
 

 

 بوسه باران بر کویر
 

 شیما نادری

 

 

کرده بود انگار  دنیباد سرد شروع به وز
هر چه در چنته دارد  خواستیم زییپا
حالش را  یو بدن خسته و ب زدیبر رونیب
بلرزاند شالش را دور گردن  شتریب

محکمتر کرد و دستانش را درون 
نازکش گذاشت در دل  یباران یبهایج

حرف  خودش را لعنت کرد که چرا به
را   مشیضخ یمادر گوش نداده و پالتو

 

 



 

 

اورا از  لیزنگ موبا ی؛ صدا دهینپوش
کشاند رونیخودش ب یحال و هوا   

  بله_
مهتاب لبخند را  یشاد و پر انرژ یصدا

کرد شیمهمان لبها   

دختر ؟؟ خونه زنگ زدم  ییکجا _
قرار نبود  یرفت یچوندی؟ باز که پ ینبود

میباهم باش  

شکسته شود را تا  رفتیکه م یبغض
درد داشت شیصدا بیمهار کرد اما عج   

-  یلعنت زییپا نیشرمنده دلم گرفته بود ا
شهیهم که تموم نم  

 

 



 

 

 یباز تو تموم غصه هات و انداخت -
حرفا  نیا الیخ ی؛ ب چارهیب زییگردن پا

ستاره شهر بعد از  میهمه امشب قراره بر
اونجا هم واسه خواب مهمون خونه ما 

دیهست   

بود که بتونه تو  نیتر از ا حوصله یب
 جمع باشه

اصال حوصله ندارم جان مهتاب بزار  -
گهیشب د هی   

مهتاب  بلند شد یخنده ها یصدا   

 ییمن که به مامانت گفتم شب با ما -
 7ساعت  اریپس بهونه ن یحاال خود دان

یفعال با میمنتظرت   

 

 



 

 

 دادیممتد خبر از قطع تماس م یبوقها
خت و به اندا فشیرا داخل ک یگوش

ساعت وقت  1ساعتش نگاه کرد هنوز 
 .... داشت

 ادستیفروشگاه لباس ا نیتریو نیاول پشت
 یبه لباسها ینگاه شهی، از پشت ش

رنگارنگ داخل مغازه انداخت ، چقدر 
 یفارغ از هر درد و غم خواستیدلش م
 دیخودش خر یشد و برا یداخل م

همه غم را  نیا شدی. اما مگر مکردیم
کرد فراموش کجای  . 

شده بود و هوا رو  کیکامال تار آسمان
تا وقت قرار  یزیچ رفتیم یبه سرد

د و به  ستایا یاصل ابانینمانده بود. سر خ

 

 



 

 

 یزن ریشد ، پ رهیخ یتاکس یصف طوالن
 : کنارش قرار گرفت

' مردم تا  نیامشب چقدر شلوغه ، ا یوا
افته برن خونه  یم ادشونی شهیم کیتار

 یمه تو نوبت مه نیا یهاشون ، حاال ک
ستهیا  . 

داشت  یزن کرد، قد کوتاه ریبه پ ینگاه
زده  رونیب یاز روسر دشیسف یو موها

بود و در حال حرف زدن با خودش بود 
زد و  رزنیپ یبه غر غر ها یلبخند
  : گفت

-  ییهمه دنبال جا شهیخب شب که م
روز  یاهویکه برن تا دور از ه گردنیم

 

 



 

 

از بهتر  ییبه آرامش برسن و چه جا
 .  خونه خود آدم

و از نگاه  نیگفته بود ا ینیسنگ جمله
دیزن به خودش فهم ریپ رهیخ  . 

رو باز کرد و به  یشد در تاکس نوبتش
گفت رزنیپ  : 

- دییبفرما شومیم ادهیمن زودتر پ  . 

 یکه شد سرش را به صندل یتاکس سوار
دلش  دیکش یقیداد  و نفس عم هیتک

 یکه حت یآرامش خواستیآرامش م
به  رهیان هم نتونه داغونش کنه؛ خطوف

رنگارنگ مغازه ها بود که  یچراغ ها
ستاره شهر به چشمش خورد با  یتابلو

 

 



 

 

 یکرد و اسکناس فشیعجله دست تو ک
  درآورد

- شمیم ادهیجا پ نیممنون هم  . 

را به طرف راننده گرفت اسکناس  : 

- دییبفرما  . 

- ؟؟ یآبج یپول خرد نداشت  

اختاند فشیبه ک ینگاه دوباره  : 

- حاج خانوم و  هیکرا شیبق ینه  بجا
دیحساب کن . 

زن نگاه متعجب و به دختر دو خت ریپ  : 

- مادر آخه ینیبب ریخ  ... 

 

 



 

 

زن از  ریقبل از تمام شدن حرف پ و
به  شیکنار پا یشد و تاکس ادهیپ نیماش

 ... حرکت درآمد

باز کرد و با  یرستوران را  به آرام در
نوز چشم به دنبال دوستانش گشت ه

چشمانش دور کامل رانزده بودند که 
دست تکان داد شیمهتاب لبخند زنان برا  

. 

 یزیبه طرف م طیتوجه به مح بدون
رفت که در تصرف دوستانش  بود ، 

کرد همه غصه  یوسع دیکش یقینفس عم
دفن کنه تا  نهیامشب تو س هیها رو 

جمع دوستانه نشه نیا یموجب ناراحت  . 

 

 



 

 

یسالم به همگ -   

 یکی کیاحترامش بلند شدند و به همه
و  دیرو به عقب کش یدست دادن صندل

  نشست
 شهیجون نگاه مهربون و هم یاش

:  دینگرانش و به سحر دوخت و پرس
؟؟ یخوب  

 : لبخند زد 
- ،نگران  زمیشما عز یخوبم به خوب

 .نباش ،کوک کوکم
 

که مشغول صحبت با  ژهیکرد به من ورو
 : فرشته بود

 

 



 

 

- !؟ دیومدن کردا رونیشد هوس ب یچ  

رو مهمون  یناز شهیمثل هم ژهیمن
 : صداش کرد

- مشغله و  نهمهیبابا دلمون گرفت از ا
و به  میامشب و خوش باش هی میکار گفت

؟ی؟تو چرا پکر هیچ میخودمون برس   

آب  یبرداشت و کم زیم یاز رو یوانیل
ختیخودش ر یبرا  : 

 . طبق معمول -

 یه ادو کلمه اکتفا کرد فرشته خند نیا به
 سر دادو جمله معروفش را به زبان آورد

: 

 نقطه سر خط -

 

 



 

 

شروع کردن به  یحرف همگ نیا با
 شیپ قهیسحر که تا چند دق یحت دنیخند

وجودش و گرفته  یسراپا یاحساس بدبخت
  .بود
که  نشیریملوس و ش افهیبا ق نینازن

جمع بود دستانش  نیعضو ا نیکوچکتر
جون گذاشت یرا در دست اش  : 

-  میدیشام سفارش م ین جون پس کماما
 ؟؟
 ینگاه شیبا عشق به بهونه زندگ یاش

  انداخت
- من زیعز یهر زمان تو بخوا  . 

 .خب من االن گرسنمه-

 

 



 

 

- به من که االن  دیدوستان منو رو بد
کنهیجانم ضعف م نینازن  . 

گرفت نیمنو رو به طرف نازن ژهیمن  : 

دوست  یهرچ میرژ یب میامشب رژ -
سفارش بده یدار . 

در حال انتخاب غذا بودند سحر  یهمگ
 : بدون توجه به منو گفت

-  لهیمن طبق معمول استرپس )ف
خورمی(میسوخار . 

منو غذاش رو سفارش  یاز رو مهتاب
تر کرد کیداد وخودش و به سحر نزد : 

یشده تو لک یچ -  . 

 

 



 

 

- گرفته حوصله  یلیچرا دلم خ دونمینم
ندارم یچیه .  

- تو جمع و شلوغ بودنت  یطونیتو که ش
؟یاالن چرا ساکت کنهیغوغا م ! 

 یسکوت کرد چ یلحظه ا یبرا
همه  گفتیبگه مهتاب راست م تونستیم

بودن با  دهیشاد و شنگول د شهیاون و هم
از رو لباش  چوقتیکه ه قیلبخند عم هی

شد یپاک نم  . 

- به چهر ه  شهیکه هم یمهتاب از ماسک
خودم باشم  خوادیخسته شدم  دلم م  زنمیم

میقیحق، خود  .  

 

 



 

 

انداخت دوست نداشت  نییرا پا سرش
دوستانش حلقه لرزان اشک رو تو 

ننیچشماش بب  . 

که آورده شد همه شروع کردم به  غذا
 ژهیمهتاب و من نیخوردن سحر ماب
با آرنج به دستش زد ژهینشسته بود .من :  

-  خورهیغذا تو رو م یطرف داره به جا
گلوش ینمون   

د ،هنوز کر ینگاه ژهیبا تعجب به من 
بود  دهیحرف نفهم نیمنظور ش و از ا

 :که مهتاب ادامه داد
- اطرافش چه  دونهیاز بس تو خودشه نم

 خبره

 

 



 

 

 یکه ب یاونا با لحن یاز حرفا جیگ 
لب گفت ریز زدیتوش موج م یحوصلگ :  

- شما ؟ دیگیم یچ ! 

اما سمج ادامه داد مهتاب  : 

- و  به روبه رو  یریبابا سرت و باال بگ
یزنینم جیگ نقدریا ینک ینگاه هی . 

و  دیحرف مهتاب دست از خوردن کش با
به رو به رو نگاه کردو گرفتار شد در 

نگاهش  رهیدو چشم که خ  یاهیس
 نیا دیمکث کرد تا شا یلحظه ا کردنیم

 طنتیاز رو برن اما برق ش اهیچشمان س
مثل برق ستاره در دل شب  ایاهیدر آن س

 

 



 

 

سحر را مجبور کرد که دوباره  اهیس
 ...خودش را به خوردن مشغول کند

بود و مشغول  نییسرش پا نکهیا با
نگاه فرد روبه رو  ینیخوردن اما سنگ

کردیم تشیاذ .  

جات و با من  شهیفرشته جون م -
؟ یعوض کن  

دیمتعجب پرس فرشته  : 

- شده ؟ یزیچ ! 

- کارش  نمیجون بش یاش شیپ خوامینه م
 .دارم

جاش رو  با فرشته عوض  عیسر یلیخ و
د و دوباره به خوردن مشغول شد ،اما  کر

 

 



 

 

هم که داشت با وجود  ییهمون ذره اشتها
اون دو چشم مزاحم از دست داد و 

با غذا ش شد یمشغول باز  . 

مهتاب به خودش اومد یصدا با  : 

- غذا شو الیخیب یپدر ظرف و درآورد   . 

غذا رو کنار گذاشت ظرف  : 

- غذا تون تموم شد ؟ یک ! 

- توفکر نجات همون موقع که تو، 
یغرق شدت بود یهایکشت . 

، سحر  دنیخند یهمگ ژهیحرف من نیا با
صداش کرد و گفت یچاشن یناراحت یکم  

: 

 

 



 

 

- ؟ دیکنیمن و مسخره م دیمعرفت یب یلیخ  

دیدست از خنده کش فرشته  : 

- بود یمسخره نه شوخ  . 

گذاشت  زیم یرا رو شیدستها ژهیمن
 یتر آورد و با صدا نییوسرش را پا

فتگ یآرام  : 

-  نیحاال با ا میریقرار بود عکس بگ
 زیمزاحم که شش دونگ حواسش به م

؟؟  میماست  چکار کن  

برقرار شد تا  نشونیسکوت ب یا لحظه
گفت یاش نکهیا :  

 

 



 

 

- که  ییو کادوها دیدست بزن کمی دمیفهم
فعال به سحر  میدیم جانیبه شا دیقرار بد

 .مثال تولد سحر جونه
دند ، و با به هم نگاه کر یلحظه ا همه

تکان دادن سر موافقت خود را اعالم 
 .کردن
را گرد کرده  وبا تعجب  شیها چشم
دیپرس : 

 حاال چرا من ؟؟-

نازک کرد و گفت یپشت چشم ژهیمن  : 

- یخب فعال مرکز توجه شما هست . 

- ؟؟ یمرکز توجه ک  

 

 



 

 

زد شیبا آرنجش آرام به پهلو یاش : 

-  نیبه ا رهیساعته خ میکه االن ن یهمون
کنهیاره نگات مد زیم . 

 کاریآدم ب نیبرگردد و ا خواستیم  دلش
 زیکه سر م یمکان رییاما با تغ  نهیو بب

نوع چراغ قرمز  هیکار  نیشام داده بود ا
شد پس بدون توجه به پشت  یمحسوب م

 یدوستان شد و با کم یسر وارد باز
گفت طنتیش : 

-  یک کیک یتولد ب دینامرد یلیخ یول
آخه دهید  . 

 یهم باطر نیدورب چ،یهکه  کیک -
میبخر میبر دینداره با  . 

 

 



 

 

 امکیفرشته که تا ان لحظه سرش به پ  
و گفت دیدادن گرم بود، خند  : 

- بشه امشب یچه شب . 

کرد ورو به  نیبه دورب ینگاه  ژهیمن
 : سحر و مهتاب گفت

 دیایو ب دیریبگ یباطر دیبر عیها سر بچه
نشست نجایا شهینم ادیکه ز  . 

داده و  آرام بلند شد. را عقب  یصندل
بدون توجه به پشت سر و آن دو چشم 

دست در دست مهتاب از رستوران  اهیس
زد رونیب  ... 

 زانیسردتر شده بود ، خودش را آو هوا
مهتاب کرد و گفت یبازو  :  

 

 



 

 

- سرد شده یلیهوا خ . 

