكنان ط يل يباغ رو ل ساختمان تا در نيب يقطع كردم و فاصله  ويگوش

 .سلــــــــــــــــام -

 .خوشگله يسالم آبج -

 ؟يخوب ؟يچطور -

 .شما خانوم بد قول يها ياز احوال پرس -

 .دميبخش يگفت ا،يقرار نبود گله كن نيبب -

 ام دارم؟ گهيد يمگه چاره  -

 چطوره؟ تيه آحاله، حال -

 :قلبش و گفت يلبخند زد و دستشو گذاشت رو هيسوالم ناراحت بشه، اما  نيكردم با ا يم فكر

 .خوبه خوبه. هيعال -

 .اوهوم -

 ه؟يآ -

 هووم؟ -

 ه؟يادب، هووم چ يخواهر ب -

 .دييبعله، بفرما -

 ؟يپوشيلباس م يمدل نيتو چرا ا -

 ؟يچه مدل -

 .يستيدخترا ن هيمثل بق -

 پم؟يبد ت نهيرت امنظو -

مانتو شلوار و كفش و  هيهر هفته . پوشن يمدل لباس م هيهر هفته  ايدور و برَم هر روز  ياكثر دخترا يدون يگفتم دختر خوب؟ م نويا يمن ك -

اون اوال فكر  يخواراستشو ب. يستياهل پز و افاده ن. كيساده، اما ش يليخ. يستين ينجوريا اردرهيليكه پدرت م نيتو با ا يول د،يجد يروسر
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 ..اما حاال! باباته يافتخارت پوال نيبزرگتر كردميم

وقتا  يليخ يحت. سر و گردن باالترم هي هياز بق اردرهيليفكر نكردم چون بابام م چوقتميه. نبوده زيبابا واسم عز يپوال چوقتيآره، راستش ه -

آرزو  پميت دنيبا د يدوس ندارم كس. باشم گرانيخواد باعث حسرت د ينم دلم يدونيم پم،يدر مورد ت. آورده ياديز يپول واسم دردسرا نيهم

 .ذره محبت و آرامش هياز  غياما از داخل، در. داره، رفاه كامل يظاهر خوب و قشنگ رونيمن از ب يزندگ. من بود يكه كاش جا هكن

 .اديم در بدادم ممكن بود اشك يادامه م نياز ا شترياگه ب. دم يگه، منم ادامه نم ينم يزيچ

**** 

قاف رو  يو توان داره كه تا قله  يبه هن و هن اُفتادم اما پوالد، فكر كنم هنوز اونقدر انرژ. كَشتَم باال يو چند قدم آخر و م رهيگ يدستمو م پوالد

 زيچ هي. زملر يم. قرار دادمدستامو دور طرف بازوم . عرقه، سردمه سيبدنم خ! همه توان داره نيقلبش ا نيكه با ا بهيعج! نفس بره باال هي

 .افتاد رو تنم، كاپشن پوالد بود نيسنگ

 ؟يخودت چ -

 .كنم يتحمل م ست،يسرد ن اديز -

 كشه، يم پشويداره و ز يمو بر م كوله

 ؟يدرست كن ييچا يبا اون سرعت تونست يتو چطور نجاس،يا يچ نيبب -

 .جونه سيكار ان -

 .آهان -

 داد دستم، يچا وانيل هي

 .ممنون -

 د،يو خند رونيمادرو آورد ب تيسكوئيب ي بسته

 ؟يخور يمادر م تيسكوئيكوچولو، تو هنوز ب ين ين -

 رون،يب دميبسته رو از دستش كش يعصبان يظاهر با

 .مادر بخورم؟ خو دوست دارم تيسكوئيبچه باشم تا ب ديمگه حتماً با -

 .خوام يبده منم م -

 رو پرت كردم تو بغلش، بسته

 .خورم يم چيمن ساندو. ونو بخوراصال تو ا -

 :لب زمزمه كرد ريز پوالد

 !آورده يلشكر با خودش خوراك هياندازه  تيدختره چوب كبر -

 ؟يگفت يچ -

 .يچيه -
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 هيبا . يمشك نيشلوار ج هيبا  ديسف- يخوبه، بلوز تنگ مشك. بخش به سر تا پام انداختم تينگاه رضا هيمهار كردم و  يربان مشك هيبا  موهامو

 يچند پله . كل عمارت و باغ رو پر كرده بود يرونيا يخوشمزه  يعطر خوش چند جور غذا. رونياز اتاق اومدم ب. نيساده و سنگ م،يمال شيآرا

 اهيز سبابا هنو يگذشت ول يم تيآ يدو ماه از خاكسپار قاًيدق. مبل نشسته بود يرو نياومدم نگام افتاد به بابا كه اخمو و غمگ نييگه كه پايد

 سادم،يبابا وا يرو به رو نييمونده رو با سرعت اومدم پا يباق يپله ها. تنش بود

 .نيبابا شما رو به خدا اخم هاتونو وا كن -

 .برو تنهام بذار ه،يحوصله ندارم آ -

 .رسن ياالن مهمونا م -

 .توأن نه من ياونا مهمونا -

 .ما هستن ياونا مهمونا -

واسه  ت؟يمزار آ ير يكه هر دفعه با اون مردك م يچ يعنيمن احمقم؟  يكن يداداش، فكر م يگ يبه پوالد م. ستميدختر جون من خنگ ن -

 .نشهيمن تو س تيكه قلب آ يبا پسر ؟ياونم با ك ن؟يزن يبا هم حرف م يهر روز تلفن يچ

 كنم، يم بغض

 .نيحاضر ش نياالنم پاش. شتريخواهر و برادره نه ب هيما مثل  يرابطه  -

 داره؟ يچه اشكال ينطوريگه ام -

 بابا؟ -

 شميبشنوه حتماً به ر يكس! يياونم واسه چه كسا. گرفته يگذره اونوقت دخترم مهمون يم تيفقط دو ماه از مرگ آ. خجالت آوره ه،يخفه شو آ -

 ؟يتو واقعاً از مرگ اون ناراحت! هيچه پدر گهيد نيا گهيخنده، م يم

 .داشتم و دارممن، من دوستش . اون برادرم بود -

 .جون واسه جواب دادن رفت سيو ان ديچيخونه پ يزنگ تو يصدا

 .استقبال نييايو ب نيكنم لبخند بزن يخواهش م. اومدن -

 ،يمشك نيكه با رنگ چشاش هماهنگ بود و شلوار ج يخاكستر وريو پل رهيبنفش ت رهنيپوالد با اون پ. زودتر از بابا به استقبال رفتم خودم

 باهام دست داد،. ذابتر شده بودو ج ريچشمگ

 .قشنگه يليخونتون خ -

 .قابل شما رو نداره ايرانيبه قول ا -

 ؟يدون ينم يرانيخودتو ا دميشا اي ا؟يرانيبه قول ا يگيكه م يستين يرانيمگه تو ا -

 بهت نگفته بودم؟ -

 و؟يچ -
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 .رانميمن عاشق ا نكهيا -

 .اعتراف هي ،يراست. خوبه -

 ؟يچ -

 د،ياش درخشچش يخاكستر

 .يهست يا كهيخوب ت يبه چشم خواهر. يماه شد يليامشب خ -

 .يشد شهيتوأم جذابتر از هم ،يمرس -

 ؟يراست -

 .اوهوم -

 ؟يش ينم تياذ. داخل گوشت يانداخت ينيسنگ يچه گوشواره ها. شدم دواريبه خودم ام -

 . تهيآ ي هيهد س،يمهم ن -

 .ديسف يطال. بوده قهيخوش سل -

 .آره -

 .ينش يبعداً شاك. رميگرون گرون بگ يها هيهد نياز حاال گفته باشم من پول ندارم واست از ا يول -

 ؟يريبگ هيمگه قراره برام هد ه؟يهد -

 .ايدن يمثل تموم خواهر برادرا گه،يآره د -

 ؟يعالقه دار يتو به چ -

 ..تو يبه كتاب، به عطرو ادكالن، به فرار -

 م؟كن ميتقد چيكادوپ يدوس دار -

 .شم يعمر ممنونت م هي! كه اديبدم نم -

 ؟يدونست يم ،ييپررو يليخ -

 .ميشمائ كيكوچ ميباش يبه هر حال ما هرچ ينبود، ول يكار سخت دنشيفهم -

 .چا، چاكرـــ گن؟يم يچ -

 .ميچاكر -

 .ميآهان، چاكر -

 .شتريما ب -

 .من وارد شم تا اول ديدر رو وا كرد و عقب كش. اتاقم ميشام با پوالد رفت بعده

 .چقدر بامزه اس. هيآ يدار يچه اتاق صورت -

 .يپلنگ صورت گفتيبهم م تيآ -
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 .يچه قاب قشنگ. يصورت هيگم آ يمن بهت م يول -

 :تخت خوابم رفت و بلند شعرش رو خوند يباال واريد ينصب شده رو يطرف قاب خاتم كار به

 ».ن جانم شده ام دوست ندانماز چه با دشم/ دشمن جانم  ييدوستت دارم و دانم تو« -

 .شعر و دوس دارم تيب نيا يليخ -

 ه؟يخط ك. هيآره، شعر جالب -

 .تيآ -

 مگه بلد بوده؟ -

 .افتضاح زش،يبود، اما خط ر يآره قلم درشتش عال -

 .درست مثل من -

 مزخرفه؟ زتيجداً؟ توام خط ر -

 ه؟يعكس ك نيا هيآ. تونن بخونن يفقط خودشون م گه،يد يدون يم كه مدست خط دكترا. دكترم يناسالمت. از مزخرف اون ور تر زيچ هي -

 .تو جشن تولد من. منم و مرجان -

 دوسش داشت؟ تيكه آ هيهمن دختر نيا -

 .آره -

 .نمشيبب كيدوس دارم از نزد يليخ -

 .اون به خون تو تشنه اس -

 چرا؟ -

 .يتيكنه تو باعث مرگ آ يچون فكر م -

 :گفت نيغمگ

 !ه؟يچ من ريتقص -

 باال انداختم، شونه

 .ضربه خورده تياز مرگ آ ياون بدجور. دركش كرد ديخب با يول ،يندار يريتو تقص ،يچيه -

 .كنه يزمان درستش م. حق با توئه -

 هيمقابلش تك واريداد منم به د هيكنار پنجره تك واريبه د. باعث شد كه دوباره اونو ببنده ديكه وز يسمت پنجره رفت و بازش كرد اما باد سرد به

اتاقم  يصورت واريد يرو يخطوط مبهم و نامفهوم دنيبلندم مشغول كش يحوصلم سر رفت، با ناخن ها. پر از سكوت گذشت ي قهيچند دق. دادم

 و خسته كننده شده بود، زدم به بازوش، يسكوتش طوالن. كارم خسته شدم نياز ا دمش

 !؟يزل زد ينطوريا يپوالد به چ يه -

 .نشون نداد يلالعم عكس
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 نه؟ اي يشنو يبا توأم، پوالد، م يآقا داداش؟ ه ياز حرف من ناراحت شد -

 .قلبم گرومپ گرومپ زد. كردينگاش فرق م ب،يطور خاص و عج هي. و نگام كرد برگشت

 .برم ياز داداش گفتنت لذت نم گهيد -

 ؟يـــــــــــــــــــيچ -

 .ميينجايت اهمه مد نيا سيدرست ن. نييپا ميبهتره بر -

 !دونميچه م. يجيگ ،يفيبالتكل ،يسردرگم هيحس شب هيمن موندم، با . رفت و

**** 

از اون شب تا حاال . و حرف و نگاه پوالد بود يتموم فكر و هواسم به شب مهمون. شد شونيموهام تو هوا پر. كردم شتريو ب شتريتاب رو ب سرعت