- هوا رو بهونه نکن و  یخب حاال سرد
ادیبه من نچسب خوشم نم  . 

گوش مهتاب با  ریگل کرده و ز طنشیش
کش دار گفت یلحن  : 

- وونهیشه آخه عاشقتم د ینم .  

دیبلند خند یبا صدا و  . 

زد یپوزخند مهتاب  : 

کم کم از الکت  یاومد ، دار خوشم
یایم رونیب  . 

 

 



 

 

وارد شدن به مغازه حرف مهتاب را  با
جواب گذاشت و چشمش به تنقالت  یب

 . داخل مغازه افتاد
، کرد پسیدلش حوس خوردن چ بیعج

 یداد نخرد و مزه خوب غذا  حیاما ترج
نبرد ،  هرچند با وجود  نیامشب را از ب

 دهیاز مزه غذا نفهم یزیآن نگاه مزاحم چ
 . بود

زد و  یآن لحظه لبخند تلخ یآور ادی با
به عالمت تاسف تکان داد یسر  . 

به طرفش آمد مهتاب  : 

- میبزن بر دمیخر . 

 

 



 

 

چند قدم از مغازه دور نشده بودن  هنوز
 ستادانیآنها را به ا  یمردانه ا یکه صدا

  : وا داشت

- دیخانوم ببخش  . 

پسر  دنیبه عقب برگشت و با د مهتاب
به  یفیظر نیداخل رستوران چ

داد شیابروها :  

 بله-
که در  یبه او با جسارت یبدون نگاه پسر

انداخته بود گفت شیصدا  :  

 . با شما نبودم منظورم دوستتون بود-
ه سحر که همچنان پشت رو کرد ب مهتاب

بود ستادهیآنها ا یبه هر دو  :  

 

 



 

 

 .سحر جون آقا با شما کار دارن-

بدون توجه به پسر  یکالفه و عصب سحر
دیدست مهتاب را کش شیرو به رو  :  

میبر اینداره ب تیخوب -  . 

با سماجت به طرفشان آمد و نگاهش  پسر
به چشمان نگران سحر  میرا مستق
 :دوخت

-  نیشم لطفا فقط  ا ینممزاحمتون  یلیخ
دیریشماره رو بگ  . 

را به سمتش گرفت یکاغذ کوچک و  . 

داشت . اما  دیگرفتن کاغذ ترد یبرا 
که اگر آن را   دیشیاند نیبه ا یلحظه ا

 

 



 

 

 یپسر دست از سرشان برنم  رد،ینگ
 . دارد
کاغذ را از دستش  عیسر ینگاه بدون

تند مهتاب را باخود  ییگرفت و  با قدم ها
ل رستوران بردبه داخ  . 

داخل رستوران که به صورتش  یگرما
به  ی. نگاه دیکش یقیخورد، نفس عم

اطراف انداخت، نور کم سالن و آهنگ 
که در حال پخش بود حس و حال  یمیمال
جوان داخل  یرا به زوج ها یخوب

 زیداد  . به طرف م یرستوران  م
آنجا و  شیکیزیدوستانش رفت. حضور ف

. عکس ها که  بود گرید یحواسش جا

 

 



 

 

به طرف خانه  یشد، دسته جمع تهگرف
 .مهتاب به راه افتادند

دستش را در دست گرفت مهتاب  :  

- ؟؟یسحر خوب  

 یبه نگران یدانست چه پاسخ ینم
واقعا خوب بود ؟؟  ایدوستش بدهد. آ

 یاو مفهوم یاصال خوب بودن برا
 11 یلحظه برا کیداشت ؟؟  دلش 

 رستانیدب انیتنگ شد . جشن پا شیسالگ
شاد  یمستانه اش ، نگاه ها ی، خنده ها
که  یو از هم مهم تر آرامش بشیو دل فر

در  ییجا یسالگ 62اکنو ن در سن 
نداشت شیزندگ  . 

 

 



 

 

دست مهتاب گذاشت و  یرا رو دستش
  : آرام فشرد

 . خوبم دوستم-

به خانه سکوت  دنیهردو تا رس و
 ....کردند

ه  ک یبا لبخند جانیباز شد . خانوم شا در
صورت گردش را مهربان تر کرده بود 

   . به استقبالشان آمد
دیخوش آمد یلیخ یلی. خ دییبفرما -  . 

وارد  یهمگ  یاز سالم و احوالپرس بعد
  .منزل شدند

خانه را دوست داشت نیآمدن به ا شهیهم  

. 

 

 



 

 

 کیخواب و  کیکه شامل  یا خانه
بود . از در که وارد حال  ییدایسالن پذ

در  ییحمام و دستشو سیسرو ،یشد یم
سمت چپ و اتاق خواب مهتاب سمت  

حال  شامل  یراست قرار داشت . انتها
نسبتا بزرگ و آشپزخانه  ییدایسالن پذ

شد یم یکیجمع و جور و ش  . 

و پرده  یکرم قهوه ا یسلطنت یها مبل
بخش  نتیبه همان رنگ ز ریحر یها

 . سالن بود

تخت دراز  یاتاق خواب رفت ،رو به
دیکش  . 

 

 



 

 

 یدوستانش لحظه ا یاز سرو صدا فارغ
 . چشمانش را بست و به فکر فرو رفت

به خودش  یباز شدن در تکان یصدا با
 .داد

در چهار چوب   یراحت یبا لباسها مهتاب
بود ستادهیا  : 

- ؟یخواب بود  

 یبه موها یتخت نشست ، دست یرو
دیفرش کش  : 

 . نه فقط چشمام بسته بود-
- خواد بخونه یم یتو سالن اش ایخوبه، ب . 

 

 



 

 

 نیداشت ، هر وقت ا ییبایز یصدا یاش
محفل  شیشد ،صدا یجمع دوستانه برپا م

 یکرد .سحر عاشق صدا یآنها را گرم م
 یآهنگ )بو یبود ،مخصوصا وقت یاش

خواند یبارون( ستار را م  ریموهات ز . 

- امیبزار لباسم و عوض کنم،  االن م . 

 یسورمه ا یرفت . سحر باران مهتاب
 یا درآورد  و شالش ،که رورنگش ر

گردنش افتاده بود  باز نمود ، هر دو را 
 نهیکرد  ، در آ  زانیآو یجا لباس یرو
انداخت ،   شیبه سر تا پا ینگاه  یقد

 . ظاهرا مرتب بود

 

 



 

 

سالن همه مشغول صحبت بودند .  در
بود ، آنجا نشست یمبل کنار مهتاب خال . 

سه تارش را در دست مرتب کردو  یاش
زد یاسرفه   . 

- بخونم؟؟ یخب حاال چ  

آهنگ مورد عالقه اش را اعالم  یک هر
 . کرد
چشم  ی، به اش یبدون اظهار نظر سحر

 . دوخته بود
را لرزاند ،  یغم آلودش دل اش نگاه

دوست  نیسحر را همچون دخترش نازن
نگاه  نیا دنیداشت و اصال  تاب د

را نداشت نیغمگ  . 

 

 



 

 

،  دل سحرم یبرا خوامیامشب فقط م  -
موهات  و ...بخونم یآهنگ بو  . 

بلند شد یو دست همگ غیج یصدا  . 

 نهمهیجان گرفت و در دلش ا نگاهش
راستود یمهربان  . 

بر  یرفت ، آرام بوسه ا یطرف اش به
 : گونه اش زد و گفت

- زمیممنونم عز . 

زد یلبخند یاش  . 

از سحر خواست تا سرجایش   مهتاب
  .برگردد
دندمنتظر خواندن آهنگ بو همه  . 

 

 



 

 

 

بارون ریموهات ز یبو  

گندم زار نمناک یبو   

سیسبز ه زار خ یبو  

تن خاک سیخ یبو   

 

یمهربون یها جاده   

دستات یآب  یرگا   

بارون غروب غم  ... 

 

. چشمانش را بست و  دینفهم یچیه گرید
شدن داد ریاجازه سراز شیبه اشکها ... 

 

 



 

 

را  شیتکان خوردن شانه اش ، چشمها با
و  دیصورتش کش یروگشود . دستش را 

را پاک کرد سشیخ یگونه ها .  

به چشمان  ینگاه نکیع یاز باال مهتاب
  : قرمز سحر انداخت

- دختر ؟ یداغون نهمهیتو چرا امشب ا ! 

توجه به حرف مهتاب ، بلند شد و  بدون
رفت ییشستن صورتش به دستشو یبرا  

. 

آب به  یآب را باز کرد و مشت ریش
دلچسب  شیآب برا یصورتش زد ، خنک

چشمش به  نهیدر آ یبود . لحظه ا
افتاد .چشمان متورم و  سشیصورت خ

 

 



 

 

 یبه چشم م یادیقرمزش ز ینینوک ب
پر آب کرد و به   گریآمد . چندمشت د

 الیخ ینداشت .ب یریصورت زد اما تاث
آب را بست و با دستمال  ریشد ،ش

را خشک کرد شصورت  .  

  یکنار اش نباریخارج شد و ا ییدستشو از
شستن . 

که به خاطرش خوانده  یدان از آهنگ قدر
  یگوش اش کیبود، صورتش را نزد

آرام گفت یلیبرد و خ  : 

 . دوستت دارم-

 

 



 

 

کامل به طرفش برگشت ، به   یاش
 نیشد ، چقدر ا رهیخ شیبایچشمان ز

 . دختر با قلب مهربانش را دوست داشت
را باال برد و با نوک انگشتانش  دستش

را نوازش کرد برجسته سحر یگونه ها  : 

دل ؟ زیچرا دلت گرفته عز - ! 

و دستانش را   یشانه اش یرا رو سرش
حلقه کرد شیدور بازو  : 

- جون یاش  . 

 یکرد تمام محبتش را چاشن یسع یاش
کند تا دل دختر جوان به درد دل  شیصدا

دهد تیکردن رضا  . 

 . جان دلم-

 

 



 

 

 ییسخت بود حرف زدن از دردها شیبرا
 د،یرس یبه نظر م یعاد هیبق یکه برا

 . اما جان اورا به لب رسانده بودند
- شد ؟؟ ینجوریمن ا یچرا زندگ  

 دتایتوانست به دخترکش بگو یم چه
نکهیآرامش کند جز ا : 

- تحمل کن کمی شهیدرست م یهمه چ  . 

 نیبود که با ا نیقرار تر از ا یب دلش
 یعشق م کی دیحرف ها آرام شود . شا

که مدت  یزیتوانست او را آرام کند  ، چ
وجود نداشت  و محال  شیها  در زندگ
را گرفته بود  بانشیکه گر یطیبود با شرا

 . ، سر راهش سبز شود

 

 



 

 

مهتاب اورا به خودش آورد یصدا : 

- تو اتاق کارت دارم ایسحر جون ب  . 

را آرام فشار داد یاش دست  : 

- شه یدرست م زیهمه چ یگ یراست م .  

-  غصه نخور و به خدا توکل گهیپس د
 کارتیمهتاب چ نیکن حاال هم برو بب

 . داره
فاصله گرفت و به طرف  یشد از اش بلند

 یصندل یاتاق  خواب رفت . مهتاب رو
 ینشسته بود و با سوهان ناخن ها

 یکرد . دو سال یکوتاهش را مرتب م
 نیریتلخ و ش یروز ها قیشد  که رف یم

را   نشانیب تیمیهم بودند  . اما صم

 

 



 

 

دوسال دوست بودن  باور دید یهرکس م
شد یسخت م یکم  . 

- ؟؟  یداشت یدر خدمتم کار  

گذاشت و  ششیآرا زیم یرا رو سوهان
را از دور مچ دستش باز  شیکش مو

را بست شیکرد و موها  : 

-   نیبش ای، ب  یستادیحاال چرا سرپا ا
گهید . 

طرف تخت رفت و نشست به  : 

- شده ؟؟ یزیجانم چ  

- بود تو نخت یلیپسره خ نیسحر ا گمیم  

. 

 

 



 

 

حافظه کوتاه  مدتش را   یلحظه ا یبرا
دیاز دست داد و با تعجب پرس  : 

 !کدوم پسره ؟-
- امشب ؟! همون  یزن یم جیوا چرا گ

 . پسره که شماره داد
توجه به حالت سحر  ادامه داد یب و : 

- آهنگ تولدت مبارک و  یوقت  یوا
بود . توام  یدنید یحساب افشیق  میخوند

  . که انگار نه انگار
بلند شد و کنار سحر  یصندل یرو از

دینشست کنجکاو پرس  : 

- شمارش کو ؟ یراست  

 

 



 

 

بود که  نیحوصله تر از ا یب سحر
داشته  یتیجذاب شیمهتاب برا یحرفها

بود و با  زاریباشد،  از جنس مخالف ب
به  کردیم یهم که داشت سع یفعل طیشرا

کند یطور کامل از آنها دور  : 

- ؟؟ یکن کاریچ یخوایشمارش و م  

-  یتون یالبته تو م یواسه رفع کنجکاو
 یکرد کاری. جان سحر چ یفضول یبگ
  ؟؟

- یبارون بیج یتو  ... 

حرفش تموم نشده بود که مهتاب به  هنوز
 بیج یرفت و از تو زیطرف رخت آو

 

 



 

 

را  یسحر کاغذ مچاله شده ا یباران
آورد رونیب  :  

- ؟ یحاال چرا مچالش کرد  

 دیز کشتخت درا یاعتنا رو یب سحر
گذاشت و  یشانیپ یدست راستش را رو

شد رهیبه سقف خ  . 

کنارش نشست کاغذ را باز کرد با  مهتاب
شماره با آرنج دستش به کتف سحر  دنید

 : زد

- شماره  شیپ ستین یسحر همشهر یوا
 .اش مال شماله
- ؟ یخب که چ  

 

 



 

 

- اون طرف تر که منم  یبر کمیشه  یم
؟؟ یچ یعنیدراز بکشم تا برات بگم که   

 یبه پهلو نباریجابه جا شد ، ا یکم
 ریو دستش را ز دیراست دراز کش
 : سرش گذاشت

- دیفرمود یخب م  . 

و گفت دیدراز کش مهتاب  : 

- ؟یتنها باش یخوا یم یسحر تو تا ک   

از سوال مهتاب به فکر فرو  متعجب
 .رفت

- ؟ یجواب بد یخواینم  

 

 



 

 

 یتوانست بدهد ، مگر کس یم یجواب چه
بخواهد ،  ییه دلش تنهاشد ک یم دایهم پ

انسان را محکوم به  ط،یشرا یاما گاه
حکم سحر  قایدق نیکرد و ا یتنها بودن م

سر شار از  یکه روز یهم بود . دختر
بدنبال سرنوشت  رفت اما   یحس زندگ

بد رقم خوردو حاال با  شیروزگار برا
نداشت ندهیبه آ یدیچ امیپر درد ه یقلب  

... 

- ؟  یزن یو محرف  نیمهتاب تو چرا ا
  به نظرت من آدم تنها موندنم ؟

سرش گذاشت و  ریدستش را ز  مهتاب
شد رهیسحر خ یبه چهره دوست داشتن . 

 

 



 

 

-  یتونی، تو که نم گمیو م نیخب منم هم
 ای. ب یاشتباه تنها بمون هیتا ابد به خاطر 

خدا رو چه  ریبگ یتماس هیپسره  نیو با ا
یدید  . 

  لحظه کیمهتاب   بیعج شنهادیپ 
حبس کرد ، واقعا   نهینفسش را در س
شده بود . از جا بلند  وانهیمهتاب امشب د

رنگ اتاق مهتاب را  یاسیشد . پرده 
شب  یاهیکنار زد و از پشت پنجره به س

از  یو خال یچشم دوخت .آسمان ابر
که  یستاره دلش را لرزاند . قطره اشک

 یبود، راه هگوشه چشمانش منزل کرد
ردک دایپ زیگر یبرا  .  

 

 



 

 

-  یشد تورو ؟ بابا حاال هر ک یسحر چ
و فردا  یآدم کشت کنهیندونه فکر م

اعدامت کنن خوانیم  . 

لبه تخت، پشت به مهتاب  نشست و  سحر
به سمت او کج  یفقط  گردنش را کم

 . کرد
- ؟ مثال من  یبود تو داد شنهادیپ نیآخه ا

، از  میمدتم دوست شد هیتماس گرفتم، 
؟  یمدم ، آخرش چاو رونیهم  ب ییتنها

؟ اصال  یاصال تو به آخرش فکر کرد
و براش  طمیخودم و شرا یمن چطور

 یکنم ؟ اونوقت طرف چه فکر فیتوص
؟ کنهیدرباره من م   

 

 



 

 

بلند شد ، چهار زانو نشست و  مهتاب
تخت به دنبال کاغذ گشت . کاغذ  یرو

کردرو به سحر  دایمچاله شده را که پ
 : گرفت

- . دوما  ستین یهمدان نیخنگ، اوال ا
 یرو براش بگ ینداره تو همه چ یلیدل
 یایدر ب ییکه از تنها نیمن ، هم زیعز

 یبد یسرو سامان تیبه زندگ یو بتون
شه یم یعال  .  

مهتاب بس کن تو رو خدا ، من خودم -
بشه قوز باال قوز نمیکم گرفتارم ، ا .  

 

 



 

 

از پشت سر دستش را دور گردن  مهتاب
به طرف سحر انداخت و صورتش را  

 : خودش چرخاند

- یدوست نیسحر  بخدا دلم روشنه به ا  . 

مهتاب  را پس زد ، بلند شد  یدستها
 یو با لحن ستادیا شیودرست روبه رو

زد گفت یدر  آن موج م تیکه عصبان  : 

-  چی. ه یفهم یبس کن مهتاب ، خستم م
تونه حال بد من و خوب کنه  یکس نم

 .. بجز خدا
 یداد و ب کش و قوس به بدنش مهتاب

دوستش گفت تیتوجه به عصبان  : 

 

 



 

 

- دم  یرو جوش م یدوست نیسحر من  ا
 یفرج دی. تازه شا یچه نخوا یچه بخوا

 . شد و منم با دوستش دوست شدم

بلند  دیچشمان گرد شده سحر را د یوقت
دیخند  . 

 رونیاز اتاق ب یا وانهیبا گفتن تو د سحر
 یآب راه یوانیل دنینوش یرفت وبرا
 جانیشد . در سالن خانوم شا آشپزخانه

انداخته بود و هر  فیرختخواب ها را رد
شد .  یم دنیآماده خواب شیکس سر جا

و  ختیخودش ر یبرا یآب وانیسحر ل
دینفس همه اش را سر کش کی  . 

گذاشت شیرا شست و سر جا وانیل  . 

 

 



 

 

سحر جان ، رختخوابت  و تو اتاق -
 مهتاب بزارم ؟

- دی، زحمت نکش امیاالن خودم م  . 

گفت یو اش ژهیمن روبه  : 

دن؟یزود خواب  نیچقدر فرشته و نازن -  

اشاره کرد یواریبه ساعت د ژهیمن  : 

زم؟یبه نظرت زوده عز 16 ساعت ! 

دیخند  : 

- و  ریشد ؟! پس شب بخ 16 یک یوا
دینیخوب بب یخوابا  . 

را  رشیدو همزمان جواب شب بخ هر
 .دادند

 

 



 

 

 جانیطرف اتاق رفت .خانوم شا به
کرد و به  یرا انداخته بود . تشکر شیجا

بود،  دهیتخت دراز کش یمهتاب که رو
انداخت ینگاه . 

 دهیباال کش شیپتو را تا شانه ها مهتاب
 ریرا باز کرده و ز شیبود، کش موها

کرد ، مشکوک  یبه سحر نگاه م یچشم
شد از  یرا م نی، ا دیرس یبه نظر م

در پنهان کردنش  یکه سع یخنده ا
دیداشت ، فهم  . 

را  فشیغ را خاموش کرد . ک چرا
 ریرختخوابش  گذاشت و به ز کینزد

پتو رفت .  چند بار جابجا شد اما خوابش 
آمد ینم  . 

 

 



 

 

زد . با لحن گله مند  شیآرام صدا مهتاب
  : گفت

- شده ؟ یباز چ  

- کردم یکار هیمن   . 

- ؟ یبه آب داد یباز چه دسته گل  

پتو را کنار زد و چهار زانو  مهتاب
خت نشستت یرو  : 

- ؟ یو چک کن تیگوش یخوا ینم  

 یرا رو ی، انگار سطل آب دیدلش لرز ته
شد و در  زیخ مین عی،سر ختنیسرش ر

کرد مهتاب کار  یدل دعا،  دعا م
به دنبال  فشینکرده باشد .در ک ییخطا
گشت ،تمرکزش را از دست  شیگوش

 

 



 

 

 یرا خال فشیک اتیداده بود . تمام محتو
کرد ،  دایا پر یکرد تا باالخره گوش

،  رفت شیامهایسراغ پوشه پ عیسر
 دنیارسال شده را باز کرد و با د یامهایپ

شماره نا آشنا ، آه از نهادش بلند شد . 
پرتاب کرد و  یرا به گوشه ا یگوش

دستانش گرفت . دلش  نیصورتش را ب
با  وانهیاز مهتاب گرفت . دختره د

 دیکرده بود ؟ حاال با یخودش چه فکر
کرد ؟ یچکار م  

- ؟ یسحر خوب   

سوال را  نیزمان ، بدتر نیبدتر در
بود دهیپرس   . 

 

 



 

 

قرمز شده و  تیاز عصبان شیچشمها
از درد در حال انفجار بود  شیها قهیشق

 شیند . انگشتانش را به داخل موها
خواست تمام  یکرد . دلش م تیهدا

بکند شهیرا از ر شیموها  . 

و بلند شد . مهتاب  دیکش یقیعم نفس
بود و منتظر  دهیرا در آغوش کش شیپاها

 عکس العمل او

  . بود 
- ؟ یو کرد نکاریچرا ا  

کج کرد و  مظلوم   یسرش را کم مهتاب
 : گفت

- خواد کمکت کنم یبخدا فقط دلم م  . 

 

 



 

 

مهار  تشیمهتاب نشست عصبان کنار
بود ینشدن  ... 

و سردرگم رو به مهتاب گفت کالفه  : 

- ن م یرابطه ها برا نیا یتو فکر نکرد
 میرستانیشده . مگه من دختر دب رید یلیخ

کار و ازت  نی؟ مهتاب بخدا اصال توقع ا
؟ یفکر کرد یخودت چ شینداشتم . پ  

.  دینداشت بگو یحرف نیاز ا شتریب
مهتاب کار خودش را کرده بود و 

نداشت یا دهیفا گریسرزنش د  . 

تخت بلند شد. مهتاب دستش را  یرو از
ت سحر خواس یگرفت ، اصال دلش نم

 

 



 

 

 یحرف دی، با ندیبب نیحد غمگ نیرا تا ا
زد تا اورا آرام کند یم  : 

 اموی، من پ ریسخت نگ نقدریسحر ا -
فرستادم ، فردا هم اگه زنگ زد خودم 

گم اشتباه شده ،  یدم و م یجوابش و م
دیببخش  . 

دیکش رونیرا از دست مهتاب ب دستش  . 

گذشت یهم مثل هرشب به تلخ امشبش  . 

 ری، دستانش را ز دیاز کشدر شیجا سر
شد رهیسرش گذاشت و به سقف خ  . 

بود، اما به خودش که  یمهتاب عصبان از
 کی، دلش  دیدروغ بگو توانستینم

نفر که  دوست  کیخواست ،  یهمراه م

 

 



 

 

که  یداشتنش  ناب و خالص باشد ، کس
مرداب نجات  نیو از ا ردیدستش را بگ
مهتاب ، افکارش را پس  یدهد. با صدا

 : زد

- دم یبگو ، دارم گوش م . 

-  یکه گفتم صبح انجام م یسحر من کار
من  یتوهم تاصبح به حرف ها یدم ول

ما  یپسر همشهر نیخوب فکر کن ، ا
برات باشه  یمناسب سیتونه ک ی، م ستین

 یبهش ندار یحس خوب یدی، اصال اگه د
تمومش کن . حاال هم من بخوابم که 

ریشه . شب بخ یچشمام داره داغون م  . 

 

 



 

 

مهتاب نداد .   ریبه شب بخ یجواب چیه
کرد تا بخوابد یرا بست و سع شیچشمها  

. 

بهم خوردن استکان ها چشم  یصدا با
به  میرا باز کرد . نور آفتاب مستق شیها

 دیبود،  به پهلو دراز کش دهیصورتش تاب
را بست ، هنوز از  شیو دوباره چشمها

شب    یها مهینشده بود ، تا ن ریخواب س
داغون  دست و پنجه نرم  یافکاربا 

خواب  گرید یکرده و حاال دلش ساعت
خواست یم  . 

اش دوباره چشم  یگوش امکیپ یصدا با
اول  یآمد کس یم شیگشود، به ندرت پ

بدهد . با دست دنبال  امیصبح به او پ

 

 



 

 

بود ،   شیمتکا ریگشت ، ز یگوش
را باز کرد امیبرداشت و پ  . 

دو  لیمتعجبش را به صفحه موبا نگاه
 یخت ، همان شماره ناشناس بود ، حس

داد . سر  یپوستش را قلقلک م ریز
برگرداند و به مهتاب که هنوز غرق در 

بود تا  داریخواب بود ، نگاه کرد .کاش ب
او را مجاب به جواب  شیبا حرف ها

را  یحوصله گوش یکرد . ب یدادن م
پرتاب کرد . خواب از چشم  یگوشه ا

داد بلند شود  حیجشد ، تر زانیگر شیها
فکر نکند . رختخوابش را  یزیو به چ

 یمرتب جمع کرد و درون جا رختخواب
  . گذاشت

 

 



 

 

 یرا شانه زد و با موبند  صورت شیموها
اش ، محکم پشت سرش بست و به قصد 
 شستن دست و صورت از اتاق خارج شد

. 

 یرا که بست صدا یبهداشت سیسرو در
 . مهتاب بلند شد

داغون شد از  تیسحر بدو که گوش -
 . بس زنگ خورد

را برداشت  یبه اتاق رفت و گوش عیسر
 یتماس ناموفق داشت ، رمز گوش 5، 

را زد و باز هم شماره ناشناس بود که 
کردیم ییصفحه  خودنما یرو . 

 

 



 

 

زمانه  نیبود در ا بیعج شیبرا واقعا
 کی یبرقرار ینگاه ، برا کیبا یکس

همه سماجت به خرج دهد نیرابطه ،ا  . 

 ییباز و صدا مهیبا چشمان ن مهتاب
دیخواب آلود  پرس  :  

- اول صبح ؟ هیک  

 یحرف  چیه یتخت  نشست و ب یرو
را سمتش گرفت یگوش  . 

زد یشماره لبخند دنیبا د  مهتاب  :  

- سماجت  نهمهیکردم ا یبخدا فکر نم
 .داشته باشه

در دستش  یبزند که گوش یحرف خواست
زنگش بلند شد یو صدا دیلرز  . 

 

 



 

 

نگاه کردند وباز هم  یبه گوش دوهر
 ....شماره ناشناس

زل  یفقط به صفحه گوش یلحظات یبرا
بکند ؟ بال  دیدانست چکار با یزد. نم

انداخت . او هم  یبه مهتاب نگاه فیتکل
خواست  یسکوت کرده بود ، انگار م

آخر را بر عهده خودش بگذارد میتصم . 