من  دمينه؟ شا ايپوالد عوض شده  ايكنم كه آ يفكر م نيهفته اس دارم به ا هي. دميه صداشو شنن دمشيهفته نه د هي نيگذره و تو ا يهفته م هي

زدم؟  خينگام كرد؟ چرا قلب من تند تند زد؟ چرا  يبرَم؟ چرا اونطور ياز داداش گفتنت لذت نم گهيچرا گفت د. هر دومون ديعوض شدم، شا

 يم نشيتو س تيقلب آ نكهيكردم اما، اون موقع با فكر ا يبهش فكر م اديكنم؟ قبالً هم ز يشدم؟ چرا همش به پوالد فكر م جيداغ شدم؟ چرا گ

 كمك كن بفهمم چه مرگمه؟ ايخدا. عوض شده زيهمه چ. كردم اما حاال يفكر م بهشتپه 

 .ه من نبودهواسش ب. داد يآب بدست داشت گال رو آب م لنگيبرگشتم عقب مش حسن بود كه ش...شد سيكردم پشت لباسم خ احساس

 .آب شدم سيخ ؟يكرد كاريمش حســــــــــــن، چ -

 .دادم يداشتم گال رو آب م. دمتونيشرمنده به خدا ند ن؟يخانم شمائ ،يــــــــــــــيوا -

 !منم گلم خواسته به منم آب بده نكهينه ا. دميخودم خند با

 .نداره ياشكال -

كوبه به حصار  يبكس خودشو م سهيقلبم مثل ك. خوره يزنگ م لميموبا. سرما نخورم كاش. كنم يدوم داخل ساختمون و لباسمو عوض م يم

 دچارش شدم؟ هيچه حس گهيد نيا به،يعج. ستميمثل قبل باهاش راحت ن گهيمن د يوا. ام نهيقفسه س

 !ب، بله؟ -

 ؟يخوب يسالم چطور -

 .ممنون، خوبم. سالم، پوالد -

 .يپرس ياز ما نم يحال گهيد -

 .يكن ياز من نم ياديچون توأم  ،يندار حق گله -

 .رونيب نمت،يخوام بب يم. دلم برات تنگ شده ال،يخيب. ادتميبه  شهيمن كه هم -

 .شهينم -

 چرا؟-

 .ازش مراقبت كنم ديبا ضهيامــــــــــــم، امـــــم مــم، چون، چون بابام مر -
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 .خانوم كه هست سياناز اون گذشته . باال سرش اديبابا، خب به دكترش بگو ب يا -

 .نگرانشم. خودمم باشم دينه، با -

 داد، رونيب» پـــــــوف«به صورت  نفسشو

 .يهر طور راحت ال،يخيب يول. حق گله دارم گهياالن د. ينيمنو بب يباشه خودت نخواست ادتي. بابا، باشه يا -

 .يكن يممنون كه درك م -

 با من؟ يندار يكار. خواهش -

 .بازم شرمنده. برسون نه، به همه سالم -

 .داريد ديخدافظ و به ام. دشمنت شرمنده. به چشم -

 .داريد ديبه ام -

كار  نيشاق تر دميفهم يحاال م يول. واسم سخت باشه نقدهيكردم حرف زدن با پوالد ا يتاحاال فكر نم. فرستادم رونيحبس شده ام رو ب نفس

 .حداقل واسه من! اسيدن

**** 

 است،  آغاز دوست داشتن يآر«

  داست،يراه ناپ انيپا گرچه

  شم،ينديدگر ن انيبه پا من

 »..باستيدوست داشتن ز نيهم كه

 !عـــاشق يعنيكنم كه دچـــار شدم، دچار  يم اعتراف

**** 

نوروز با پوالد و  نياول. تينوروز بدون آ نياول. بود كينوروز نزد. نفر گذاشته بود دنبالشون هيانگار ! گذشتن يو بدون بازگشت م عيسر روزا

 .گهيد يها »نياولــ« يليخ

**** 

بود،  نيخواسته ام ا نياول. دميكش يقيبود؟ نفس عم يخواسته ام از خدا چ نياول. چشامو بستم. هيثان يسال نمونده بود، س ليبه تحو يزيچ

 !شـــرم، پــوالد يبا كم خواسته ام، نيدوم! خواستم يكه طول عمرشو از خدا م گهيد يبرعكس ساال. تيآمرزش و آرامش آ

چقده دلم . يآســتان قــدس رضـــو. شد ياز حرم اما رضـــا پخش م يريتصاو ونيزيسال نو از تلو ليتحو يهمزمان با دعا. تموم شد هيثان يس

 .ديلرز يياون گنبــد طال دنيچقده دلم با د. چقده دوس داشتم االن اونجا بودم. شد ييهوا

چقده  ايدن نيتو ا نكهيسخت بود اعتراف به ا. دلم گرفت. اقوام شيجون و مش حسنم رفته بودن شهرستان پ سيان. شهينبود، مث هم شميپ بابا

 .تنهــــــــــــام

اونم اشكامو پاك كنه، دستمو . نفر كنارم باشه تا سرمو بذارم رو شونه هاش و زار بزنم هيداشتم  ازيچقده ن. كردم هيشكست، بلند بلند گر بغضم
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 پس كو؟ ينگرانم باشه، ول. هس كه دوسم داشته باشه يكس. ستميتنها ن گهيتو دستاش و بهم بگه كه د رهيبگ

باز ضربان . بوده؟ گرومپ گرومپ گرومپ ادميبه  يكس يعنيرفتم روش،  رجهيش يدونه با چه ذوق يخدا م. رفت به هوا لميزنگ موبا يصدا

 فيصدام ضع. كردم تا خفه نشم رهيذخ ژنياكس. آب ريخواستم برم ز يانگار كه م. د، نفس گرفتمبدنم مور مور ش. قلبم تند شد، باز ُگر گرفتم

 ود،و لرزون ب

 بله؟ -

 .من يچه خبرا؟ سال نو مبارك بانو يسالم خانم خانما خوب -

 .رميگ يمثبت م يمنم انرژ. قبراق و سرحال بود صداش

 .نابج يشما هم مبارك عال ديسالـــــــــــم سرورم، ع -

 حالت چطوره؟! من ياوه ملكه  -

 شما چطور سرورم؟. ميشما قبراق و سرحال هيسا ريز -

 خودش شد، دوباره

 .منم خوبم ياگه تو بذار يا -

 .بازهمه كاسه كوزه ها شكسته شد رو سر من -

 االن؟ ييكجا. يدلم شده قده پارامس. دميصداتو شن نهيمهم ا ال،يخيب يول. مونه يواسم نم يخب حال. يشد يازم فرار ايتازگ. گفتم قتويحق -

 د،يصدام لرز. كردم بغض

 .تنها. خونه -

 س؟ين شتيپ يكس ؟ييتنها ؟يچــــــــــ -

 .يشكينه، ه -

 .نجايا ارمتيدنبالت ب اميحاضر شو، م ؟يخب پس چرا زودتر نگفت -

 .نه، مزاــــ -

 .فعالً. منتظرم نذار. اونجام گهيتا ربع ساعت د -

مهمتر از اون قراره ! اميدر ب ييآخ جــــــون، قراره از تنها. لبخند نشست رو لبام هي. بهش فحش بدم ادينه دلم نم! ـــ يواه پسره . وقبوق ب بوق

 ييخودنمالباس باز و  دنياهل پوش اديكالً ز. دميسه ربع پوش نيتنگ و چسبون آست يبلوز قهوه ا هي. مثل فشنگ رفتم تو اتاقم. نميپوالدمو بب

مانتو و شال  هيبا . دميبود پوش انيتنگ كه تموم قوس پام توش نما يشلوار مشك هي. اومد كه بردارم و اونجا بپوشم ياز دامنم خوشم نم. نبودم

ش يآرا هي دميداشت پوش يدرشت قرمز يكه گال ديمانتو و شال سف هيعوضشون كردم و  عيسر! يديعزا دارها شده بودم روز ع هيشب. يمشك

 .و محو هم كردم دخترونه

 دنميبا د. و منتظر بود دشيسف يزده بود به سوزوك هيپوالد تك. در رو وا كردم. با شوق به سمتش به پرواز در اومدم. ميپوالد تك زد رو گوش

رنگ  به يكه روش با قلم درشت اشعار ديجذب سف شرتيت هي. زده بود ديسف پياونم ت م،يچه ست بود يوا. برداشت و لبخند زد نكشويع
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 يبود با كفشا دهيپوش دميسف نيشلوار ج هي! پروا شدم يچه ب داًيمن جد يوا. برد ياش دل م دهيتو پر و ورز كليه. بود شدهنوشته  يمشك

به قول مرجان . تك تك حركاتو رفتارم مشخص بود يتو جانيشوق و ه! گنده منده بودم يكفشا نيمن عاشق ا يعني! يمشك-ديسف يبولدوزر

 !تابلو بودم

 .لبخند محو زدم هيلــــــــوس، . حرف در رو برام باز كرد و خم شد يب

 .سالم -

 امروز تو دختر؟ يچه كرد. خانوم يبرف ديماهت سف يبه رو -

 گرد كردم، چشامو

 .نكردم يمن؟ به خدا كار -

 د،يخند

 !كنم؟ كاريتو من چ ياياز دست خنگ -

نگامو از صورتش . سيمن ن ريتقص گه،يد دميخب نفهم. بغض كنم يبهونه ا نيبا كوچكترانگار امروز آماده بودم . بغض كردم. دميبرچ لب

 .نيبه در ماش دميگرفتم و ازش فاصله گرفتم و چسب

 .خراب نكن دمويروز ع ال،يخيكردم، ب يشوخ. من يحاال بغض نكن بانو -

 بود؟ يحرفت چ يمعن -

 ؟يناز و ملوس شد نقدهيامروز كه ا يكرد كاريچ گميم -

 .نكردم يكار -

 .يبش يدنيلباس عروس د يحتماً تو ديبا. اديبهت م ديسف -

 .يش يجذاب م اد،يبه توأم م ديسف. ممنون -

 باشه بهتره؟ ديام سف يبه نظرت كت و شلوار دوماد يعني! واقعاً؟ -

 شونه باال انداختم، اليخيب. نشهرفتن دلم  يليو يليكردم متوجه ق يسع. خواست عكس العمل منو بسنجه يم. بود يطور هيكالمش  لحن

 .ينظر عروس خانوم رو بپرس ديبه من چه، با -

 .اوهوم، موافقم -

چند  مويدرشت خوش يديع هيازم استقبال كردن و آقا مسعود با  يالهام جون و آقا مسعود به گرم م،يشد ادهيپ. خونشون ميبود دهيرس گهيد

 .برابر كرد

ساده و قشنگ  يليخ. روش ديسف نينگ يبا كل ديسف يقلب كوچولو بود از طال هي. داد هيو قشنگ بهم هد كيش يليخ فيگردنبند ظر هي پوالدم

 !نبافم، اما نتونستم ايكارش واسه خودم رو نيجلو خودمو گرفتم تا با ا يليخ. بود

**** 

 چيبه ه شويشدم، طاقت دور يتنها م گهيباره د هيرفت، اگه  يشد و م يم رفتهياگه پذ. و منتظر جواب بود كايمداركشو فرستاده بود آمر پوالد
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خواستگار پولدار و . فالح بود اميشد پ يام م يكه باعث اعصاب خورد يا گهيد زيچ. يكردم از زندگ يبدون شك خودمو خالص م. وجه نداشتم

 دهيعق رييما، بابا همچنان اصرار داشت كه تغا» نه«بابا از خدا خواسته قبول كرد اما من گفتم . كرد يبود كه ازم خواستگار شيماه پ هي! سمجم