 یرابطه ا یبرقرار یبود ، برا  مردد
نبود ،  نیاش اصال خوش ب ندهیکه به آ

نداشت یتیهم رضا یفعل طیاما از شرا  . 

دکمه سبز  یدستش را رو یدو دل با
را به گوشش چسباندو   یفشار داد ، گوش

آرام جواب داد یبا لحن : 

 

 



 

 

 . الو-
از اندازه شاد و  شیمرد جوان ب یصدا

 : سر زنده بود

- ریسالم ، صبح جمعتون بخ  . 

ریخسالم ، صبح شما هم ب -  . 

،  دیرس یبه ذهنش نم یگرید حرف
 .سکوت کرد

-  یباورم نم دمیو د امتونیصبح که پ
فکر  شبید یریشد، آخه با اون سخت گ

. از صبح چند بار  دیبد امیکردم پ ینم
داشتم نا  د،یتماس گرفتم ، جواب که نداد

شدم یم دیام  . 

 

 



 

 

گفتن  نداشت،  یبرا یکرد .حرف سکوت
 ایکند دانست خودش را سرزنش  ینم

 یطوالن ادیمهتاب را . انگار سکوتش ز
دیشده بود که مخاطبش پرس  : 

  حالتون خوبه ؟ بد موقع زنگ زدم؟-

جواب داد یدست پاچگ با : 

 . نه ، خوبم-
- تولد تون  یخب خدا رو شکر . راست

 . مبارک
دیزده پرس شگفت : 

 !تولدم ؟-

 

 



 

 

خورد، آهش  شیمهتاب که به پهلو آرنج
افتاد ییآن تولد کذا ادیبلند شد و تازه   . 

 . آه بله، ممنون-
-  یبرا یخوب طیکنم شرا یفکر م

. فقط اگه خودتون  دیصحبت کردن ندار
شم یبعدا مزاحم م د،یکن یو معرف  . 

. آنقدر سردرگم بود  دیبود چه بگو مانده
نداشت و  شیحرفها یرو یکه تمرکز

 . فقط به گفتن  سحر هستم، اکتفا کرد
-  گهیم . دهست دیخوشبختم ، حم

فرصت  کیشم و در  یمزاحمتون نم
. فعال  رمیگ یبهتر باهاتون تماس م

 .خداحافظ

 

 



 

 

کرد و دکمه قطع  یآرام خدا حافظ یلیخ
تخت رها  یرا رو یتماس را زد . گوش

. مهتاب که تا  دیکش یقیکرد و نفس عم
صدا کنارش نشسته بود  یآن لحظه ب

  :گفت
- صدبار سرخ و  یدوتا کلمه حرف زد

، حاال خوبه چهارتا کلمه  یشد دیسف
یهم نگفت یدرست حساب  . 

درست و غلط بودن  نیآشوب بود ،ب دلش
 ینم ییکارش مانده بود ، عقلش به جا

روحش خسته از  ی، از طرف دیرس
 یرا م یزمانه، کس یها یمتینامال

خواست تا با او به آرامش برسد و از 

 

 



 

 

نبود که بتواند  یطور طشیشرا  یطرف
کند شیزندگرا وارد  یکس . 

تلنگر مهتاب به خودش آمد با  . 

- دختر ؟ ییکجا  

زد یمیو لبخند مال دیکش یقیعم نفس  : 

- کنار تو نجایا  . 

دیکنجکاو پرس مهتاب  :  

- گفت ؟ یحاال بگو چ  

باال انداخت و بلند شد یا شانه   :  

-  دیحم یتون یفقط اسمش . م یچیه
یصداش کن  . 

رفت رونیاز  اتاق ب یبدون مکث و  .... 

 

 



 

 

بود که خانه مهتاب را به قصد  غروب
 ریدلگ یخانه خودشان ترک کرد . هوا

 رتریغروب جمعه ،دلگ نی، در ا زییپا
شده بود. آسمان شروع به بارش کرده و 

. از خانه مهتاب  دیوز یهم م یمیباد مال
نبود .  یادیتا خانه خودشان فاصله ز

را بلندتر برداشت تا قبل از  شیقدمها
ران به خانه برسدشدن با دیشد  .  

 نکهی. با فکر ا دیلرز بشیدر ج یگوش
حتما مادرش نگران شده ، بدون نگاه به 

 : شماره پاسخ داد

- دییبفرما  . 

 

 



 

 

تلفن رعشه بر  یپر خشم مرد ،پا یصدا
 .اندامش انداخت

- ؟؟ یلعنت ییکجا .... 

و تپش قلبش  دیلرز اریاخت یب دستانش
اش حبس شد .   نهیشدت گرفت.نفس در س

بود .  زاریصدا ب نیچقدر از صاحب ا
دکمه قطع تماس را زد   یبدون دادن جواب

برد که دوباره  بشیرا سمت ج ی. گوش
را  یگوش نباریزنگش بلند شد، ا یصدا

اش  یباران بیخاموش کرد و داخل ج
را رها کرد  اشگذاشت . نفس حبس شده 

 ری، سرش را رو به آسمان گرفت و ز
 : لب زمزمه کرد

 

 



 

 

- کابوس  نیا یخسته شدم ، پس ک ایخدا
شه یتموم م یلعنت .  

 سیباران صورتش را خ زیر یها دانه
و  دیصورتش کش یکردند . دستش را رو

تند به سمت خانه رفت ییبا قدمها  . ... 

سرد فرو رفته بود .  یدر سکوت کوچه
داد ،زنگ  حیداشت ،اما ترج دیکل

آیفون گذاشت و آرام  یبزند.دستش را رو
 اطیدر زود باز شد و وارد ح فشار داد.

نگاه کرد.  رهیبه خانه خ یگشت.  لحظه ا
 اطیوح یمیقد یخانه دوبلکس با نما

که به همت پدر همچنان پر بود  یدلباز
 یکوچک  آب ضاز گل ، درخت و حو

 یپر از  آب م دهایکه فقط ع یرنگ

 

 



 

 

بودکه  ییشد.خانه شان، از آن خانه ها
 یهاخود را به آپارتمان  یامروزه جا

را  شیداده اند .  پا دهیسر به فلک کش
شده گذاشت و   ختهیر یبرگ ها یرو

 عیرا سر اطیح یمسافت نه چندان طوالن
کرد . مادرش طبق معمول کنار در  یط

بود . لبخند را مهمان  ظرشمنت یورود
سالم داد یچهره اش کرد و با گرم  . 

- . زود لباست و  یشد سیسالم ، خ
یتا سرما نخورد اریدرب  . 

مادرش را دوست داشت .  یها ینگران
واقعا جنس محبتش خاص بود ، از آن 

 

 



 

 

 دایکجا مانندش پ چیکه ه ییمحبت ها
شد ینم  . 

جز  ییچشم به دنبال پدر گشت . گو با
در خانه نبود . به دنبال  یمادرش کس

  : مادر وارد آشپزخانه شد
 پس آقاجون کجاست ؟-

 شعله غذا را کم ریهمانطور که ز مادر
کرد گفت یم  :  

رفته نون بخره تا تو لباست و عوض -
ادیاونم م یکن  .  

به طرف پله ها رفت .  یحرف چیه یب
اتاقش طبقه دوم بود .کال خانه شان 

سالن و آشپزخانه  کیشد از  یم لیتشک

 

 



 

 

 سیو سه خواب در باال ، سرو نییدر پا
بود نییو حمام هم پا یبهداشت  . 

کوچک اما با صفا خانه ... 

 یدست لباس راحت کیرا با  شیسهالبا
. و  دیتختش دراز کش یعوض کرد . رو

 یب یواقعا چقدر زندگ دیشیبا خود اند
 شیدارد .  روز و شب ها یا زهیانگ

، دلش پر درد و نگاهش  یهمه تکرار 
یباران شهیهم  ... 

آمدن پدر را  دیبسته شدن در نو یصدا
 یها یبد اخم دیداد . امشب هم با یم

با شب  دیکرد . پدر شد یحمل مپدر را ت
مشکل داشت و روز  شیماندن ها رونیب

 

 



 

 

درهم بود . کش  شیآمد اخمها یبعد که م
رفت .  نییو قوس به بدنش داد و پا

کرد یسالم  . 

لبخند زد و پدرش بدون  شیبه رو مادر
 شهیبلند کردن سر جوابش را داد . هم

 یرا با ب تشیبود تمام عصبان نطوریهم
داد . سحر به  ینشان م شیها یتفاوت

را از پشت، دور  شیطرفش رفت دستها
دیگردنش انداخت و پرس  : 

  آقاجون بداخالق من چطوره؟-
بود ریدلگ یادیز پدر : 

- منم خوشم یتو خوش باش  . 

 

 



 

 

گفت . دلش بند دل دخترکش  یم راست
خانه  یته تغار نیا یبود و جانش برا

رفتیم .  

هم عاشقانه پدرش را دوست داشت  سحر
تحمل .  

سخت بود  شیپدر برا نینگاه غمگ دنید
باشد  یداشت در جمع اجیاحت یاما گاه

یکه لحظه ا  

طوفان زده اش را آرام کند . بوسه  دل
کم پشت پدر زد و حلقه  یبه موها یا

 .دستانش را از گردن پدر باز کرد
خانه رو به  نیجو سنگ رییتغ یبرا مادر

 : سحر گفت

 

 



 

 

- ؟ یگاه داردانش ای یر یفردا سر کار م  

 یبرداشت و گاز وهیرا از ظرف م یبیس
 : زد

- کالس  11رم سر کار ساعت  یصبح م
عصر 5دارم تا   . 

- ؟؟ یستیپس نهار ن  

- دانشگاه همون   رمینه ، از سر کار م
خورم یم یزیچ هیجا  . 

 ریهمچنان سکوت کرده بود . ز پدر
پدر نگاه  ریبه چهره شکسته و پ یچشم

نت کرد که کردو در دل خودش را لع
همه غم شده بود نیمسبب ا  .... 

 

 



 

 

ساعت تا شروع کالسش وقت داشت  مین
را به بچه ها داد  یباز ی رهایخم عیسر

و از کالس خارج شد . فرشته مشغول 
 :مرتب کردن پرونده بچه ها بود

- برم .  دیشد، با رمیفرشته جان ، من د
 . مواظب بچه ها باش

به ساعت انداخت و گفت ینگاه فرشته  : 

- راحت التیبرو خ . 

دوشش انداخت ،مقابل  یرا رو فشیک
،مقنعه اش را مرتب کرد وبا  ستادیا نهییآ

گفتن خداحافظ ،از مهد کودک خارج شد 
 ژهیبود که در مهد کودک ، من ی. دو سال

اش  یمشغول به کار شده و رابطه دوست

 

 



 

 

بچه ها را  یایبا آنها شکل گرفته بود. دن
 یآنها لذت مدوست داشت و از بودن با 

درآن  بیکه دروغ و فر ییاینبرد . د
نداشت ییجا  . 

شد و آدرس را داد .  یتاکس نیاول سوار
امروز را خوب شروع کرده بود و 
دوست داشت تا آخر روز همانطور 

بود  یبرود . هوا همچنان ابر شیخوب پ
را  نیماش شهی.ش دیبار یو باران نم نم م

 یبو مشامش را پر کرد ،از دویکش نییپا
 یم شهیخاک باران خورده . پدرش هم

شده  دهیآفر خاکگفت" چون انسان ها از 
 دیآ یعطر به مذاقشان خوش م نیاند، ا

دانست،  ی." درست وغلط بودنش را نم

 

 



 

 

خاک باران  یاز استشمام بو شهیهم یول
برد یخورده لذت م  . 

شد .  ادهیپ یدانشگاه از تاکس کینزد
به دانشگاه  رفت ، تا ادهیپ یمسافت کوتاه

دیرس  . 

هفته بود و طبق معمول دانشگاه  اول
 . شلوغ

لحظه اول چشمش به الهام و طاهره  در
 دنیبلند مشغول خند یافتاد، که با صدا

بودند. به طرفشان رفت و سالم کرد . 
 یهردو با لبخند پاسخش را دادند . برا

نکرد  یخنده آنها کنجکاو لیدل دنیفهم
پاره اش را ،چون دوستان شلوغ و آتش

 

 



 

 

شناخت .ساعتش را چک کرد و  یم
دیپرس  : 

شه ؟ ینم لیکالس تشک -  

دوشش  یاش را  رو یکوله پشت الهام
 : انداخت

- .خدا کنه  ومدهیهنوز استاد رنجبران ن
برم باشگاه ادین . 

و گفت دیخند طاهره  : 

 .هندبالم شد ورزش-

 یسال م یلیهندبال بود . خ یمرب الهام
داشت و  تیل فعالشد که در رشته هندبا

کرد یرشته را دنبال م نیبا عالقه ا  . 

 

 



 

 

کرد شیصدا یچاشن یدلخور یکم : 

- دنهیبهتر از خوردن و خواب  ... 

ژاله ، هر سه نگاهشان به در  یصدا با
شد دهیسالن کش یورود  . 

کالس شروع شد نیایب -  . 

الهام به هم گره خورد و   یابروها
 : طاهره خنده کنان گفت

- ندباله یهندبال ب . 

کالس شدند.کالس در   یسه راه هر
شد یم لیطبقه دوم تشک  . 

اول نشستند .   فیرد یها یصندل یرو
آورد و مشغول  رونیجزوه مرتبط را ب

 

 



 

 

بود ، که  فشیکردن خودکار در ک دایپ
اش بلند شد یگوش امکیپ یصدا . 

را باز کرد امیپ عیسر  : 

- صحبت  یتون ی. م ریسالم وقت بخ
؟ یکن  

به صحبت  یلیا داشت نه تماوقتش ر نه
  . کردن
سکوت گذاشت و به  یرا رو یگوش

انداخت و با آمدن استاد تمام  فشیداخل ک
 ...حواسش را معطوف به  مطالب کرد

،  خواستیگرم م ییبود و دلش چا خسته
رو به دوستانش که گرم صحبت بودند، 

 : گفت

 

 



 

 

- خوره ؟ یم ییچا یکس   

ندبه عالمت بله تکان داد یدو سر هر  . 

برداشت  یصندل یرا از رو فشیک سحر
  : و گفت

- بوفه یبه سو شیپس پ  . 

آمدند با استاد  یم نییپله ها که پا از
برخورد کردند یتهام  . 

پر  یکلیمتوسط و ه یبا قد یجوان استاد
چشم  دنیاش مانع از  د یطب نکیکه ع
خندانش بود شهیهم یها  . 

کردند و استاد با لحن گرم  یسالم
دیرا داد و پرس پاسخشان  : 

 

 



 

 

 اوضاع کالس ها  خوبه؟؟-
از دوستانش جواب داد یندگیبه نما الهام : 

- آله دهیخوب و ا یبله ، همه چ .  

با گفتن خدارو شکر از کنارشان  استاد
 . گذشت

کنار بوفه نشستند.  یها یصندل یرو
دیسحر پرس  : 

؟ دیخور یم ییچا فقط  

از  ی"  کوچکیبا ی"ها  تیسکویب الهام
آورد و گفت رونیاش ب کوله  : 

-  افتیض یو چا تیسکویب نیمن با ا
 . نهارم برپاست

 

 



 

 

- خورم یم ییمن هم فقط چا  . 

سالم کرد و سفارش  یخانوم رحمان به
داد ییسه چا  . 

؟ یسالم دخترم خوب  -  

 خدارو شکر . درد پاهاتون آروم شده ؟؟-

- سه  نمیگذره . بفرما ا یم ستیبد ن یا
ز ،لب سوزلب پر ،لب دو ییتا چا . 

زد  یلبخند یخانوم رحمان یبایلحن ز به
 یصندل یکرد و به سو ی. تشکر

 ...دوستانش رفت
ساعت پنج بود که استاد با   یها یکینزد

کالس را ترک کرد د،یگفتن خسته نباش . 

 

 



 

 

خسته بود و گرسنه . جزوه را  واقعا
 رونیرا ب یگذاشت و گوش فشیداخل ک
  . آورد
داشت. اول  امیپتماس نا موفق و دو  چند

 .  تماس ها را چک کرد
مهتاب و آن شماره ناشناس   مادرش،

بار تماس گرفته بودند نیچند . 

 امیر ا باز کرد . اول پ شیها امیپ صندق
 . مهتاب را خواند

- مکه ؟ اصال  یحاج ی,حاج یکجا رفت
؟ هر  یمن فکر کرد یبه من و کنجکاو

زنگ بزن کارت دارم  یدیو د امیوقت پ
 . نامرد

 

 



 

 

مهتاب را هنگام  افهیتوانست ق یم قایدق
، تصور کند امیپ نیا پیتا  . 

باز هم از طرف ناشناس بود یبعد امیپ  . 

- .  دید ینگران شدم . چرا جواب نم
 حالتون خوبه؟

با  یزد. ک یشده بود . پوز خند نگرانش
شده بود که  یمیفرد آنقدر صم نیا

 امهایتوجه به پ یخودش خبر نداشت . ب
سکوت خارج کرد و  یا از رور یگوش

انداخت . الهام به طرفش آمد فشیداخل ک  

: 

- ؟؟ یاومدن دار رونیحال ب  

 

 



 

 

حال ،اصال توان  یخسته بود و ب واقعا
قدم زدن و گردش نداشت .سرش را بلند 

 یکرد و به دوستان منتظرش نگاه
 :انداخت

- خسته ام یلینه ، خ  , 

- ؟ یندار یکار میپس ما رفت یاوک  

- افظنه، خداح . 

 .خداحافظ-

دانشگاه خارج شد . باران قطع شده  از
بود اما باد با تمام شدتش شروع به 

رنگارنگ  یکرده بود . برگ ها دنیوز
با وزش باد به رقص درآمده  یزییپا

 یرقص اجبار نیبه ا یبودند . لحظه ا

 

 



 

 

برگ  ایکه آ دیشیچشم دوخت وبا خود اند
 یها هم از سرنوشت خود شکوه م

 ....کنند
رشته افکارش را  ،یزنگ گوش یداص

 .پاره کرد
 دنیخارج کرد و با د فشیرا از ک یگوش

 دنید یشماره آه از نهادش بلند شد . حت
شماره اش حس نفرت را در وجودش 

کرد یزنده م .  

جواب دندان  دی.  با دیکش یقینفس عم 
داد، هر چقدر سکوت  یبه او  م یشکن
شد . تمام  یکرد، اوضاع بدتر م یم

 

 



 

 

و دکمه  ختیر شیرا در صدا تشیبانعص
 ...اتصال را زد

که خشم به وضوح در آن  ییصدا با
کرد پاسخ داد یم ییخودنما : 

 .بله-
- ؟ ییکجا  

 یطلبکارانه صحبت م نطوریهم شهیهم
آن روزها دلش آشوب  یادآوریکرد.با 

 تیرا بلند کرد و با عصبان شیشد . صدا
 :گفت

- ر کا یمن کجام ، چ ستیبه تو مربوط ن
از جونم ؟خسته  یخوا یم یکنم ؟ چ یم

 میشومت رو زندگ هیسا دیبا یشدم ،تا ک

 

 



 

 

برات بس  مینشوند اهیباشه . به روز س
ستین . 

؟ یریازم مونده که بگ یچ گهید  

آرام  یلیاما به خودش مسلط بود ، خ مرد
 : گفت

- نمتیبب دیبا  . 

-  نمتیخواد بب یاما من اصال دلم نم
بردار . چه  می.دست از سر من و زندگ

در حقت کردم ؟ چرا دست از سرم  یبد
آرامش برام  یخوا ی؟  م یدار یبرنم
. خسته شدم  ستمی؟ به خدا آروم ن ینزار

 ... خسته

 

 



 

 

تلفن را قطع  یمنتظر پاسخ بدون
 یرو شیکرد.بغضش شکست ،اشک ها

شده  نیصورت روان شدند، نفسش سنگ
زد. امروز ش هم  یبود و قلبش تند تر م

 . نابود شد
تمام  شیها یچرا بدبخت دیشیخود اند با

 یزندگ نینبود ، مگر چقدر به ا یشدن
دانست یبدهکار بود ؟ خودش هم نم  . 

 بشیودستمال را از ج دیکش یقیعم نفس
را پاک کرد شیآورد ، اشک ها رونیب  .  

شده بود و هوا سردتر .   دتریباد شد 
خواستیدلش اتاق گرمش را م  . 

ت تکان داددس یتاکس نیاول یبرا : 

 

 



 

 

 . دربست-
سوار شد و آدرس را  عیسر ستادیا یتاکس
 . گفت
او  یشهر سرسام آور بود ،برا کیتراف

که قلبش لبالب از درد و غم بود و دلش 
خواست یو سکوت م ییتنها  . 

را بست و به فکر فرو رفت شیها چشم . 

حال  یایمرد راننده اورا به دن یصدا
 .کشاند

- میدیخانوم رس . 

 دیحال خود غرق بود که نفهم در آنقدر
دیبه خانه رس یک  . 

 

 



 

 

آورد و  رونیب فشیاز داخل ک یاسکناس
 . به راننده داد

 . ممنون-
 کیشد . هوا کامال تار ادهیپ یتاکس از

را تند تر برداشت تا  شیشده بود . قدمها
را در قفل  دیبه خانه برسد . کل عیسر

 .چرخاند و در را باز کرد

خانه  ید . کسها خاموش  بودن چراغ
راست  به اتاقش رفت .   کینبود . 

کس را نداشت. دلتنگ بود   چیحوصله ه
نور چشمش را  یدلش هوا بیو عج

تخت  یکرده بود. با همان لباس ها رو
دیدراز کش  .  

 

 



 

 

بلند شد . تن  شیگوش امکیپ یصدا
داد و  یحالش را  تکان یخسته و ب

برداشت.  فشیرا از داخل ک یگوش
انداخت یوق ورودبه صند ینگاه  . 

از شماره ناشناس بود امیپ  . 

 . سالم-

گرفت وارد  میلحظه تصم کی یبرا
شود یباز  . 

با او به جنگ برخواسته بود  ایکه دن حاال
رفت .  یبه جنگ سرنوشت م زیاو ن

 عیبدون فکر به بد و خوب کارش سر
کرد و دکمه ارسال را  پیکلمه سالم را تا

 . زد

 

 



 

 

 دیکش یآمد نفس که امشیپ لیتحو گزارش
لب گفت ریو ز  : 

 .هر چه بادا باد -

بود، اما با بلند شدن  امکیجواب پ منتظر
شماره لبخند زد .  دنیو د لیموبا  یصدا

واقعا جالب بود، چقدر سماجت به خرج 
را جواب داد یداد . گوش یم . 

  بله-
- ؟ دیسالم  خوب هست    

داد  رونیب یتخت جابه جا شد . نفس یرو
 : و گفت

 . ممنون-

 

 



 

 

تمام  دیبگو دیدانست چه با ینم قایدق
 نیبود . و ا یتک کلمه ا شیحرف ها

نبود ندیخوشا شیبرا  . 

- نمتون؟یتونم بب یم  

 نیهنگ کرد  . انتظار ا یلحظه ا یبرا
حرف  نیحرف را نداشت . تصورش هم

شد .  یبود.  سکوتش طوالن یتلفن یها
زد یم یحرف دیبا  : 

- میدون یاز هم نم یزیما هنوز چ  . 

-  یسر قرار درباره همه چ دیاومد
میکن یصحبت م  .  

زد و  ایو مات شد . دلش را به در شیک
 : گفت

 

 



 

 

- ؟ یو چه ساعت یک  

- کنم یم امکیبراتون پ  . 

انگار فقط  ،یقاطع بود و دستور کالمش
زنگ زده بود که امر کند . به گفتن 

 . منتظرم اکتفا کرد
 .پس فعال خدانگهدار-

 .خدانگهدا ر-

داد .  یممتد خبر از قطع تماس م وقب
گذاشت و دوباره  زیم یرا رو یگوش

دیدراز کش ... 

 یبه خودش نگاه نهییدر آ گرید کباری
با  یرنگ کت یقهوا یانداخت . پالتو

کمرنگ .  یشیبه همان رنگ وآرا یشال

 

 



 

 

. فقط  دید یجلب توجه نم یبرا یلیدل
سخت  یقصدش پر کردن لحظه ها

بود شییتنها ... 

دم غروب ، سر موقع  کیجود  ترافو با
شاپ شد،   یوارد کاف ی. وقت دیرس

آن ، که همه از چوب   یداخل یطراح
 یجنگل یچوب یکلبه ها ادیبود ، اورا 

 .انداخت
بود . با بلند  یشاپ کوچک و خلوت یکاف

 شدن

اگر بلند  دی، به طرفش رفت. شا دیحم
شد، اصال چهره اش را به خاطر  ینم

 

 



 

 

رنگ  یقهوه ا یچوب یلآورد . صند ینم
و همزمان سالم داد دیکش رونیرا ب . 

نشست.  یصندل یکرد  و رو یتشکر
 قهیانداخت . بلوز  دیبه حم یگذرا نگاه

که  یآب نیبا شلوار ج یگرد جذب مشک
آمد ، به تن  یاش م یعضالن کلیبه ه

 یداشت  .  صورت گرد با چشمان
 یقلم ینیبلند افتاده وب ی، ابروها یمشک
صافش را باتافت به عقب حالت  یا. موه

جذاب   یها هرهداده بود. در کل از آن چ
 یرا که رو دیحم رهیمردانه بود. نگاه خ

انداخت.  نییخودش حس کرد سرش را پا
 یداد. برا ینگاهش آزارش م ینیسنگ

قدم شد شیپ نشانیشکستن سکوت ب  . 

 

 



 

 

- میقرار بود حرف بزن  . 

داد هیتک یرفت و به صندل عقب  . 

- . اول  ادهیحرف زدن ز یت برافرص
؟ دیدار لیم یچ دیبگ  

 یآب م یوانیآن لحظه فقط دلش ل در
تازه کند . دهانش از  ییخواست تاگلو

خشک شده بود و  یاضطراب و نگران
حرف زدن نداشت . اما در پاسخش  ینا

 : گفت
- ستین ینسکافه اگه زحمت  . 

 شخوانیبه مرد پشت پ یدست اشاره ا با
 .کرد

 

 



 

 

شان آمد و با  زیبه طرف م عیسر مرد
دیاحترام پرس  : 

- دیدار لیم یدر خدمتم ، چ  . 

- کیدوتا نسکافه با ک  . 

- خدمتتون ارمیاالن م  . 

به نشانه احترام خم کرد و رفت یگردن . 

خدمت گفت شیاز رفتن پ بعد  : 

- دیخب از خودتون بگ  . 

واز  دیبگو دیبا زیدانست چه چ ینم قایدق
 کجا شروع کند ؟

فرستاد فیحر دانیطرف م را به توپ  : 

- دیاومدم که شما حرف بزن  . 

 

 



 

 

شد و پر جذبه  کیبه سمتش نزد دیحم
 : گفت

- از خطه مازندران و االنم  دهیاسمم حم
 یچند وقت یپروژه کار  کیبخاطر 

 .هست که مهمون شهر شما هستم

ها  نیا هیاول هییآشنا یکنم برا یم فکر
باشه یکاف .  