 .درصد تو رو به خاطر خودت خواسته نه به خاطر مال و ثروتت 90كله گنده اس، به احتمال  يدارا هيفالح از اون ما اميگفت چون پ يم. بدم

**** 

 .عجله كن ه،يآ يتنبل نبود نقديتو كه ا -

 .داد يبهم آرامش نم نجايا ييبايبار بود كه سكوت و ز نياول. كوه ميهرجمعه اومده بودمثل . رونيب ديكش اليپوالد منو از فكر و خ يصدا

 .ميدر كن يخستگ ساينا ندارم پوالد، تو رو خدا وا گهيد -

 .ميياون باال گهيربع ساعت د. نق نزن نقدهينمونده كه، ا يزيچ -

 .تو تا هر جا كه دلت خواست برو. امياصالًمن نم -

 اخم كرده بودم، پوالد كنارم نشست،. پاهام قرار دادم يتخته سنگ نشستم و كوله ام رو رو هي يرو يلجباز با

 ه؟يچ انيجر نميشه، بگو بب يم تيزيچ هينه تو امروز  -

 .يچيه -

 .شده يكن چ فيگفتم تعر -

 .نشده يزيمنم گفتم چ -

 .وداخمو و لجباز نب نقدهيشناختم ا يكه من م يا هيآ. يستين شهيتو مثل هم -

 .شن يعوض م. مونن ينم يجور باق هي شهيآدما هم -

 شده؟ يبا من بحث نكن، بگو چ نقدريا هيآ -

 و زل زدم به گلوش نييچشامو آوردم پا. ديدلم لرز. مثل خودش زل زدم تو چشاش. و نگاش كردم برگشتم

 ؟يبدون يخوا يواقعاً م -

 .كنم يدارم اعصاب خودم و تو رو داغون م يخود يپ نَ پ، ب -

 لحن ممكن حرفمو بزنم، نيكردم به بدتر يسع ،يبدجنس با

 .شم يفكر كنم دارم عروس م -

 .زد يم يديرنگ صورتش به سف. چشامو آوردم باالتر. فكر كنم آب دهنشو قورت داد. گلوش تكون خورد بيس

 ؟يش يعروس م يدار ،يدار ؟يگفت يچ -

 .گمون كنم -

 ؟يگ يبهم م ياونوقت حاال دار -

 .آخه مهم نبود -

 مهم تر؟ نياز ا يچ -
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 .خوامش پوالد، پسره رو دوس ندارم يمن نم -

 به لبخند وا شد، لباش

 نكنه اجبار پدرته؟ -

 .خواد نه پولت يدرصد تو رو به خاطر خودت م 90به احتمال  گهيم اردرِيليچون پسره خودش م. اوهوم -

 ؟يكن كاريچ يخوا يحاال م -

 .دونم ينم -

 .كنم يتش مخودم درس -

 ؟يچطور -

 .ميراه رو بر يحاال پاشو باق. بسپار به من ويهمه چ. نداشته باش يتو به اونش كار -

 زد، يبه طرفم دراز كرد و لبخند پر محبت دستشو

 .پاشو خوشگلِ تنبل -

 .دستمو سپردم به دستش سرخوش

**** 

كردم دوستم  يمنِ احمق رو بگو كه فكر م اقت،يل يشعور، ب يمق، باح ،يعوض يپسره . بلندمو به كف دستم فشردم يخشم و نفرت ناخنا با

گرفته از تجرد در  ميمن ازدواج كنم و تنها بشه تصم نكهينگو از ترس ا. همش توهم بود، توهــم. يخواستگار اديخواد ب يكردم م يفكر م. داره

 ،يپوالد عوض. دميسرم كش يتوجه رو يام رو ب يروسر. م كردداغون چ،يخواست كمكم كنه؟ كمك كه ه يم ينطوريبود راه حلش؟ ا نيا. اديب

 .خوشگل باشه، حتماً يليخ ديحتماً با. شعور يب. دزد يدختره . يكه عاشقش يكشمت، هم تو رو هم دختر يم. ازت متنفرم، متنفر

شاپ رو  يدر كاف. دميزود رس يلينبود، خ يطوالن ريمس. كه پوالد داده بود رفتم يشاپ يقشنگم شدم و با سرعت به سمت آدرس كاف يفرار سوار

. زده بود يپيالمصب، چه ت. پاشد و با لبخند دست تكون داد. نمشينشسته بود كه به محض ورود بب يطور يدر ورود يرو به رو. با خشم وا كردم

 يكفشا ،يشلوار كتون مشك د،يسف رهنيبا پ يكت اسپرت مشك هي. فاصله مستم كرد نيادكلن تلخش از هم يبو. بود دهيبه خودش رس هچقد

درست . شده بود شهيجذابتر از هم. دلم قنج رفت. شده بود، صاف و براق نهيصورتش مثل آ. يغيت غيت يو واكس خورده، موها يمشك زينوك ت

از نظر  يسر نباشم ول ييباياز نظر ز ديشا. سر باشم يليخواست از دختره خ يدلم م. شدم مونيزدم پش يپيت نيچن نكهيا زلحظه ا هي. برعكس من

 نمش؟يبيپس دختره كو؟ چرا نم يراست. شدن زيبابا برام عز يبار پوال نياول يبرا. ثروت باالترم

 :از احساس گفتم يسرد وخال يليخ. كنارش انداختم يصندل يرو فمويسرد و مغرور به سمتش رفتم و ك يمحكم و نگاه ييقدم ها با

 .سالم -

 :و مشتاق جوابمو داد گرم

 .يداشت ريتأخ قهيدق ستيب. سالم خانوم بد قول كيعل -

 .بود كيتراف -
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 .كنه يرحم نم يقول و قرار چيتهران به ه كيتراف نيا -

 كو؟ -

 كو؟ يك -

 زدم، پوزخند

 .يكشوند نجايكه به خاطرش منو تا ا يهمون -

 .رسه يم ميقهوه بخور هيتا . كرده ريگ كيحتماً اونم مثل تو، تو تراف -

 .خورم، عجله دارم ينم يزيمن چ -

 تونم بپرسم چرا؟ يم -

 !نه -

 ؟يزن ينه كه نه، چرا م -

 .كنم يم دشييتأ دهياونقدر مقبول هست كه ند يديكه تو پسند يهرچند مطمئنم اون دختر ؟يازش ندار يعكس -

 آورد، رونيب فشيكوچولو از ك يمشك نهيآ هيبعد . مكث كرد يكم

 .نگاش كن -

 :تعجب گفتم با

 بشه؟ يچ كه -

 .شينيبب يدوس دار يخودت گفت -

دندان  نياز ب. در كار نبود يرو گرفتم و نگاش كردم اما عكس نهيآ. چه لـــــــوس نه؟يعكس دختره رو زده به آ يعنيچه مدلشه؟  گهيد نيا وا

 :دميبهم فشرده ام غر يها

 .سين يكه عكس نجايا ؟يمنو مسخره كرد -

 مگه قرار بود عكس باشه؟ -

 با خشم مشت شد، تمدس

 .ندارم يو مسخره باز يشوخ يمن اصالً حوصله . پوالد، بس كن -

 !خواد منو بخوره، عشق منه يخوشگلش م اهيس يكه با چشا ياون دختر خانم. هيآ يتوكه خنگ نبود -

 آوردم، نييرو از جلو چشام پا نهيبهت آ با

 من؟ -

 .آره، تو -

 وا شد، شمين

 ؟ياز ك -
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 ؟ياز ك يچ -

 ؟يعاشقم شد ياز ك ،ياز ك -

 د،يخند

 !يعاشقم شد ياز ك. همون سوال دخترونه -

 پوالد؟ ياز ك -

 يبرا. نتونست بچه دار بشه گهيد نيواسه هم. مجبور شد رحمش رو بر داره يليآورد، به دال ايمنو به دن يمادر من وقت. برات بگم نجايبذار از ا -

به خصوص . خواست يخواهر م هيدلم چقدر  يتصور كن يتونينم هيآ. به دلم گذاشت شهيسه همخواهر كوچولو رو وا هيداشتن  يِآرزو نيهم

و باهاش درد  »ايپرن«خواهر داشتم كه اسمشو گذاشته بودم  هي الميتو خ يحت. شدم جانيو دست خوش احساس و ه دميرس يبه سن نوجوان يوقت

 .بودم ينطوريا خب من ياحمقانه باشه، ول يبه نظر كم ديشا. كردم يو دل م

 ايپرن هيشب يلياول به نظرم خ يتونم بگم از همون برخورد اول عاشقت شدم، نه چون تو لحظه  ينم دم،يتو رو د نكهيادامه داشت تا ا نايا ي همه

 يكرد هينطور گرو واسه برادرت او يچنگ زد رهنميپ نياون موقع كه به آست. واقعاً از ته دل بود ،يگفتم دوس دارم خواهرم باش يوقت يبود

رو  ايداداش پوالد انگار دن يزد يصدام م يوقت. باال رفتم يتا عرش اعل يمثل خواهرم باش يقبول كرد يكردم و وقت يحسود تيو به آ ديلرز دلم

ن اونشب عشق م يجرقه  نياول. ديرس يتفاوت يب هيو به  اورديدوام ن اديحس خوب ز نيبود، اما ا يچه حس خوب يدون ينم. دادن يبهم م

لحظه نبود  هي. شدم يم دهياراده به سمتت كش يب. نتونستم دنت،يد امين گهياز اون شب هر چقدر خواستم انكارت كنم و د. تو اتاقت بود ،يمهمون

 .نبود كه دلتنگت نباشم يا هيثان. كه به فكرت نباشم

 يم. يمونو به رخم بكش يطبقات يفاصله  نكهياز ا. يستم نداشته باشو دو يمنو نخوا نكهياز ا دم،يترسيم يدوس داشتم باهات از راز دلم بگم ول 

نكه اون يادامه داشت تا ا نايا يهمه . تفكراتم دامن بزنم نيبه ا شديباعث م نميهم. يبود يارزشه، اما، ازم فرار يواست پوچ و ب اتيدونستم ماد

 يمن نم ه،يآ نيبب. از دستت بدم شهيهم يبجنبم واسه  رياگه د دميترس .ازدواج نيا يو اصرار پدرت واسه  يكوه از خواستگارت گفت يروز تو

 هاتوآرزو يكنم در حد توانم همه  يم يسع يول. همش دروغه، الفه نايكنم، نه، چون ا يكنم و چنان م يو فالن م زمير يرو به پات م ايگم دن

 .كنم يات م يمو واسه خوشبخت يسع يهمه . برآورده كنم

 :صورتم گرفت و ادامه داد يرو به روانگشتاشو  دوتا

 نيفقط ا. كنم يم يواسه داشتن تو هركار: دوم. خوامت يدوستت دارم و م ياز اونچه تصور كن شتريب: اول. مطمئنم زيمن از دو چ نايا يبا همه  -

 نه؟ اي يخوا يمنو م. هيتو مهمه آ يوسط خواسته 

 فشرد، متيدست گرمش گرفت و با مال يبود تو زيم يكه رو دستمو

 ؟يتا ابد با من باش يبه من نگاه كن حاضر ؟يشنو يصدامو م ه،يآ -

كه نثارش كردم،  ييبابت اون همه فحش و ناسزا ديبا! چقدرشرمنده بودم. حال به چشاش نگاه نكردم نيبا ا. گرفتم زيم ياز گلدون رو نگامو

 .كنم يازش عذرخواه

 ه؟يآ -
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سرمو بلند كردم و . كه گرفتم دستم تو دست پوالد مشت شد يمياز تصم. خوامت يبا تموم وجودم م. خوامت يخوامت پوالد، معلومه كه م يم