چند بار  خواست بزند  یرا که م یحرف
دیمزه مزه کرد تا باالخره پرس  : 

 چرا من ؟-

شد که کامل بپرسد،  نیمانع از ا شرمش
؟ با  دیداد یدوست شنهادیچرا به من پ

 

 



 

 

آنجا نشسته بود، اما هنوز هم هضم   نکهیا
راحت نبود شیرابطه برا نیا . 

دیباال انداخت و پرس ییابرو  : 

- چرا به شما شماره  نهیمنظورتون ا
 !دادم؟

فرصت  ش،ییرایخدمت و پذ شیآمدن پ با
و مثل دختر  دیایکرد تا به خودش ب دایپ
رفتار نکند. بند  یدست و پا چلفت یها
را محکم در دستش فشرد و گفت فشیک : 

- قایدق . 

زد ، نسکافه را به  یلبخند کج دیحم
دیطرف خودش کش  : 

 راستش و بگم ؟-

 

 



 

 

به خرج داد و گفت جسارت  : 

 . بله-
که  یتر آورد جور کیرا نزد صورتش

اودکلنش کامل مشام سحر را پر  یبو
 .کرد
 عیشو که شد و سر یلحظه ا سحر

همه  نیتصور ا د،یصورتش را عقب کش
شدن را نداشت کینزد . 

 دیحم طنتیپر از ش یاز چشم ها نگاه
 دنیپرس یگرفت و در دل خودش را برا

سوال لعنت کرد نیا  . 

اما در آرامش  عقب رفت ،فنجان  دیحم
 شیبرداشتو به لب ها زیم یاز رورا 

 

 



 

 

از نسکافه را  یکرد  ،جرعه ا کینزد
گفت دویچش : 

-  یجنگل ها ادیچشمات آدم و  یسبز
اندازه و منم عاشق اون جنگل  یشمال م

هام . اونشب همان لحظه اول تو جنگل 
 .چشماتون گم شدم

کالمش کرده بود  یاحساس چاشن آنقدر
که سحر خلع صالح شد. حس گرم شدن 

 شیام و جودش  را گرفت . گونه هاتم
 یعرق سرد شیشانیپ یگر گرفتن و رو

 . نشست
ملموس از  نهمهیا یوقت بود کس یلیخ

نکرده بود فیتعر شیچشم ها . 

 

 



 

 

شد که  یم یداشت طوالن نشانیب سکوت
دوباره گفت دیحم  : 

 جالبه مگه نه ؟-

. دلش  دیرس یبه ذهنش نم یکلمه ا چیه
اورا  رهیه خشاپ و نگا یفرار از آن کاف

خواست . دختر چشم و گوش بسته  یم
حرف  نیلحظه دلش با ا کینبود اما  یا

خوب  شیبرا نیخوردو ا یو تکان دیلرز
خواست ینبود . دلش شکست دوباره نم  . 

ر ا در دست گرفت وگفت فشیشد  ک بلند  

: 

- شده رمید یلیمن خ هیامروز کاف یبرا . 

 

 



 

 

شگفت  شیاز حرکت ناگهان دیحم نباریا
دیه شد و پرسزد  : 

- زدم؟ یحرف بد  

نزده بود اما قلب سحر توان  یبد حرف
 یدوست داشتن نداشت او که با کلمه ا

گرما را تا عمق وجودش حس کرده بود 
کلمات   نیکه حجم ا دیترس یی، از فردا

شود و او توان دل  ادیو احساسات ز
 . کندن نداشته باشد

 ... نه اما من-
دیرا بر کالمش  . 

-  ینجوری. ا دیسکافتون و بخورحداقل ن
دیکنم دلخور شد یاحساس م  . 

 

 



 

 

نفس  کینشست نسکافه سرد شده را  
و گفت دیباال کش  :  

 . ممنون بابت امروز-
 یاش را از رو یچرم مشک کاپشن
برداشت و  گفت یصندل  : 

رسونمتون یم -  ... 

به دوش هم از رستوران خارج  دوش
 ستادیشدند ، سحر مقابل رستوران ا

را بلند کرد ، قدش بلند بود اما  سرش
نگاه او  خیبتواند نگاهش را م نکهیا یبرا

گرفت یگردنش را باال م دیکند، با . 

- شم خوشحال  یمزاحمتون نم گهیخب د
تونییشدم از آشنا . 

 

 



 

 

دیبهت پرس با  : 

- ؟ امیکه همراهتون ن نهیمنظورتون ا  

 یکند .اگر کس سکیخواست ر ینم دلش
 د،ید یم دیحمبر حسب اتفاق اورا با 

شد یگران تمام م شیبرا  .  

پاسخ داد قاطع  : 

 . بله-
تلفن همراهش اشاره کرد به  : 

- زنم یپس بهتون زنگ م . 

زد ینداشت بدهد . لبخند یجواب  .  

 .خداحافظ-

 

 



 

 

برنداشته بود که دوباره با  یقدم هنوز
ستادیخوانده شدن اسمش ا . 

 . سحر-

شده بود . به عقب  یمیزود صم یلیخ
و گفت برگشت  : 

 .بله-
به چشمانش  میزد . مستق یمصلحت سرفه
گفت یشد و با لحن آرام رهیخ  : 

- دیمواظب خودتون باش  . 

توانست مثل او با احساس حرف  ینم
عشوه  گریمثل دختران د ایبزند و 

 یکند برا یکند تا دلبر شیصدا قیتزر
 . خواسته شدن

 

 



 

 

که با حرف دل گرم  یحس آرامش اما
نبود که  بتواند  یزیکننده اش گرفت، چ

از کنارش بگذرد . لبخند  یانصاف یبا ب
زد یکمرنگ  : 

- دیشما هم مواظب خودتون باش  . 

جمله آنقدر  نیکرد گفتن ا ینم فکر
سخت باشد که نفسش به شماره  شیبرا
انداخت و بدون  نیی. سرش را پافتدیب
گرفت شیراه خانه را در پ یمکث چیه . 

را گرفت  بار شماره مهتاب نیچندم یبرا
ممتد خبر از مشغول  ی. اما بوق ها
دادن یبودن خط م  .  

 

 



 

 

 یخواست کس یهم صحبت م کی دلش
خبر داشته  شیزندگ یو رو ریکه از ز
  . باشد
بار زنگ زد . خط آزاد بود  نیآخر یبرا

دیکش ینفس راحت :  

 .بله-
بود از خودش از مهتاب که  یعصبان

 یوقت شب گوش  مفت ک نیمعلوم نبود ا
آورده بود ریراگ . 

-  قهیدق ستیاالن ب یزد یحرف م یبا ک
 .است پشت خطم

دیخند مهتاب . 

 

 



 

 

قربون خدا برم که بهشت و جهنمش  -
استیدن نیهم . 

 یرا رو یلبه تخت نشست گوش یرو
گذاشت گرشیگوش د . 

- ؟ یکن یخودت بلغور م یبرا یدار یچ  

مند گفت گله : 

- جواب  زنمیچند روزه بهت زنگ م
.  یریگ یاز من نم یر. اصال خب یدینم

ما  مشغول شد   یامشب گوش هیحاال که 
 .به خانوم برخورده

کردن زنگ نزده بود  تیگله و شکا یبرا
خواست  یحرف زدن م ی. دلش فقط کم

قبل آرام گفت قهی. برخالف چند دق  : 

 

 



 

 

- میحرف بزن یشه جد یمهتاب م  . 

دیپرس نگران  : 

- شده؟ یزیچ  

- رفتم  دینه ، فقط ... من امروز با حم
رونیب  . 

جمله آخر را گفت که مهتاب  عیسر آنقدر
شو که شد و سکوت  یلحظه ا یبرا
کرد اریاخت . 

- ؟ یگ یم یجد  

داشت نه حوصله  ینه قصد شوخ امشب
 .اش را

 

 



 

 

- دارم ؟خوبه بهت گفتم،  یبا تو شوخ
میحرف بزن یجد . 

- دوست جان هیمشکل چ یخب به سالمت .  

 شیپاها دیتخت دراز کش یپشت رو به
شد رهیهم انداخت و به سقف خ یرا رو . 

-  نیتو ا نکهیترسم مهتاب . از ا یم
  . رابطه قلبم به تاراج بره

کرد .  یدوستش را خوب درک م درد
تازه کردو گفت ینفس : 

-  ییاز تنها دیسحر عاقل باش ، تو فقط با
 یترس یشد که م ی، اصال چ یایدر ب
ادیب شیوسط بحث دوست داشتن پ نیا  . 

 

 



 

 

 فیتعر شیشاپ را برا یتفاقات کافا تمام
 .کرد
که  یتا آرامش شیگر گرفتن گونه ها از

شد ختهیلحظه آخر در تمام وجودش ر ... 

گذاشت و  زیم یرا رو ییچا استکان
 : گفت

فرشته جان دستت درد نکنه واقعا -
صبحم  دمیخوب نخواب شبی. ددیچسب

شدم وقت نشد صبحانه  داریب ریاونقدر د
   .بخورم

 - از  لتیموبا ی.راستزمیونت عزنوش ج
صبح خودش و هالک کرد از بس زنگ 

 . خورد

 

 



 

 

را اول صبح به شارژ زده بود  لشیموبا
 . و اصال وقت نکرده بود آن را چک کند

فرشته بود، به طرف  زیبرق کنار م زیپر
و  دیرا از شارژ کش لیآن رفت موبا
اولش برگشت یدوباره به جا  . 

 کیبا هم انداخت و  یرا رو شیپاها
را زد . حق با  لشیدست رمز موبا

تماس ناموفق داشت11فرشته بود  . 

 یتماس از دوستانش بود و تماس ها چند
دیآخرش متعلق به حم   . 

کرد  ویرا س دیشماره حم یاز هرکار قبل
هم داشت امی. چند پ  . 

 

 



 

 

اول را  امیها را باز کرد،پ امیپ پوشه
 : طاهره فرستاده بود

.خواستم  یندادسالم زنگ زدم جواب  -
 لیبگم آسوده باش که کالس امروز تشک

شه ینم . 

بود . با  یخوشحال کننده ا امیپ واقعا
اصال حال و  شبید یخواب یوجود ب

   . حوصله دانشگاه را نداشت

بود دیاز حم یبعد امیپ  . 

را باز کرد  امیپ عیسر  . 

-  تونیزیی؟ صبح پا یسالم خانوم خوب
. اگه  دی. زنگ زدم جواب نداد ریبخ

 

 



 

 

 امیدبیرو مشخص کن ییممکنه ظهر جا
نمتونیبب  . 

 یفرصت مختصر اطالعات نیدر اول دیبا
 یزیداد. .هنوز از خودش چ یم دیبه حم
نگفته بود و او حق داشت  دیحم یبرا

زنگ زدن  یرا برا یمینداند چه تا
 .مناسب بداند

انداخت . عقربه ها  یساعت نگاه به
تا  بودند. ازدهینشان دهنده ساعت 

ساعت وقت  کیمهد کودک   یلیتعط
آخر بچه ها ورزش  میداشت . البته تا

 چیبه حال ه یداشتند و بود و نبود او فرق
 .کس نداشت

 

 



 

 

بار قصد  نیاول یاتاق خارج شد . برا از
زنگ بزند دیداشت به حم  . 

 دیرا گرفته بود . با مشیتصم شبید
داد .حاال که  یم شیبه زندگ یتحول

تواند حس  یم دیکرد حم یاحساس م
به او منتقل کند ،چرا پسش بزند یخوب . 

نخورد  شتریرا گرفت . دو بوق ب شماره
محکم و مردانه اش به گوش  یکه صدا
دیرس  : 

 .الو-
دهانش را قورت داد آب .  

- ؟ دیسالم خوب  

 

 



 

 

-  دیدون یشما ؟ م دییسالم خانوم . کجا
 .چند بار تماس گرفتم

-  حیبراتون توض دمتون،یامروز که د
دمیم  .  

دیخند : 

-  یقصد رفتن نکن هویاگه مثل اون دفعه 
 ؟

شرمنده شد روزید یادآوری با  .  

- شده بود رمید یلیخ  . 

-  امیب دیراحت هست یمیامروز چه تا
نمتون؟یبب  

 

 



 

 

حرف را عوض  نکهیبود از ا ممنون
شرمنده اش نکند شتریکرده بود تا ب  . 

فکر کرد بهتر است به خانه  یا لحظه
ت کند بعد با آرامش سر برود، استراح

قرار برود . دوست نداشت حاال که قرار 
دوباره گذاشته شده ، با روح و  یدارید

 میهمون تا-خسته حاضر شود :  یجسم
روزیقرار د . 

- هیپس همون جا . کافه قشنگ یاوک  . 

گل کرد طنتشیش یا لحظه : 

- جنگل  ادیچون اونجا هم شما رو  دیشا
اندازه به نظرتون قشنگه یم . 

 

 



 

 

آرام  یلحظه مکث کرد و بعد با لحن چند
 :گفت

- که من  یبود ، اما جنگل یقشنگ ریتعب
 .عاشقشم  کلبه نداره ،توش سرگردانم

زده بود  ییکرد باز حرف نابه جا سکوت
نثار هر چه جنگل و کلبه  ی. در دل لعنت

 . بود ، فرستاد
- نمتونیبیپس م   .  

- دارید دیبه ام . 

اش  هیککه قطع شد، عقب رفت ت تماس
داد و سرش را باال گرفت .  واریرا به د

دیایرا بست تا حالش جا ب شیچشمها ... 

 

 



 

 

خودش سردرگم بود  شانیاحوال پر در
فرشته باعث شد ، چشمانش را  یکه صدا
 :باز کند

- شده؟ یزیچ   

 لیصورتش را به طرف فرشته متما 
کرد و  یبه او انداخت ،پوف یکرد ،نگاه

 :گفت
- خستم کمیفقط  یچیه . 