 :مهر سكوتمو شكستم. مهربون بود و نوازشگر. مثل خودش كه موقع حرف زدن به چشام زل زده بود، زل زدم تو چشاش

 .منم، منم دوستت دارم، با تموم وجود. متنفرم پوالدبشه  مياز تو وارد زندگ ريغ يا گهيمرد د نكه،ياز ا نكه،يراستش، از ا -

 .بود ينقره ا يتو چشاش پر از ستاره ها. دستمو نوازش كرد يانگشتا

 ؟يراحت باشه كه اول و آخرش مال من الميپس خ. حاال مطمئن شدم يزدم ول يحدس م -

 پوالد؟. آره -

 جان پوالد؟ -

 !يرو دوس دار يا گهيكردم تو دختر د يمن فكر م -

 ؟يبه خونم تشنه شده بود نميواسه هم -

 دم،يخند

 . آره -

 نگام كرد، پرمحبت

 بشم؟ گهيكه عاشق كس د دهيتو رو دارم مگه عقل از سرم پر يوقت زميآخه عز -

 .تو صورتم ديو خون دو دميبار ازش خجالت كش نياول واسه

 م؟يقدم بزن رونيب ميبر -

 پاشدم،

 .ميبر -

 كنه؟ يجمون موافقت مبه نظرت پدرت با ازدوا -

 .شك دارم -

**** 

داشت منو قانع كنه كه پوالد به درد  يسع يالك يو برهان ها ليبا دل. مثل بمــــب منفجر شد د،يپوالد از من كه به گوش بابا رس يخواستگار خبر

ا يپوالد  ايكفش كه  هيمن پامو كردم تو  يول! تونه منو خوشبخت كنه ينم يجوجه پزشك دوزار هي نكهيو ا! منو نداره اقتيخوره و ل يمن نم

 !چكسيه

روزا . دمياون، من خجالت كش يباهاش كرد كه جا يخونمون بابا چنان برخورد بد انيشب ب هيمامان پوالد تماس گرفت و وقت خواست تا  يوقت

حرفمو به  يدونستم چطور ينم. بودن گرفته شيرو پ يطرف يب استيوسط س نيخانم و مش حسن ا سيكارم شده بود جنگ و دعوا با بابا و ان

چندبار پوالد اومد در . اديبه نخوردن غذا گرفتم، بلكه دلش به حال دخترش به رحم ب ميكردن بابا تصم يراض يبرا نيهم واسهبنشونم  يكرس

رفتن منم غدقن  رونيب. خونه بذارهداخل  ياجازه نداد قدم يباهاش برخورد كرد و حت تيبابا با عصبان يخونه و خواست كه با بابا حرف بزنه، ول

بودم و باهاش  دهيشد كه پوالدو ند يحدود دو هفته م. منگنـــه بودم يكلمه ال يواقع يشد و خالصه به معنا يتلفنام كنترل م يشده بود و حت
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 .دلتنگش بودم داًيشد نيحرف نزده بودم،  واسه هم

گلخونه آخر باغ مشغول بودن، از خونه زدم  يآشپزخونه و مش حسنم تو يخانم تو سينروزكه بابا به خواب بعد از ظهرش فرو رفته بود و ا هي

 .بعد از چندتا بوق جواب داد. پوالد تماس گرفتم ليبا موبا يتلفن كارت وسكيو از ك رونيب

 خسته و گرفته بود، صداش

 بله؟ -

 .الو، پوالد -

 سرحال و قبراق شد، ار،يهوش فوراً

 ؟ييتو ــــــــــــه،يآ -

 .آره، خودمم -

 خاموشه؟ تيدختر؟ چرا گوش ييكجا -

 .بابا ازم گرفتتش -

 :خود گفت يخود ب از

 !دلم برات تنگ شده دختر -

 و رو شد، ريز دلم

 .نطوريمنم هم -

 االن؟ ييكجا -

 .زنگ زدم ياز تلفن عموم. ــــــــ هستم ابونيتو خ -

 .اميجا باش تا من ب همون

 .باشه -

 .فعالً. همون جا بمون، من اومدم. اينر يياج. ايتكون نخور -

 .فعالً -

اضطراب  نيا. گرومپ گرومپش گوشمو پر كرده بود يصدا. قلبم تو حلقم بود. سر و وضعمو مرتب كردم و منتظر شدم 206 هي يها شهيش تو

 قهيده دق يدونم تو ينم. و اون حالت اضطراب نذاشتمنو تو انتظار  اديقرار و نا آرومم؟ پوالد ز يب نقديچرا ا. شده بود داياز كجا پ گهيد يلعنت

 .خودشو رسوند يرچطو

 .من اول سالم كردم نباريا

 .سلـــــــــــــام -

 محبت و نوازشگر نگام كرد، با

 ؟يسالم خانوم گل، خوب -
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 .صحبت كنه ينطوريسابقه نداشت پوالد ا. خوردم جا

 ؟يتو خوب. ممنون -

 كه دلت برام تنگ شده؟ يگفت نكنه دروغ ؟يكن يچرا نگام نم -

 سرمو بلند كردم، بالفاصله

 .نه به خدا راس گفتم -

 زد، لبخند

 .ميپس بر -

 كجا؟ -

 .امروز جمعه اس س؟ين ادتينكنه . كوه -

 .ميامــــــــم، باشه بر ،يآره ول -

كرده بود  نياونو مز يخال خال صورت يبان مشككه ر يصورت يجعبه  هيپوالد دست دراز كرد و در داشبورد رو باز كرد و . ميشد نيماش سوار

 رو به سمتم گرفت،

 .قابل خانوم كوچولو رو نداره -

 تو؟ نيا هيممنون پوالد، حاال چ يوا -

 .يفهم يبازش كن، م -

 !ديدرخش يم ييبايو ز يبه سادگ يالماس بزرگ يخورد كه روش تراشه  يفيظر يرنگ، دستم به حلقه  ياسي يپوشاال يجعبه رو برداشتمو ال درِ

 .يمرس. معركه اس. قشنگه يليپوالد، خ يوا -

 .يبهش برس -

 ؟يبه ك -

 .به من -

 .شااليا -

 .ميديخند

 نه؟ اياندازه اس  نميدستت كن بب -

 انگشت دست چپم انداختم و از جهات مختلف نگاش كردم، نيچهارم يتو انگشترو

 چطوره؟ -

 .قشنگه، كامالً اندازه س -

 .اوهوم -

 اومد؟ خوشت -
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 .معلومه خوشم اومده. كوستيرسد ن ــــــــــــاريهر چه از  -

 كوه؟ ميبر يهنوزم دوس دار -

 .باهم بودن مهمه س،يجاش مهم ن -

 .ياتيب ايخواننده بود كه تازه باهاش آشنا شده بودم، پو هي يصدا. روشن كرد نويماش ضبط

 دكلمه

 خام چه كار يرو من م عكسات

 منكن به  هيرو هد قلبت

 روبكن هيبار بگو دوست دارم قال قض هي

 دكلمه انيپا

 قلب مچاله رو برگ گل الله كي با

 تومحاله يب يزندگ زميعز سمينو يم

 سازه يبقجه رازه چشات زندگ چشات

 ازهيو آواره من غرق ن يدلكول

 تنگ هواته خاطر خواه چشاته دلم

 اونم باهاته يتو هر جا كه بر هيسا مثل

 خوامت با آهنگ كالمت يم ينخوا يخوا به

 افتاده تودامت يعاشق من بد جور دل

 يبيو نج يقشنگ يبيعطر خوش س تو

 يبيغر ايدن نيمثل من تو هم تو ا دونميم

 يبيهم غر تو

 بروبرگرد يپر احساس گلم ب اسي دلت

 ترانه باز به خونه برگرد نيرو جون هم تو

 عاشق شبگرد نيكلبه پر درد به ا نيا به

 شب نامرد نيخوام بخونم از ا يبرات م ايب

 هم نفس من تو بشكن قفس من ييتو

 عشق منو جون منو همه كس من ييتو

 درخشه يبخشه مثل ماه م يزندگ چشات

 ترانه ساز ترانه ش رو به شبب بخشه نزار
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 ماه وستاره ييبهت دچاره تو دلم

 نداره يفرق چيتو ه يبا مرگ ب يزندگ برام

 تمومهتو كارم  يتو خنده حرومه ب يب

 كدومه يعاشق هيمعشوق ك هيتو عشق چ يب

 ربارونيمن و تو ز ابونيخ هيسرما تو

 ومجنون يليقصه فقط ل ميداد بزن ايب

 و مجنون يليو مجنون ل يليل

**** 

با گالب . دمغافل بو زيپوالد شده بودم، از همه كس و همه چ رياز بس درگ. بودمش دهيوقت بود ند يليخ. دل پر هيتنها، با . دنشيبه د رفتم

 ياز تو چشاش دلخور. شرمنده بودم. قبر نشستم يرو ،يور هيقبر گذاشتمو  يكنار عكس حك شده رو مويدسته گل مر. سنگ قبرشو شستم

 يماه از خواستگار هيو ! گذره يم دياالن هشت ماه از سال جد. دمش؟يچند وقت بود كه ند. چشم به راهم بوده يبود حساب معلوم. خوندم يرو م

 :سنگ قبر رها كردم و زار زدم يخودمو رو. بغضم شكست! والد از منپ

باهاتم، تحت  شهيهم. ذارم يتنهات نم گهيبه خدا غلط كردم د. ببخش خواهرتو يداداش ،يماه چشم به راه من بود هي. تيبرات آ رميبم ياله -

تره؟ به خاطر باباست  نيرنگ هيخونش از بق كنهيده؟ چرا فكر م ينمسنگ دله؟ چرا به ما حق انتخاب  نقدهيچرا بابا ا. من تيآ ت،يآ. يطيهر شرا

خواد منو از  ينم گهيكنه؟ م يم نكارويچرا با من ا زارم،يازش ب. اديكنم از بابا بدم م يحس م ت،يآ يوا. يديخروار خاك خواب هي ريتو االن ز كه

 .رهيگ يكاراش داره جون منو ذره ذره م نياما، اما اون با ا. خودش حفظ كنه يخواد منو برا يم گهيم. دست بده

 يدلمو به چ گهياگه اونم بره، د. بعده تو تنها شدم، اما خدا پوالد و بهم داد. بعده مامان دلم به تو خوش بود. مرگ دارم يآرزو ـــــــــــت،يآ 

 اي. دازهان ينم نيكه خدا روتو زم يخوب نقدهيتو ا .قربون اون دل پاكت برم. يدعام كن داداش ــــــت،يكنم؟ آ يزندگ يديخوش كنم؟ به چه ام

 .يبه آرامش ابد ايدعا كن به پوالد برسم 

سنگ  يسرمو رو. اومد ينم رونيكرد و صدام ب يتموم گلو و حنجره ام درد م. اشكم خشك شده بود يانگار چشمه . هام تموم شده بود هيگر

 گذشت كه، يكم. قبر گذاشتم و چشامو بستم

 ه؟يآ يبهتر -

 .سيبود؟ مهم ن دهيحرفامو شن يعنيكرده بود؟  هياونم گر يعني. نگران و سرخ يپوالد بود، با چشا. بلند كردم سرمو

 ؟ياومد يتو؟ ك -

 ه؟يآ يخوب. وقته يليخ -

 زدم، يحال يب لبخند

 .كنم خوبم يآره، حاال احساس م -

 .حرف بزنم تيخوام با آ يم -
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 ؟يبگ يخوا يم يچ -

 .نه اسمردو ه،يخصوص -

 گورمو گم كنم؟ يعني نيا -

 كرد، اخم

 .ديمنتظر من باش رون،يب ديببر فيتشر يعني نيا ه؟يچه حرف نيا -

 داغ بود، از كنار پاش برداشت و به دستم داد، يبار مصرف كه توش پره چا هي وانيل هي

 .يبخور تا گرم ش نميا -

 ؟يريبگ گهيزن د هي رميمن بم يخوا يچه شود، م. يسرطان ياوــــــــــم، چا -

 كرد، يجون يب ي خنده

 .دميبه گور بابام خند. بنده غلط بكنم -

از . گرفتم وانيداغ ل يدستمو به بدنه . داشت يهوا سوز سرد. رونيرفتم ب. هم به دونستنش نداشتم يعالقه ا دم،يآخرشو نفهم يجمله  منظور

بعد پوالد با  ي قهيده دق. رو تلخ، تلخ خوردم يچا. برد ياست رو به چپ و راست مخو يبر م يكه از چا يباد بخار داغ. درونم كاسته شد يسرد

 .و دستمو تو دستاش گرفت رونيسرخ تر از قبل، از مقبره اومد ب ياچش

 .ميبر -

 تميظرف. ارمطاقت ند گهيد. رشيازم نگ ايخدا. زد يبه دستم داد و لبخند گرم يفيفشار خف. دادم هيچند لحظه سرمو به بازوش تك ي واسه

 .پوالد شو اليخيب ،يرو گرفت تيمامان و آ. رو ندارم گهيغم د هيتحمل  گهيد. پرشده

 كنم، يم بغض

 .يدوستم داشته باش شهيقول بده هم. يپوالد، قول بده كه تنهام نذار -

تو  يچه وقت. تا روز مرگ شين روز اول زندگاز همو. تو بوده و هست و خواهد بود يخونه  شهيمنه، واسه هم ي نهيكه تو س يقلب نيا ه،يآ نيبب -

 ،يطيتحت هر شرا شه،يمن باهاتم، هم. شه ينم گهيوقتم مال كس د چيه. توِ يابد يخونه  نجايا. منه ي نهيبوده، چه حاال كه تو س تيآ ي نهيس

 .يو بخوا يكه تو منو دوست داشته باش يتا هر زمان. يتا هر وقت كه تو بخوا

اش دادم  يقو يبه دستا فيفشار خف هيبا عشق . خاطر تيو امن نانياطم هيشب زيچ هي. ديپوستم دو ريز يحس مطبوع. حرفاش دلگرم شدم از

 :وگفتم

 .يچه نخوا يچه تو بخوا. مونم يكه جون تو بدنمه، عاشقت م يتا وقت -

 يخونه، كل ميتا برس. بودم اوردهيخودمو ن نيماشخدا رو شكر كردم كه . ميشد نيسوار ماش. جمله بود نيهم دنيانگار منتظر شن. لبخند زد هي

 مبشم كه دستمو گرفت و صدا ادهيپ نيخواستم از ماش. قرار يتاب و ب يبود، ب يجور هيپوالد . عاشقانه يقول و قرارا. ميباهم قول و قرار گذاشت

 :زد

 ه؟يآ -
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 جانم؟ -

خواست لبامو  يم كليبار ما هي ادمهي. آب دهنمو قورت دادم. رهيخ رهيخ .لبام يرو نييچشام موند و بعد اومد پا يسوزانش چند لحظه رو نگاه

اما اون لحظه كه ! كلميمدت توهم زده بودم كه عاشق ما هيهرچند . باشه كه عاشقشم يبوسه ام مال كس نيدوس داشتم اول شهيببوسه، اما من هم

از لبش گرفتم كه جر خورد و خون  يچنان گاز زميت يبا اون دندونها دمهاي. كه بهش داشتم، انزجار بود يخواست لبامو ببوسه، تنها احساس يم

 من يعنيجلو،  دميخودمو كش. كه عاشقشم يپوالد من، مرد. اومد پوالد لبامو ببوسه ياماحاال، بدم نم. با تنفر منو رها كرد كليازش فواره زد، ما

. نگاه سوزنده اش خاموش شد. دفعه، پوالد به خودش اومد هيكه  شد،يجر ممنف جانيو ه يقلبم داشت از شاد. جلو آورد يسرشو كم. آماده ام

 د،يفرستاد و خودشو عقب كش رونينفس داغشو ب. آتش وجودش يشده بود رو يخال خيسطل پره آب  هي يانگار. رفت نيبرق نگاش از ب

 .مراقب خودت باش. يبر يتون يم ،يچيه -

**** 

 :مخالفتش رو گفت يو علت اصل شيبابا حرف اصل ،گهيد يبعد از گذشت دو هفته  باالخره

 .تپه، دامادم بشه يم نشيكه قلب پسرم تو س يتونم قبول كنم كس يمن نم -

 ندهيدوست داشته باشم؟ نكنه در آ تيباخودم فكر كردم نكنه من پوالد و به خاطر آ. رو سرم ختنير خيآب  يـــايدر هيگفت، انگار  نويا يوقت

كه من پوالد و به خاطر خودش دوست دارم نه  دميرس جهينت نيبه ا نكهيموضوع بود، تا ا نيا ريفكرم درگ يروزِ تمام همه  ازش متنفر بشم؟ دو

 !يا گهيد كس

شده بودم پوست . تو بدنم نداشتم يتوان گهيد. اما بابا همچنان مخالف بود. اومد ديلباس سپ هيننه سرما با . تموم شد زييپا. گذشت و گذشت روزا

 بودم، دهياز بابا خر يكه پنهان يكارت ميو س يبا گوش. پوالد بود يصدا يهر روزه  دنيشن ميتنها دلخوش. متحرك يمرده  هياستخون، افسرده،  و

 .زدم يهر روز باهاش حرف م

 بله؟ -

 .پوالد، سالم -

 .سالم -

 شده بود؟ يچ يعني. دميوجودش منم لرز ياز سرد. از احساس يسرد و خال. بود يطور هي لحنش

 شده؟ نكنه مزاحمم؟ يزيپوالد، چ -

 .ميبخش يخودمون م يما به بزرگوار. روش نميا يمزاحم شهيشما كه هم -

 .كنما يپــــــولــــاد، قطع م -

 .من يبانو ديببخش -

 چه خبر؟ -

 .ننه قمر يعروس -

 دم،يخند
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 .گفت يم نويا شهيمرجانم هم -

 چه خبر از مرجان؟ يراست -

 .منم نخواستم مزاحمش بشم. زنه يبا من حرف نم هگيد ،يچيه -

 .افتاده ياتفاق هي ه،يراستش، آ -

 .هراس داشتم يخبر تازه ا ايهر اتفاق  دنيبد افتاده بود، از شن ياتفاقا مياز بس كه تو زندگ. بهم دست داد يقلب ستيا. كردم خي. دميلرز

 شده؟ يچـ، چ -

 .اومده شريواسم پذ كاياز دانشگاه ـــــــ آمر -

 ؟يبر يخوا يم -

 .به نظر تو داره يبستگ -

 .تو بشم شرفتيدوس ندارم مانع پ -

 ؟يايتوأم با من م -

 ؟يكن يكدومو انتخاب م ،يرو انتخاب كن يكيمن و رفتن  نياگه قرار باشه ب. دونم ينم يچيه. دونم ينم -

 افتـــــــاد؟ ،يزيام بگذرم، چون تو واسم همه چداشته ها و نداشته ه يمن حاضرم واسه خاطر تو از همه  ه،يآ نيبب -

**** 

 هيبه بازوش تك باًيسرمو تقر.پوالد بود  يدستم تو دستا! منم سوء استفاده جو. رفته بود اصفهان يبابا واسه كار. كوه ميرفت گه،يد يجمعه  هي بازم

 دميببا اعتراض مشت كو. ديسره سر كش هيرو  يآب معدن يد بطرپوال. شكمم درد گرفته بود يها چهيماه م،يبود دهياز بس كه خند. داده بودم

 به كمرش،

 .منم تشنمه ،يكوفت بخور -

 چند ضربه به كمرش زدم، انهيناش. تو گلوش شكست و به سرفه افتاد آب

 ؟يحرف بزن، خوب. خوردم زيغلط كردم بابا، چ ؟يپوالد خوب -

و با  ديكش يقيسرفه هاش كه تموم شد، نفس عم. من خوبم يعنيو سرشو تكون داد نكن  يتو حرف نزن و كار يعنيآورد جلو صورتم  دستشو

 :گفت سشيخ ياون چشا

رحم  تيبه قلب آ ،يكن يبه من رحم نم. رونيشوت بشه ب نميقلبم از تو س يكرد يم ياگه جلوتو نگرفته بودم كار. يدار يدختر عجب قدرت -

 .كن

. بودم، اما هنوزم جا داشتم واسه خوردن دهيبه خودم رس ياون باال حساب نكهيبا ا. گرسنم بودكرد، هنوزم  يبد يشكمم صدا. مالش رفت دلم

 .ـــــــــــــارياونم در كنار . اومد يبه اشتها م ريخوب كه آدم س يهوا نياونم تو ا

 .گرسنمه -

 رستوران؟ ميبر. نطوريمنم هم -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا  انجمن نودهشتيا  كاربرف  .فاطمه –آيت من                            

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٦ 

 .هوس پفك كردم. نـــــه -

 :گفت يبدجنس با

 ؟يمادر نكرد تيسكوئيوس به يمطمئن -

 :دميكش غيحرص ج با

 !ريپولـــــــــــــاد بم -

 گرفت جلوش، دستاشو

 .ميمن برم تا نزد -

. آب دهنم راه افتاد. بود زونيلواشك و قره قوروت آو يكل رونياز ب. فاصله قرار داشت رفت يكه سمت چپمون با كم ييطرف مغازه كوچولو به

 :درِ گوش پوالد زمزمه كردم

 .خوام يلواشكم م -

 انداخت و چند تا لواشك برداشت، ينگاه چپك هي

 .دارم يبر م نارميآقا ا -

. يكه پر بود از آبنبات چوب يقوط هينگام افتاد به . مهم نبود برام يول ه،يبهداشت رهيهاش غ يمطمئن بودم كه خوراك. دور مغازه چرخوندم نگامو

 ديپوالد چرخ! اومد يبدش م يزيزدن چ سينخورده بودم، اونم به خاطر بابا كه از ل يا حاال آبنبات چوبخنده داره اگه بگم ت. شكل يو قلب يصورت

 طرفم،

 بگو؟ يكرد يا گهيد زياگه هوس چ -

 :كرد و زمزمه وار گفت يخنده ا. رد نگامو دنبال كرد. بود ينگام به آبنبات چوب همچنان

 .تو يبچه گانه  يهوسا نياز دست ا -

 اال برد،صداشو ب و

 .نيهم بد يآبنبات چوب هيزحمت  يآقا ب -

 :باز گفتم شين با

 .پوالد يمرس -

 :گفت طنتيش با

 !يبهم باج بد ديبا نايعوض ا -

 ؟يچ -

 .بوس ناقابل هي ،يچيه -

 .با خنده آبنبات رو به دستم داد. دادم، قرمز شدم لشيكه تحو يبا اخم همراه

 ؟يكن يبگم مسخره م نم يچ هيپوالد،  -
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 .نه، بگو -

 .نخوردم يمن تا حاال آبنبات چوب -

 :گفت رتيگردنشو مالش داد و با ح. با شدت سرشو چرخوند كه فكر كنم گردنش رگ به رگ شد چنان

 ؟يذار يسر به سرم م يدار -

 .اومد يآخه بابا خوشش نم. گفتم ينه، جد -

 .گهيبخور د ؟يخب پس چرا معطل. آهان -

 .فتميامروز ب ادي دنشيتا با د خوام نگهش دارم، ينه، م -

 فتم؟يامروز ب ادي يمن، اون وقت من با چ يخانوم كوچولو -

 .اميلحظه صبركن، االن م هي -

 كرد، كيبه خودش نزد يبا محبت دستشو دور شونه ام انداخت و منو كم. گرفتم و برگشتم يآبنبات چوب هيرفتم و  عيسر