- یکه ندار یخونه، کار یریخب چرا نم  

. 

در  ییبود . واقعا به تنها یخوب شنهادیپ
فاصله  واریداشت . از د ازیاتاقش ن

 یگرفت با دست پشت لباسش را تکان

 

 



 

 

  یلبخند ستادیفرشته ا یداد. روبه رو
داد و گفت لشیتحو  : 

- اتفاقا امروز کالس  کنمیکارو م نیهم
شه یدانشگاه هم برگزار نم یها . 

همانطور که به طرف دفتر مهد  فرشته
رفت گفت یم  :  

 - خوش به حالته گهیپس د .  

دنبال فرشته وارد دفتر شد . سمت   به
 فشیرفت شارژر را داخل ک لشیوسا

از  یزیبه اطراف کرد چ یانداخت. نگاه
را  فشیک پینبود ، ز زیم یرو لشیوسا

  . بست
- رمیخب پس من م  .  

 

 



 

 

 یرد و کاغذرا باز ک زیم یکشو فرشته
 :به سمتش گرفت و گفت

-  ژهی، من لداسیشعر شب  نیا یراست
 لمیکه زمان ف دیخواست با بچه ها کار کن

بخونن یبردار . 

هم دادم ینیخانوم دهقان  و حس به . 

- فردا  شتیبمونه پ رمیاالن که دارم م
 . اول صبح بهم بده

را به داخل کشور انداخت و گفت کاغذ  : 

 . برو به سالمت-
گفتن خدا حافظ از مهد خارج شد به   ... 

 

 



 

 

تعجب  دنشیمادر از د د،یخانه که رس به
کرد . چون انتظار آمدنش را نداشت ، 

برگزار نشدن  انینگران شد . جر
کالسش را گفت و مادر آسوده از خوب 
 . بودن حالش، مشغول  پخت و پز شد

در منزل نبود ، به  یمادرش کس بجز
 کیا با ر  رونشیاتاقش رفت . لباس ب

 یمشک یو شلوار برمودا دیسف شرتیت
را باز کرد  شیکرد . کش موها ضیتعو
با کلبپس  نباریو ا دیبه آنها کش یدست

 .بست
مادر از  یرفت . صدا نییطبقه پا به

دیآشپزخانه به گوشش رس  : 

 

 



 

 

- غذا آماده  گهیساعت د میسحر جان ، ن
 یزیچ هیفعال  یاس اگه گرسنه هست

 . بردار بخور
 شتریخوردن نداشت ،ب یبرا ییاشتها

 یآب وانیخواست . ل یم دنیدلش خواب
و همزمان گفت ختیخودش ر یبرا : 

- خوام بخوابم.  یاشتها ندارم فعال م
 یشدن م داریمن و نگه دار بعد ب یغذا

  .خورم

و از آشپز خانه  دیآب را سر کش وانیل
 . خارج شد

مادر نگاهش را سمت او کشاند جمله  : 

- خوبه؟حالت  یمطمئن  

 

 



 

 

به چهره  ی،نگاه ستادیپله ا نیاول یرو
نگران مادر انداخت . دلش از  شهیهم

 یبرا یمادر به درد آمد ول یغصه ها
نداشت و  به  زدن  ینیتسک شیدردها
قناعت کرد یلبخند : 

- خستم بخوابم  یبخدا حالم خوبه فقط کم
شم یسرحال سرحال م . 

و گفت دیکش ینفس آسوده ا مادر  : 

- دلم زیعزبرو بخواب    . 

مادر فرستاد و  یبا دست برا یا بوسه
باال رفت یکیپله ها را دوتا   . 

 یساعتش را رو دیتخت دراز کش یرو
 یم داریزودتر ب دیکرد . با میچهار تنظ

 

 



 

 

شد یرفتن سر قرار آماده م یشد تا برا  

.... 

 یخودش را بر انداز کرد. باران نهیآ در
 یسورمه ا نیبا شلوار ج یبلند سورمه ا
که قرار بود با کفش  یو شال صورت

اسپرتش ست شود ،  یصورت یها
بود دهیپوش . 

نداشت فقط  یخاص  شیاش آرا چهره
 شیزده بود تا چشم ها یکمرنگ ملیر
 یحال به نظر نرسد و رژ کالباس یب ادیز
کردیعوض م  یاش را کل افهیکه ق یمات  

. 

 

 



 

 

فاصله گرفت  نهیزد و از آ یتیرضا لبخند
 یخاص جانیاول ه . بر خالف روز

 . داشت
با خودش کلنجار رفته بود   یلیخ  شبید

بود که  دهیرس جهینت نیو در آخر به ا
سرنوشت چگونه   ندیمنتظر باشد بب دینبا

خورد یرقم م شیبرا  . 

خودش به دنبال سرنوشت برود و  دیبا
را خودش بسازد ندهیآ  . 

باال  یافکار شانه ا نیا یآور ادیبه  با
 یقصد رفتن به  کافه چوبانداخت و به 

 ....خانه را ترک کرد

 

 



 

 

آذر ماه بود و هوا رو به  یها آخر
در حال  زییپا ییرفت. گو یم یسرد

جمع کردن بساطش بود، تا جا باز کند 
ریسرد و نفس گ یزمستان ی،برا  .  

تامل  یلحظه ا یکافه چوب یرو روبه
اش  ینیکرد ، باد سرد گونه ها و نوک ب

صورتش  یرو یدست را قرمز کرده بود.
 یریتاث چیگرم شود.اما ه یتا کم دیکش

و وارد شد.   دیکش یقینداشت نفس عم
بود  یزیچ نیاول میمال کیموز یصدا

کرد.  یرا جلب م نیکه توجه تازه وارد
تر بود .  لوغامروز برعکس آن روز ش

 ییها پر بود از دختر و پسر ها یصندل

 

 



 

 

که بدون توجه به اطراف در حال و 
بردند یود به سر مخ یهوا .  

را که سرش به  دیگرداند و حم چشم
رفت  زی. به طرف مدیگرم بود ، د یگوش

 .و سالم داد

 دنیسرش را باال گرفت وبا د دیحم
او نگاهش رنگ تعجب گرفت  یا کدفعهی

که  یبه خودش آمد، با لبخند عیاما سر
 یداد و  برا یگوشه لبش نشست سالم

کنارش را  یاحترام بلند شد . صندل یادا
و با دست اورا دعوت به  دیکش رونیب

 .نشستن کرد

 

 



 

 

به عالمت تشکر تکان داد و  یسر سحر
 .هر دو همزمان نشستند

بود ،اما به وضوح نگاه  نییپا سرش
را که در حال براندازش بود ،  دیحم

کرد یحس م . 

 نشانیسکوت ب شیرایمردانه و گ یصدا
 :را شکست

- ؟یساکت و آروم نطوریهم شهیهم  

 یسرش را باال گرفت، خودش هم نم 
چرا سکوت کرده و زبان در  دیفهم

چرخد یدهانش نم  . 

دانست آدم کم  یچه بود خودش م هر
ستین یحرف و ساکت . 

 

 



 

 

- بگم و از  دیبا یدونم چ ینه ، فقط نم
 کجا شروع کنم؟

زد و خودش را به طرف  یکج لبخند
کرد لیسحر متما : 

- موضوع بهتون بدم دیپس با . 

سحر  یفتن پاسخ  به چشمهاگر یوبرا
شد رهیخ . 

 ریعطر خنکش تاث یبراق و بو نگاه
باال رفتن تپش قلب سحر  یرو  میمستق

 . داشت
اصال  د،یایکودن به نظر ب نکهیا از

جواب درست و  دیآمد با یخوشش نم
 زیم یرا رو شیداد، دستها یم یدرمان

 

 



 

 

کرد  یگذاشت و در هم گره زد ، سع
دیایخونسرد به نظر ب  : 

-  ی. فکر نمستین یاجیبه موضوع احت
کالس انشا باشه و اصال هم به  نجایکنم ا

ادیبودن نم اتیادب ریشما دب . 

که داد  ی، از جواب دیکش یآسوده ا نفس
. هر چند لحن دیرس یبه نظر م یراض
بود یاز اندازه تهاجم شیب شیصدا . 

نگاهش کرد.   انگار داشت حرفش  کوتاه
منتظر  کرد، یم لیو تحل هیرا تجز
بود  دیدندان شکن از طرف حم یجواب . 

بدنش را باال برد یدما دیجمله حم اما  : 

 

 



 

 

- و چشماتو  یزنیحرف م ینجوریا یوقت
 یتیپ یکارتون سرنت ادی.  یکن یگرد م

درشت  یافتم همون اژدها که چشما یم
داشت یخوشگل یلیو خ . 

واصال به فکر  زدیپروا حرف م یب
 دیسفسرخ  و  شیکه روبه رو یدختر
شد ، نبود یم .  

، تمام  ندهیکه با وجود ترس از آ یدختر
حرف ها به  نیکرد که با ا یتالشش را م
نرسد یمرز نابود  . 

بودند  یخاکستر ریآتش ز شیها حرف
که سحر سالها ترس از دوباره شعله ور 

 .شدنش داشت

 

 



 

 

 دیرا از صورت حم زانشیگر نگاه
شد رهیگرفت و به رو به رو خ  . 

ن  لبخند بر لب داشت و چشم همچنا دیحم
داشت یاز او برنم  . 

 . سحر-

 یقشنگ نیشد به ا یم دایپ یکس واقعا
 اسمش را صدا کند آرام و کشدار ؟

 دیحم یداشت نگاه و صدا یجاذبه ا چه
 یکرده بود ، خودش هم نم فتهیکه اورا ش

بود تا  ستهیدانست . اصال انگار سالها ز
ه باد باشد و دلش ب نجایساعت ا نیدر ا
  .برود
 .بله-

 

 



 

 

شده بود کیبه سحر نزد کامال  . 

- جز  یچیبرام از خودت بگو. من ه
دونم یاسمت نم .  

خشک شده بود . در خواست آب  شیگلو
سفارش داد یآب شیبرا دیکرد  و حم  . 

گذاشت و  زیم یآب را رو شخدمتیپ
 . رفت

 وانیو ل ختیر شیآب برا یوانیل دیحم
  . را به دستش داد

حلقه کرد، دلش  وانیرا دور ل انگشتانش
 نیخواست حرارت وجودش با ا یم

آب کمتر شود یخنک  . 

 

 



 

 

 یو به چشمها دیاز آب نوش یا جرعه
شد رهیخ دیمنتظر حم . 

خواست لب باز کند و هرچه در ذهن  یم
 یاما نم زدیبر رونیتلنبار شده ب  رانشیو

او هنوز مبهم و  یبرا دیتوانست حم
  .ناشناخته بود

مام افکارش را متمرکز کند تا کرد ت یسع
افتاد ،  دیحم یمعرف ادیبزند.  یحرف

و گفت دیآب نوش گرید یجرعه ا  : 

-  یسحرم ،اهل همدان دانشجو و مرب
یدبستان شیپ  ... 

 

 



 

 

به سحر انداخت ، به طرفش  ییگذرا نگاه
 یصندل یطرفه رو کیبرگشت و 

 :نشست و شمرده گفت
- بعد  میسفارش بد یزیچ هیاول  یموافق

م؟یف بزنحر  

تکان داد دییرا به عالمت تا سرش . 

- ؟؟یروزیهمون سفارش د   

گفت یبله آرام نباریا  . 

با دادن سفارش دوباره به او زل  دیحم 
 . زد

- همون لحظه اول که  ه؟یچ یدون یم
اصال  یازت خوشم اومد ول دمتید

 

 



 

 

 نقدریا طونیش افهیق نیا کردمیتصور نم
 .مظلوم باشه

 یدر سرش هجکلمه مظلوم را  چندبار
کرد . خوب شناخته بودش واقعا مظلوم 

 .بود
مظلوم که سکوت کرد تا همه  آنقدر
رندیاش را بگ یهست . 

زد یا مهینصف و ن لبخند  : 

- خالف تصوراتتونم؟ نکهیاز ا د،یناراحت  

هر دو سکوت سکوت  شخدمتیآمدن پ با
 یخدمت سفارشات را رو شیکردند . پ

گذاشت و رفت زیم  . 

 

 



 

 

ز کرد و فنجان نسکافه را دست درا دیحم
 :مقابل سحر گذاشت

- من  کنمیچرا حس م دونمینه ،اصال. نم
میو شما تو طالع هم هست . 

 نیاگر هم ای.آدیدلش به حرف او خند در
گفت باز هم  یاالن از گذشته اش هم م

کرد نگاه  یکرد. سع یادعا را م نیهم
 یخواست با چشمها ینم ردیبگ دیاز حم
شود . دوست  رازش بر مال نشیغمگ

 یدور از تمام تلخ یداشت چند صباح
سر کند و نسبت به همه  شیزندگ یها
تفاوت باشد یب زیچ . 

 

 



 

 

به خود آمد و نگاهشان در  دیسوال حم با
 .هم گره خورد

- ه؟ینظر شما چ  

رفته بود اصال موضوع صحبت  ادشی
نظر  یدر چه مورد دیچه بود واالن با

 نیاورا متوجه ا نکهیا یبرا یبدهد ؟ول
نکند، پاسخ داد یسردرگم : 

- ندارم ینظر خاص  . 

باال انداخت و  ییقانع شد . ابرو دیحم
 : گفت

- . دیرس یم جهینت نیمطمئنم شما هم به ا
سرد نشه دیفعال نسکافتون و بخور .... 

 

 



 

 

به  یدست دهیشام که جمع شد. فر سفره
برو خودم  گهیشانه اش زدو گفت: تو د

سته شورم. از خدا خوا یظرف ها رو م
و گفت دیگونه خواهرش را بوس  : 

- کنم یجبران م زمیممنون عز . 