تك . شه ياز ذهن و قلبم خارج نم چوقتيه. خاطرات با تو بودن هر لحظه با منه. ندارم ياجياحت ازيچ نيمن به ا. بود يحرف من شوخ زم،يعز -

 فهم شد؟ ريكه انگار همون لحظه اتفاق افتاده، ش ادمهيتو  يتك لحظه هاش جور

 .از ذهن هر دومون محو شد يريباج گ ي هيقض

**** 

 !سال بعد چهار

 يخبر گهياما، اما بعد چند روز د ميزد يبا هم حرف م يتلفن دار،يتا چند روز بعد از اون د. گذره يمبا پوالد  دارميد نيسال از آخر 4االن  و

گرفتم و به درِ  يو تلفن خونشون تماس م لشيتا چند هفته هر روز با موبا. نيقطره آب شده بود و فرو رفته بود تو زم هيانگار . ازش نشد

افتاده  يبراش اتفاق دميترس يم. اتفاق بد بودم هيهمش منتظر . نگرانش بودم يليخ. دمينرس يا جهينت بود و به دهيفا يب يرفتم، ول يخونشون م

 .باشه

 ..نكهيهام ادامه داشت تا ا ينگران ي همه

 يمارير بماه تو بست هيكه تا  يطور د،يكش ريجمله منو از اوج به ز هي نيو هم» ازت متنفرم«جمله بود  هيكردم كه فقط  افتيازش در يليميا

قشنگش  يداده باشه، كه همه اون حرفا يكرده باشه، كه تركم كرده باشه، كه منو باز يشد كه پوالد نامرد يباورم نم. و منگ بودم جيگ. افتادم

 يپا يتم روباور كردم و تونس قتويزود حق يليشده بودم، خ دهيبودم و آهن آب د دهيچش نميبدتر از ا يها يكه سخت يياز اونجا يول. باشه دروغ

 .ستميخودم محكم با

. شيبابا مرد، دو سال پ. ديدرخش يتو عكسم برق غرور و اعتماد به نفس تو چشاش م يحت. عكس بابا رو برداشتم و صورتشو نوازش كردم قاب

جون و مش  سيرگ بابا، انبعد م. و سكته كرد و مرد اوردياونم طاقت ن. كرد و در رفت يپولشو هاپول ارديليشد و چند م دايپ يآدم عوض هي

مونده ام رو  يباق يزايتنها عز نيدوس نداشتم ا. شدن كنارم بمونن يدونه چقدر التماسشون كردم تا راض يخدا م. خواستن تركم كنن يحسنم م

 يد تركم كرد، به همه پوال نكهيبعد ا. بودم و طاقت نبودنشونو نداشتم دهيچشم باز كرده بودم، اونا رو دور و برم د ياز وقت. از دست بدم
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دوس . طرفم، نه به خاطر خودم اني يباور كرده بودم همه به خاطر پولم م. مردا متنفر شده بودم يدر واقع از همه . دادم يجواب منف امخواستگار

مصرفش  خيتار نكهيبا ا! ويوباون آبنبات چ يحت. پوالدو نگه داشته بودم يها يادگاريهنوز  نايبا تموم ا. بشم گهيپوالد د هي ي چهينداشتم باز

 ياش رو تو هيهنوز انگشتر هد. شد و بعدش، اشك، اشك، اشك ياون روز برام زنده م يخاطره  دنشيبود، اما هنوزم داشتمش و با د شتهگذ

 .ارميب رونشياز دستم ب يمتيق چيكردم و حاضر نبودم به ه يدستم م

 ميبابا پا به پام همراه شيتا دو سال پ. شده بودم ميعظ يديچند شركت، كارخانه و تول يبود و من مسئول اداره  دهيارث بابا به من رس تمام

اسم  همدرسه ساختم ب هي. كرده بودم هيريرو وقف خ نايچندتا از زم. ديرس يكردم كه شبا جنازه ام به خونه م يكار م نقدرياما االن، روزا ا كرديم

 !برتر شناخته شدم نيكردم و پارسال بود كه به عنوان كار آفر يم يقدكمك ن يستيسالمندان و بهز يبه خانه . »تيآ«

 دهياز هر لحاظ ا. بودم كه واقعاً عاشقمه دهيتازه فهم. بكشم يسخت اديذاشت ز ينم. كرد يفالح پا به پام كمكم م اميلحظه ها پ نيا يتو همه  البته

 .نسبت به تموم مردا يعتمادا يمشكل ب. مشكل نداشتن اعتماد. آل بود، اما من مشكل داشتم

**** 

شده بود  يالبته برام عاد. ديكش يم ريت يسرم بدجور. عقب نشستم و چشامو بستم يرو صندل. خونه شدم ياز دوازده گذشته بود كه راه ساعت

راننده  يصدا. شد سيخ يرو هم فشردم، سوخت و كم شتريچشامو ب. رفت يرو م رشيمس ميراننده مال. بازم عذاب آور بود يسر دردها، ول نيا

 :دام بلند ش

 .كنن يم بمونيفر، گمون كنم دارن تعق انيخانوم شا -

 وا كردم و از پنجره پشت سرمو نگاه كردم، چشامو

 كدوم؟ -

 .از دم شركت تا حاال دنبالمونه. هياون آزرا مشك -

 دينگاه منو كه د. بود، نصف صورتشو پوشونده بود كه به چشم زده يبزرگ نكيع. مرد جوون پشت فرمون نشسته بود هي. زكردمير چشامو

 رون،ينفسمو فوت كردم ب. سرعت گرفت و ازمون جلو زد

 .بوده يكيبا ما  رشيحتماًمس. يكن ينه آقا فرخ، اشتباه م -

 .شه يم نميبگم واال، ا يچ -

 .چشامو بستم دوباره

**** 

 هيصبحونه ام فقط . ورزش كردم يگرفتم و كم يدوش آب گرم. ياجبار عادت هيعادتم شده بود،  يزيسحر خ. شدم داريساعت پنج ب صبح

با . سمت چپم دياراده نگام چرخ يب. با لُنگش بود نيدم در فرخ مشغول برق انداختن ماش. رونياز خونه زدم ب. بود يعياّب پرتقال تازه و طب وانيل

 يعنيكنه؟  يم بميتعق ينكنه فرخ درست گفته باشه و كس. ن قلبم تند شدضربا. داخلش نبود يواستاده بود، اما كس يمشك يآزرا هي صلهفا يكم

و به خودت و مغزت فشار  ياز بس كار كرد ،يتوهم زد. كنه بيتو رو تعق سين كاريب يكس ه،يآ اليخيدادم، ب يقصد آزارمو داره؟ خودمو دلدار

 .شدم نيسوار ماش. يشد وونهيد ،يآورد
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 .اومد داخل و در رو بست دنبالم اميپ. دفتركارم شدم وارد

 .من هنوزم منتظرما هيآ -

 :كردم گفتم يمرتب م زمويتوجه همونطور كه م يب

 ؟يمنتظر چ -

 .ميراجع بهش حرف زد روزيد ؟يجوابت، نكنه فراموش كرد -

 .بگم يدونم چ يمن واقعاً نم ام،يپ نيبب -

من واقعاً عاشقتم، اما اون پوالد، از اولم معلوم بود . ستنيهمه مثل پوالد ن. ستنيمردا، نامرد ن يهمه . تر و خشكو با هم نسوزون. خوب فكركن -

 .به خاطر پولت اومده بود جلو

 شدم، يجوش آوردم، عصب گُرگرفتم،

 .يحرف بزن ينطوريدم دربارش ا يبهت اجازه نم. كرده، عشق منه يبوده، هر كار ياون هر چ. يكن نيبه پوالد توه يتو، تو حق ندار -

 .االن فقط من هستم و تو س،يدر كار ن يپوالد گهيد. كنم يخواهش م. باش نيواقع ب ه،يآ -

 .آخ سرَم. خوام تنها باشم يم رون،يبرو ب -

 .مونم يمنتظر م يتا هروقت تو بخوا. آروم باش رم،يباشه م -

. ريدستمو بگ كنميكمكم كن، خواهش م ايخدا. دممالش دا يهامو دوران قهيدستام گرفتم و شق نيباز و بسته شدن در كه اومد، سرمو ب يصدا

تو دستام  يخوام دست كس ينم. و قلبم بشه يوارد زندگ يا گهياجازه بدم مرد د تونميكنم؟ نم كاريبارم كه شده نگام كن، تو بگو چ هيواسه 

 !خـــــــدا ؟يمو تحمل كنم، آخه تا ك ييتونم تنها يم ياما تا ك ما،ا. باشه

 :گفتم يباكالفگ. فنجون قهوه وارد اتاق شد هيو  ينيس هيد و مش رمضون با به درخور يا تقه

 .آخه مش رمضون من كه قهوه نخواستم -

 شد، ناراحت

 .مثل هر روزـــ. نيداشته باش اجياحت ديخب، خب خانوم، گفتم شا -

 دادم، لشيخند كم جون تحولب هي. گند اخالق شدم نقدريداشت كه من امروز ا يباهاش بد حرف زدم، اون چه گناه دميد

 .من اشتباه كردم، منو ببخش. آره، حق با شماس -

 .باشم كه شما رو ببخشم، خانوم يمن سگ ك -

 .ييحرفو نزن، شما بزرگ ما نيا -

صدا  يو ب دمينفس سر كش هيتلخ رو  يقهوه . خواست يفنجون آرامش م هيدلم . شدم رهيبه فنجونِ قهوه خ. رونيحرف از اتاق رفت ب بدون

 .ستميگر

**** 

 يرفت و آمد م يبا تاكس يچند روز مجبور نيمنم تو ا. شو برداشته بود هيكل. بود مارستانيشد كه فرخ به خاطر زنش گرفتار ب يروز م چند
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برم  يسگرفتم با تاك ميگذشته تصم ياون روزم مثل روزا. كرد ياعصابمو داغون تر م يرانندگ. نشستم يخودم عمراً پشت فرمون نم. كردم

 .كارخونه

 :كرد، گفتم يم يخودش مسافر كش نيساله كه با ماش كيو  يس ،يمرد جوون ،حدود س هيبه  يحوصلگ يب با

 ؟يبر يم يآقا دربست -

 .نيسوار ش -

 شبيبازم د. ديكش يم ريت يشب قبل سرم بد جور يها هيبه خاطر گر. دادم و چشامو بستم هيتك يعقب نشستم و سرمو به پشت يصندل يرو

 وينداشت، اما، اما دلم خوش بود كه كس ميتو زندگ يدرسته بابا نقش چندان. بود هيكار هر شبم گر باًيبابا رفته بود، تقر ياز وقت. كرده بودم هيگر

پوالد . بود تيپوالد، آ. بودپوالد، پوالد ! پوالد، فقط پوالد نبود. داد يشد و آزارم م يحس م شترينبود پوالدم ب گهياما با رفتنش، د. دارم ايدن نيتو ا

و  دممسكن از جلد خارج كر هي. كرد ديقراضه اش تكون خورد و سر دردمو تشد نيماش. راننده نشست و در رو محكم بست. بود زميهمه چ

به كارخونه  ناياز ا زودتر يليخ گهيد يتو روزا. اومد شهيتر از هم يبه نظرم راه طوالن. گذشت قهيدق يس قه،يدق ستيب قه،يده دق. قورتش دادم

 .ره يم گهيد رهيمس هيكه راننده داره از  دميچشامو وا كردم و در كمال تعجب د. ميديرس يم

 ن؟ير يم نيآقا كجا دار -

 .سيدور ن اديخونمون ز -

 خونتون؟ -

 .ميديرس يبزن يچرت هي -

 .شما يخونه  اميمن كه نخواستم ب يول -

 .مينترس مزاحم ندار. ونه ننه اشقهر كرد رفت خ شبيد. سيزنم خونه ن -

 .نيلطفاً نگه دار ن؟يگ يم نيدار يچ -

 .و ناز يواسه خودت، بغل يهست يگريج. كنم يكار م دهيمن كم و گز -

 :زدم داد

 .ينگه دار عوض -

 !و اگه نگه ندارم؟ -

 مشت شد، دستام

 .نگــــــه دار -

 .ام سوخت حنجره

 .متأسفم خانوم خوشگله -

 .يستپس خودت خوا -

 در آوردم، فميفلفلمو از تو ك ياسپر
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 .يمجبورم كرد -

داشت . شم يشه هم من راحت م يمردك هرزه شرش كم م نيچه بهتر، هم ا. ميريم يو م ميكن يفوقش تصادف م. خودم گفتم هر چه بادا باد با

 كرد، ينگام م نهيو از تو آ ديجو يآدامس م يبا لودگ

 ؟يكن يم كاريچ -

 لو خم شدم،به ج يخونسرد با

 .كار نيا -

از دستش خارج شد و شروع كرد به  نيكنترل ماش. بهش ندادم يعكس العمل چيكه فرصت ه يطور دميرو به صورتش پاش يبا آرامش اسپر و

 نيه ماشدفع هي. رو كنترل كنم، اما قلقلش دستم نبود نيبه جلو خم شدم تا با فرمون، ماش. داشت يچيحركات مارپ نيماش. زدن اديداد و فر

 برخورد كرد و، گهيد نيماش هيمنحرف شد و با 

 .دمينفهم يزيچ گهيد

**** 

 .اديداره بهوش م نكهيدكتر مثل ا -

 .كن قيمسكنم تزر هي. چطوره تشيوضع نيبب. رم يخب، پس من م لهيخ -

 .چشم -

لبخند  هيپوش باال سرم، با  ديپرستار سپ هي. مچشامو چرخوند. درد سرم احساس شد. چشام سوخت. اتاق چشامو زد ييوا كردم، روشنا چشامو

 .مهربون واستاده بود

 ؟ينيب يمنو م ؟يشنو يمن و م يصدا زميعز -

 كردم، سيخشكمو خ يبا زبون، لبا. پلك زدم آروم

 كنم؟ يم كاريچ نجايمن ا -

 :چشام و با لبخند گفت نور رو انداخت تو هر دو. شد شتريآخ، سوزش چشام ب. چراغ قوه انداخت تو چشمم هيشب زيچ هي

 اد؟يم ادتي زم،يعز يتصادف كوچولو داشت هيتو  -

 تكون دادم، سر

 .مردم يم ديمن با يول -

 كرد، يفيظر اخم

 نيحاال به من بگو ا. لخته خون تو سرت جمع شده بود كه شكر خدا برطرف شد هيفقط . يخدا رو شكر كن كه زنده ا ه،يچه حرف نيا -

 چندتاس؟

 واضح شد، ريتصو. پلك زدم. ديد يم تار يكم چشام

 .پنج تا -
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 .دختر خوب نيآفر -

 .سوخت يگلوم خشك بود، م. دهنمو دوباره قورت دادم آب

 .تشنه ام -

 .يآب بخور يتون يفعالً نم -

 كرد، سيپنبه لبامو خ هي با

 ؟يدرد دار -

 .يليخ -

 .يكنم تا راحت بخواب يم قيمسكن تزر هياالن  -

كرد،  يكه با پرستار صحبت م ييكردم كه اون صدا يفكر م نيداشتم به ا. سرنگ زد تو سرُمم هيبعد . گهيت با چندتا كار دنبضمو گرف پرستار

 .چقدر آشنا بود، كه به خواب رفتم

**** 

اورژانس برسه، راننده  اما تا كننيشن و اورژانس رو خبر م يكنم، مردم دورمون جمع م يتصادف م يوقت. پرستار بهم گفت نويا. مرده بود راننده

 .ارهيم مارستانيكنه و به ب يخودش م نيفرد ناشناس منو سوار ماش هيصحنه  نيا دنيبا د. كنه يتموم م

 ؟يخواب يخانم -

 وا كردم، چشامو

 .سالم -

 .كردم، وقت خوردن غذاس دارتيببخش ب. سالم -

 .عطر تلخ و خوش بو هي. عطر مردونه فضا رو پر كرده بود هي

 بوده؟ نجايا يكس -

 ؟يديآره، از كجا فهم -

 :دميتوجه پرس يب

 ؟يك -

 .بود نجايدكتر پارسا ا شيپ قهيتا چند دق -

 :با بهت گفتم. خوردم كهي

 دكتر، دكتر پارسا؟ -

 .رسونده بود مارستانيكه تو رو به ب يهمون كس. زميآره عز -

 ه؟يچ كشياسم كوچ -

 .دكتر پوالد پارسا، محبوب قلب ها -
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 د،يخند

سرش به كار . ده ينم يمغروره، محل به كس يلياون خ يول. خاطرخواهشن مارستان،يب نيا ينصف پرستارا يجان، ول هيخودمون باشه ها آ نيب -

 .خودش گرمه

 زدم، يزورك يلبخند

 ؟يتوأم عاشقش -

 .نه بابا من خودم نامزد دارم -

 ه؟ياسمش چ -

 .ديسع -

 .دونم يمن هنوز اسم خودتو نم يراست -

 .زميمن سارام عز -

 .چه قشنگ ديسارا و سع -

 .خورده يسخت ياس كه شكست عشق عهيشا. ممنون -

 ؟يك -

 يلياحمق بوده، هم خ يليكه ولش كرده رفته، هم خ يبه نظر من اون دختر يدون يم. زارِيزنا ب ياز رفتارش معلومه از همه . گهيدكتر پارسا د -

 .قهيبد سل

 د،يشا. كرده باشه ياون نامرد ديشا. اون دختر مورد عالقشو تنها گذاشته ديكنه شا ير نمفك يچرا كس. زدم يزورك لبخند

 ؟ييكجا هيآ ،يهــــــــــــو -

 .جا نيهم -

 ه؟ينظرت چ -

 ؟يدر مورد چ -

 .گهيدرمورد دكتر پارسا د ا،يزن يم جيگ -

 .يگ يكه م نطورهيهم ديشا يول دم،يمن كه اونو ند -

 .رفت غذاتو بدم ادميكه  يدينقد سوال پرسشد؟ او يچ يديا، د -

گن كوه به كوه  يم نكهيا. پس بازم سرنوشت ما رو با هم رو به رو كرد. پوالد بود شيتموم حواسم پ. نخوردم، اونم به زور شتريتا قاشق ب چند

 يتصادف كردم، اونم اونجا بوده؟ ول يوقت يعنينبوده؟  كايكنه؟ مگه آمر يم كاريچ نجاياون ا يول! رسه راسته يآدم به آدم م يرسه، ول ينم

 آخه، چــــــرا؟ ياون سر منو عمل كرده؟ ول يعني ؟يچطور

**** 

گره زده بودم  نهيس يانگشتامو رو. درد سرم كمتر شده بود، اما هنوز پلكام سبك بود. كرد قيمسكن بهم تزر هيبود كه پرستار  شيپ قهيدق چند
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چشامو وا  يال يكم. داغ شدم. ضربان قلبم تند شد. عطر تلخ هي. آروم به سمت تختم اومد يينفر با گام ها هيو و چشامو بسته بودم كه در باز شد 

 يبه چشم داشت و چند تار از موها يليمستط نكيع. چقدر جذابتر شده بود. آخ خدا. نفسم گرفت. دميانبوه مژه هام پوالدو د نيكردم و از ب

حالم بدتر . صورتم يخم شد رو. دارمياما ممكن بود بفهمه ب رم،يگاز بگ جانيخواست لبمو از ه يدلم م چقدر. شده بود ياش خاكستر قهيشق

 يدارم از هوش م. دارم ياالن چه حال يدونينم. يكرد يبا من چ يدون ينامرد، نم. رونيبپره ب نمياز تو س يكردم االنه كه قلبم گروپ يم حس. شد

. هم رفت ياخم هام تو يك دمينفهم. هم فشردم يرو شتريچشامو ب. داغ و تلخش خورد به صورتم يفس هان. زنم يسكته م جانيدارم از ه. رم

. تكرار كن. يتو، از پوالد، متنفر ه؟يآ يديفهم. يتو از پوالد متنفر. ينه نه، تو ازش متنفر. انگشام فشردم ريملحفه كه تو چنگم بود رو ز يلبه ها

 .ت، ن، ف، ر

نه . نيريش يخلسه  هيرفتم تو . از آرامش بهم منتقل شد يموج هي. ام رو نوازش كرد يشونيشو دراز كرد و با سر انگشت پپوالد دست. خدا يوا

من . گفتم ازش متنفرم يواسه گول زدن و آروم كردنه خودم م شهيهم يول. ستمياز پوالد متنفر نبودم و ن چوقتيمن ه ؟يگ يچرا دروغ م

 .بره نينبوده كه با گذشت زمان از ب ين الكعشق م. عاشقشم نوزمه. عاشقشم

. به خودم دل و جرئت دادم. دست از نوازش كردن من برداشت و به سمت در رفت. پر عشوه از پشت بلندگو اسمشو خوند يصدا هي. يلعنت

 دم،يكش قينفس عم هي. بره شمياز پ قيذاشتم بدون گفتن حقا يم دينبا

 دكتر پارسا؟ -

 برگشت سمتم، يمكث كرد و بعد با ناباور يكم! چپش عقب، خشك شد يجلو بود و پاراستش  يكه پا يدرحال

 ؟يداريتو ب -

 .نرو. باهات حرف بزنم ديآره، با -

 .فر انيندارم خانوم شا يمن با شما حرف -

 دلم گرفت،. با بغض و نفرت. ادا كرد يفر رو جور خاص انيشا خانوم

 .من دارم يول -

 .كنن يكه دارن صدام م نيشنويم. شما ندارم يفاحر دنيواسه شن يمن وقت -

 .واست مهم ترم زياز همه كس و همه چ ايتو دن ،يگفت يموقع بهم م هي ادمهي -

 ؟يكن يآور اديحماقتم رو  يخوا يم -

 .روش بذار يكه دوس دار يتو هر اسم -

ممكنه پدرت نگرانت شده . يهست يبستر مارستانيب يكه تو، توفقط، االن حدود چهار روزِ . برم ديفر، من عجله دارم، با انيخانوم شا نيبب -

 .كرده باشه جيكردنت بس دايشهرو واسه پ يباشه و همه 

 :دهيادامه م شخندين با

. جواب نداد يخونتون و همراه پدرت تماس گرفتم كس يمن هر چقدر با شماره  ال،يخ يب. نيهست يباالخره شما پولدار و آدم حساب يدون يم -

 شمارشو عوض كرده؟ ايپدرت مسافرته . ه محل كارشم ندارمشمار
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 .تونه جواب بده ياون نم. كدوم چيه -

 چرا؟ -

 كرد، يداشت خفه ام م بغض

 .فوت كرد شيدو سال پ  -

 خورد، جا

 .فر انيمتأسفم خانوم شا -

 .رو ازم گرفت هيقرص اثر كرد، خواب فرصت گر. رونياز اتاق رفت ب و

**** 

 مارستانيب ماريب نيپرستارا به مظلوم تر نيب. تلخ و كسالت آور بود، خصوصاً واسه من مارستانيب يروزا. دميپوالدو ند گهيبعد داون روز به  از

 .اومدن يم دنميبه د يكه هر از گاه لميفالح و وك اميالبته به جز پ. نگران يو دل يمالقات چيبدون ه. معروف شده بودم

پوالدو بهم بده، اولش  يام ازش خواستم آدرس خونه  يزندگ يماجرا فيرفتم و بعد تعر مارستانيب سيرئ دنيكه مرخص شدم به د يروز

طاقت  گهيفردا برم سراغش، د نيگرفتم هم ميتصم. گرفته بود يپوالد چند روز مرخص. شد يبرق اسكناس راض دنيبالخره با د ينشد ول يراض

 .نداشتمرو  يسرگردون نيا

**** 

خورد و  يآسانسور تكون. طبقه هفت رو فشردم يوارد آسانسور شدم و دكمه . خودش بود. رنگ انداختم يزرشك يان ده طبقه نگاه به ساختم هي

شكالت برداشتم و قورتش  هي فمياز تو ك. يگفته بودم زك تيگچ بود، به م يديرنگ صورتم به سف. خودمو نگاه كردم نهيآ يتو. حركت كرد

 قياومده بودم از رو به رو شدن با حقا نجايحاال كه تا ا. ديلرز يپاهام م. دميكش قيپشت در چند نفس عم. واستاد آسانسور. نداشت يريتأث. دادم

 :گفت دنمينگاه كرد و با د رونويدر ب ياز چشم. زنگ رو فشردم. حرفاشو بده دنيخودت بهم طاقت شن ا،يخدا. واهمه داشتم

 ؟يكن يم كاريچ نجايتو ا -

 .رمباز كن، كارت دا -

 ؟يكن يم كاريچ نجايگفتم ا -

 .ميبا هم حرف بزن ديحاال باز كن، با. داده مارستانيب سيكردم، رئ دايكه آدرس خونت رو از كجا پ نهياگه منظورت ا -

 .با تو ندارم يمن حرف -

 :تحكم گفتم با

 .ها بره هيجلو همسادوس ندارم آبروت . كنم اديبه خواستم داد و فر دنيمجبورم نكن واسه رس. من دارم يول -

 .پـــــــــــوف -

مبل  نياول يرو. بود شيو قاراش م ختهياوضاع خودش و خونه اش به هم ر. داخل شدم. نگام كنه از جلو در رفت كنار نكهيباز شد و بدون ا در

 رها شدم،
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 .رميگ يوقتتو نم اديغصه نخور، ز -

 .حرف رو به روم نشست و نگاشو به سقف دوخت بدون

 .رو بدونم قتيم حقاومد -

 در چه مورد؟ -

 .در مورد رفتنت ش،يدر مورد چند سال پ -

 شد، پا

 .ستميمن مجبور به حرف زدن ن -

 :گفتم اديفر با

 .راستشو بگو. نده لميخواهشاً چرت و پرت تحو ؟ياتفاق افتاد؟ چرا تركم كرد نيحق منه كه بدونم چرا ا نيچون ا يمجبور ،يچرا هست -

 . لخ باشهممكنه برات ت -

 .شنوم يحاال بگو، م. واسه من تلخ بوده شهيهم قتيحق -

 گرفت و شروع كرد، ينفس. شد يداشت تحملم تموم م گهيگذشت، د قهيچند دق. شد رهيپاش خ ريز نيبه زم. مبل نشست يو ناتوان رو سست

 .كوه، بابات اومد سراغم ميبا هم رفت نكهيچند روز بعد ا -

 بابا؟ -

 .آره -

 خب؟ -

 نه،ياگه االن لطمه بب هيگفت آ. رونيبرم ب تيازم خواهش كرد كه از زندگ. خواستم، نه واسه خودت يپولت م يبهم تهمت زد كه تو رو واسه  -

برد،  رقم رو باال و باالتر. پول داد قبول نكردم شنهاديرو دوست دارم، بهم پ هيگفتم من آ. بچه شكست بخوره هيبا  گهيكه چند سال د نهيبهتر از ا

 يداره خجالت م يداماد نيبه همه بگه چن نكهيمثل من داشته باشه و از ا يبهم گفت دوست نداره داماد ستم،ين ميمستق يصراط چيبه ه ديد يوقت

 رفواون ح نكهيرو نباختم، تا ا هيخب بازم قاف يگفت؟ ول يم ينطوريكم داشتم كه ا يمگه من چ. برخورد تميبه غرور و شخص يليراستش خ. كشه

 .زد

 ؟يچه حرف ؟يچ -

منم همش از . خوامش يم نشهيچون قلب اون تو س. خوامش يم تهيآ هيچون شب. دوست دارم تيكه من پوالدو فقط به خاطر آ يتو گفت نكهيا -

 .نه به خاطر خودم ،يدوست داشته باش تيمنو به خاطر آ نكهياز ا. دميترس يم نيا

 :بهت گفتم با

 .حرفو نزدم نيمن ا يول -

 .حرف تو بوده نيپدرت گفت كه ا يول -

 زدم، از عمق وجود، اديفر
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 .دروغه -

 .نييكرد و سرشو انداخت پا سكوت

 ؟يمنو ترك كرد نيپس به خاطر هم -

 تكون داد، سرشو

 ران؟يا يچند وقته برگشت -

 .دو ماه -

 مارستان؟يب يتو منو رسونده بود دميشن -

 .كنم يم بتيا محل كارت تعقخونه ت ريماهه هر روز تو مس هياوهوم،  -

 ؟يچرا زودتر خودتو نشون نداد -

 .دميترس يدوباره م ريچون از پدرت و تحق -

 .اون مرده بود يول -

 .دونستم يمن كه نم يول -

 ؟ياومد يم يدونست ياگه م -

 :زل زد تو چشام و محكم گفت نباريا

 .در كار نبود يدوست داشتن ام،ينداشت كه ب يليدل. نه -

 .يكردينوازشم م يداشت. دميفهم نويا مارستانيتو ب. يتو هنوزم دوستم دار يول -

 .دارم ماراميكه نسبت به تموم ب ياحساس. بود يحس دلسوز هياون فقط  -

 ؟يكرد يم بميو تعق ياومد يم دنميپس چرا هر روز به د -

 .يبهتره بر. دميحرفاتو شن ،يديحرفامو شن -

 .رفت يطفره م داشت

 ؟يدارم، تو سر منو عمل كرد گهيسوال د هي -

 .خب آره -

 شدم، پا

 .و خدانگهدار يممنون، خوشبخت بش. دميرو، فهم دميفهم يم ديكه با يزياون چ. خب لهيخ -

 .به سالمت -

آروم  يليخ يول. خواستم خودمو گول بزنم يم دميشا. مفرط يتفاوت يجور ب هي. نداشتم يحس چيه گهيبود كه د بيعج. ساختمون خارج شدم از

 .بودم لكسيو ر

**** 
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ها و ملك و امالك بابا رو  يديبود ظرف شش ماه تموم كارخونه ها و شركت و تول يبا هر بدبخت. شهيبرم، واسه هم رانيداشتم از ا ميتصم

 يتم كه دوست ندارم مرددادم وگف يبهش جواب منف روزيد. امياز كارخونه ها رو نگه داشتم كه اونم اداره اش رو سپردم به پ يكيفقط . فروختم

 نجايدل كندن از ا. داشتم به مقصد لندن طيبل گهيسه روز د. آخر كارم بود يروزا. برم رانيپرِ پول از ا يقرار بود با دست. راه بدم ميرو به زندگ

پر از پول از  ييچمدون ها قلبمو بذارم و با خواستميم. مشكل بود رانيا يتو هوا دنينفس كش. نداشتم يا گهيد يچاره  يواسم سخت بود ول

 .ران برميا

 يسوخت و گوشم سوت م يچشام م. اومد ياعصابم كش م. فشردم يدستام گرفته بودم و م نينشسته بودم و سرمو ب زميدفتر كارم پشت م يتو

 ام وارد اتاق شد، يبه در خورد و منش يتقه ا. بود دهيفا يهمش ب يچندتا مسكن خورده بودم، ول. ديكش

 .ننياصرار دارن شما رو بب يلياومدن و خ ييآقا هيفر،  انيخانوم شا ديببخش -

 .ردش كن بره س،يحالم خوب ن -

 .دارن يكار واجب نن،يشما رو بب ديحتماً با گنيم -

 .بفرستش تو. شن يم دايپ ييبابا، عجب آدما يا -

از  يبه صورتم بزنم تا كم يفرسته تو اتاق، آب يمحل رو م يروس باون خ يدريكه خانم ح ياتاقم رفتم تا تو فاصله ا ييشدم و به سمت دستشو پا

 :اومد از همون جا گفتم يتقه ا يبودم كه صدا ييهنوز تو دستشو. التهاب چشام كاسته بشه

 .رسم ياالن خدمت م. داخل دييبفرما -

 يشده ا يقاب خاتم كار يپشت به من رو به رو .رونيصورتمو با دستمال توالت خشك كردم و اومدم ب. باز و بسته شدن در اتاق اومد يصدا

 . بود ستادهيا
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 .به دست و صورتم بزنم يرفته بودم آب. اگه معطلتون كردم ديسالم، ببخش -

 .پوالد بود. شدم خكوبيقدمام سست شد و بر جا م. سمتم ديچرخ

 ؟يقاب رو دار نيوزم اهن -

 تو؟ -

 .ارادتمند شما پوالد پارسا -

 .رو نداشتم دنتيانتظار د -

 .كامالً مشخصه -

 پارسا؟ يآقا نيدار يبا من كار -

 اورد،يخودش ن يبه رو يناراحت شد، ول. محكم ادا كردم يليپارسا رو خ يآقا

 .كشونده نجايبوده كه منو تا ا يزيحتماً چ -

 .بگو، چون من واقعاً خسته ام عيپس خواهشاً سر -
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 .يكن يرو م شميرفتار چند ماه پ يتالف يدار -

 .فكر كن يهر جور دوست دار -

 .منم رو به روش نشستم. مبل يرو نشست

 نجا؟يا ياومد يواسه چ -

 :گفت طنتيش با

 !ازدواج كنم ياومدم ازت تقاضا -

 .يبرگرد ،يراه كه اومد نيپس بهتره از هم -

 ته؟حرف آخر نيا -

 .حرف اول و آخرم -

 شد، پا

 .خدانگهدار. كنم يم تيو موفق يخوشبخت يبرات آرزو. خب لهيخ -

 كنم؟ يدارم براش ناز م دينفهم يعني. پوالد نيا هيبابا عجب خنگ يا. رهيداره م يجد يجد دميد يبهت و ناباور با

 سمتم، ديچرخ. مونيترسان و پش يبا چشا. رفتم دنبالش

 .كنم نظرتو عوض كن يخواهش م. هيآ تونميمن بدون تو نم -

از ترس  يول. اونم عاشقم بود. شد چهياونم باز. اونم گول خورد. نداشت يرياما اون تقص. بهم گفته بود كه ازم متنفره. منو ترك كرده بود پوالد

 .نداره يو مخالفت معن يدور نيمنم اونو دوست دارم، پس ا. دوست داشته باشم، تركم كرد گهيد ياونو به خاطر كس نكهيا

 بگم بعله؟ يلفظ ريبدون ز يعني -

 .تو بگو بله دم،يام م يلفظ ريز -

 !بـــــــــــله -

 شه؟ يهوا وارد اتاق نم يهو و ب هي يكس نجايا -

 .نه -

 .زنه يخب، پس بپر بغلم كه دلم واست پر پر م لهيخ -

 چشم نازك كردم، پشت

 .اميوا، من ب -

 !اميپس من م -

 :سرشو خم كرد و درِ گوشم زمزمه كرد. بودم دهيبالخره بعد مدتها به آرامش رس. اش فشردم نهيه سب سرمو
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