مینیب یما اون روز و م یعنی - . 

و گفت دیخند  : 

- کن و در دجله انداز  یم یکیاصال"تو ن
دهد باز ابانتیدر ب زدی، که ا  " 

ورود مادر به آشپزخانه ،گفت با  : 

و مجنون و به حال خودشون  یلیخب ل -
رمیزارم و م یم  . 

 

 



 

 

گذاشت و  زیم یپارچ آب را رو درما
 :گفت

- ؟ یکجا به سالمت  

جواب داد دهیاو فر یجا به . 

بزار بره استراحت کنه ، از قبل شام -
 . همش سرپا بود

کرد وبا  میتعظ ستادیمادر ا یرو روبه
 : لحن شوخ گفت

- ؟؟ دیده یسرورم اِذن خروج م  

او  ینگاه مهربانش را به سر تا پا مادر
 : انداخت و گفت

- گم برو یم یزیزبون هم نر . 

 

 



 

 

- یممنون سرور گرام  . 

را از سرش  یاتاقش رفت روسر به
دیتخت دراز کش یبرداشت و رو . 

بود.  11کرد حدود  یرا نگاه ساعتش
. زدیزنگ م دیموقع حم نیهم شهیهم
 یعادت کرده بود به زنگ زدن ها گرید

گاه او یگاه و ب  .  

کرد  یکار م یاالن داشت چ نکهیا فکر
کرده بود ریرش را بدجور درگفک . 

دلهره ها  نیدانست نام ا یهم نم خودش
تاب بودن ها را چه بگذارد یو ب  . 

 

 



 

 

گفتن  دوست داشتن زود بود.  یبرا هنوز
کلمه فکر  نیخواست به عمق ا یدلش نم

 .کند
 د،یاز اندازه فکر کردن به حم شیب اما
نبود که بشود راحت از کنارش  یزیچ

 . رد شد

که بلند شد لبخند  لشیوبازنگ م یصدا
لبانش آمد یدعوت  به مهمان یب  ..... 

 ینگاه دیحم یشده  ویبه اسم س هیثان چند
تلفن را پاسخ داد تیکرد و در نها : 

 .الو-
- ؟ یسالم خانوم خانوما، خوب  

 

 



 

 

خاص و مردانه اش از همان  یصدا
توانست امواج مثبت را  یپشت تلفن هم م

بش کش ل یبه سحر منتقل کند.لبخند رو
 : آمد و گفت

- ؟ دیممنون شما خوب  

رابطه  یکه از همان ابتدا د،یحم برخالف
شده بود ، هنوز در صحبت از  یخودمان
کرد یسوم شخص استفاده م ریضم .  

- شه از تو دور بود و خوب بود؟  یم
 بی، عج رونیب یایب یتونست یکاش م

هوا دو نفره است نیا . 

احساس خاص  کیدست خوش  روحش
 یکه اصال نم ی. احساس شده بود

 

 



 

 

آن  یخواست اسم دوست داشتن را رو
 نیا صیبگذارد. خودش هنوز در تشخ

دانست بودن در  یداشت . نم دیحس ترد
 ایشده  دیبه حم ششیباعث گرا طیآن شرا
شده ، هر چه  یرابطه عاطف کینه وارد 
آب  یدلچسب بود مثل خنک شیبود  برا

تابستان یخ در گرمای . 

داد و گفت دیبه دل حم دل  : 

- متاسفانه  یحس و دارم ول نیواقعا منم ا
رونیب امیکه بتونم ب ستمین یطیتو شرا . 

زد شیبه صدا طنتیش رنگ  : 

- خواست کنار  یاالن توام دلت م یعنی
؟یمن باش  

 

 



 

 

دانست،  یحرف ها را زود م نیا انیب
کند و از  یسبک سر نکهیاز ا دیترس یم

 دیدر ذهن حم یمنف یگاه دیخود ، د
سازدب  : 

- سوال ازتون بپرسم کیتونم  یم  . 

 بله ، حتما ؟-
- ؟ دیسر کار هست یمیشما چه تا  

 یبحث راعوض کرده بود به حد ناشیانه
بلند شد و گفت دیخنده حم یکه صدا  : 

- قصد عوض  دمیمنم که اصال نفهم
. من صبح تا عصر  یکردن بحث و داشت

 یم یسر کارم اما هر زمان اراده کن
نمتیبب امیتونم ب . 

 

 



 

 

ربطش به گفتن  یشرمندگي از سوال ب با
 .ممنونم اکتفا کرد

- ؟یندار یکار یخب سحر خانوم  

که نداشت فقط دلش به قطع تماس  کار
توانست از او  ینبود، کاش م یراض

حرف بزنداما  شیبخواهد تا صبح برا
گفت و  یکوتاه ریشب بخ لشیبرخالف م

 .تماس قطع شد
ره کرد چه یرا بست و سع شیها چشم
کند میرا در ذهن خود ترس دیحم . 

 نیمهربان بود انگار خدا ا یادیز نگاهش
باشد بر  یچشم ها را خلق کرده بود تا آب

 . آتش درونش

 

 



 

 

 دهیچه فا یآن نگاه را کرد ول یهوا دلش
هر چه بود ،گذرا بود و او حق داشتنش 

 ... را نداشت

استاد به خود آمد یصدا با .  

- رو  دیفرو هیخانوم صداقت، لطفا نظر
دیشما بگ  .. 

حواسش به کالس و استاد نبود از  اصال
سر راهش سبز  یظهر که مردک لعنت

کرده بود حالش دگرگون  دشیشده و تهد
  .شده بود

ها در ذهنش  هیآن لحظه تمام نظر در
استاد  یبرا ینابود شده بودند و جواب

 

 



 

 

نداشت . بلند شد نگاه سبزش را به استاد 
 : جوان دوخت

- حواسم به کالس نبود و اصال  متاسفم
شه از کالس  یتمرکز الزم ندارم ، اگه م

رونیبرم ب . 

جابه جا شد،  شیصندل یرو استاد
 یچشم برداشت نگاه یرا از رو نکشیع

بار  نیاز سر تعجب به او انداخت، اول
خوب کالسش حواسش به  یبود دانشجو

از  یدرس نبوده، بدون گفتن حرف
روج  دادواجازه خ دیچشم پوش شیخطا . 

، لبخند  ریشدن استاد سخت گ الیخیب
کرد یلبانش آورد و تشکر کوتاه یرو .  

 

 



 

 

 یگونه از الهام و طاهره خداحافظ نجوا
انداخت و  فیکرد ، کتابش را داخل ک

از کالس خارج شد عیسر  . 

را  یحس پرنده ا د،یکش یقیعم نفس
داشت که از قفس آزاد شده اما با ل 

 .پرواز ندارد
مبرم  اجیآزاد احت یر هواتنفس د به

 یکیدانشگاه را دوتا  یداشت. پله ها
خودش را به محوطه  عیآمد و سر نییپا
دانشگاه رساند رونیب  . 

کالس  دیهم بد. ق یلیبد بود ، خ حالش
   . بعد را زد و از دانشگاه خارج شد

 

 



 

 

بود، از خودش از روزگار و  یعصبان
رقم خورده بود شیکه برا یاز سرنوشت .   

مثل  یرا دستش گرفت . فکر یگوش
 یم بشیخوره به جانش افتاده بود و ترغ

ردیتماس بگ دیکرد ، تا با حم  . 

 یبار بود که قصد داشت  برا نیاول
قدم شود. مردد بود هنوز  شیزنگ زدن پ

آنقدر با هم انس نگرفته بودند که آن 
 .ردیبتواند با او تماس بگ یلحظه به راحت

ه بود بعد عقل و احساسش جنگ شد نیب
کلنجار رفتن با خودش ، باالخره  یکل

را  دیشد و شماره حم دانیم روزیقلبش پ
 ... گرفت

 

 



 

 

 یبعد از خوردن چند بوق ، صدا باالخره
دیچیپ یبم و مردانه اش در گوش  : 

 !بله-
کرد ، آرام به  یم یکه سع ییصدا با

 : نظر برسد گفت
 .سالم-

- ؟یما کرد ادیسالم خانوم چه عجب   

و  یود و دنبال  احوال پرسب کالفه
مقدمه  ینبود ب یا شهیکل   یصحبت ها

 : گفت
- م؟ینیهمو بب میتون یم  

 

 



 

 

 یسکوت برقرار شد، نم یا لحظه
داد  یم یچه معن دیدانست سکوت حم

در حال  دیرس یهر چه بود به نظر م
 :فکر کردن است

- ؟ امیکجا ب  

اگر هر  دیکش یاز سر آسودگ ینفس
 رانیو دیشن ی، از او م نیجز ا یحرف
شد آدرس را داد و تماس را قطع  یم

 . کرد
گرفت،  شیخانه را در پ ریمس خالف

زودتر  دیساعت بعد بود، با میقرارشان ن
را تند  شی. قدمهادیرس یبه محل قرار م

 

 



 

 

توجه به  یتر از حد معمول برداشت و ب
 .اطراف در افکار خودش غوطه ور شد

نشست، و به اطراف  یصندل نیاول یرو
فصل سال  نیانداخت. پارک در ا یاهنگ

غار غار  یصدا یخلوت بود، فقط گاه
شدن باد در  دهیچیپ یکالغ ها و صدا

درخت ها که تن  دهیخشک یشاخه ها
در  انیپوش خود را از دست داده و عر

بودند ، سکوت وهم برانگیز  دیمعرض د
شکست یپارک را م . 

اما  دیچیبه خودش پ شتریرا ب شیپالتو
در گرم کردنش نداشت به  یریتاث چیه

کرده ، به  رید دیحم دینظرش رس
،  ریتاخ قهیانداخت پنج دق یساعتش نگاه

 

 



 

 

او که خودش  ینبود اما برا یادیزمان ز
آمد یشده بود، تلخ م داریخواهان د . 

خود  یرا رو ینگاه کس  یا لحظه
به سمت راست  یاحساس کرد ، نگاه
دو جفت چشم که  دنیخود انداخت و با د

دیاو بودن ترس رهیخ  . 

اعتنا از آنها گرفت اما در  یرا ب نگاهش
دلش آشوب بر پا شد، ترس و اضطراب 
 .همزمان بر وجودش حمله ور شده بودند

 شتریترسش را ب نیخلوت بود وا پارک
 دیبر خودش فرستاد ، نبا یکرد لعنت یم

کرد کار  یقرار انتخاب م یپارک را برا
بود یاحمقانه ا . 

 

 



 

 

پارک  یقهوه ا مکتین از نبلند شد قصد
را  یمردانه اش شاد یرا داشت که صدا
 .مهمان قلبش کرد

- شد ریسالم خانوم ،شرمنده د . 

 شهیهم یخندانش را به چشم ها نگاه
زد قیعم یمهربانش دوخت ، لبخند  : 

- دینداشت ریتاخ ادیسالم ز . 

نشست گردنش را به طرف او  کنارش
گوشش  ریز یزیکج کرد و قبل از هر چ

دیرام پرسآ  : 

- نکردن؟ تتیدو نفر که اذ نیا  

مقدمه بود که سحر  یآنقدر ب سوالش
لحن  دیکامال به طرفش برگشت تا شا

 

 



 

 

اما متعجب  ندیرا درنگاهش  بب یشوخ
 نگونهیشد که تا به حال ا یچشمان رهیخ

نبودند یجد . 

او  الیتکان دادن سرش به دو طرف خ با
فرو  یزیرا راحت کرد اما در دلش چ

ختیر .  

 یزنان یبود مردان فقط رو دهیشن شهیهم
در دلشان  ییتعصب دارند که آن زن جا

 نیتوانست نام ا یم یعنیداشته باشد. 
 !برخورد را تعصب بگذارد ؟

 دیپس زد نبا یرا از هر فکر ذهنش
زد  یگول م فیاراج نیخودش را با ا

نیحرف بود هم کی،فقط   . 

 

 



 

 

- پارک آرامش داره چه خوب  نیچقدر ا
یقرار گذاشت نجایا یکرد یکار  . 

،به خودش  یفکر یها یریاز درگ خسته
پوش و  کیش شهیمرد هم رهیآمد و خ

 .مرتب کنارش شد
- آرامش  نقدریآدم ها هم هم یکاش زندگ

 . داشت
کامل به طرفش برگشت صورتشان  دیحم

هم و نگاهشان  در هم گره  یرو به رو
 . خورد

- نه ؟ یستیتو آرام ن ! 

ش باعث شد سحر مقدمه ا یب سوال
ردیسکوت کند و نگاه از ا و بگ  : 

 

 



 

 

دیایقصد نداشت کوتاه ب دیانگار حم اما  : 

-  یرو م گریاالن حدود دو ماهه همد
نگاهت غم  شهیمدت هم نیا یتو م،یشناس

کردم  یداشت، اونقدر که من حس م
 ،یکن یرو ازم پنهون م یزیچ یدار

کنه یاشتباه نم چوقتیحس من ه  . 

داد  و با  یتاهسرش چرخش کو به
 دیشد ، با رهیبه او خ نشیچشمان غمگ

زد اما نه از خودش و  یم یحرف
فهماند که  یبه او م دیروزگار تلخش ، با

کند فعال  وقت گفتن حرف  یاشتباه م
تلنبار شده در دلش نبود یها  . 

 

 



 

 

-  دونمیزدم . نم یمن اون حرف و کل
 نیبوده که شما به ا یرفتار من چطور

دیدیرس جهینت  . 

دست سحر را به سکوت دعوت کرد با  : 

- و مثل  ینشد یکیکه هنوز با من  نیهم
دوم شخص از سوم  یها بجا بهیغر

. چرا ؟یکن یشخص استفاده م !  

 یکیبا من  زارهینم یمن بگو چ به
؟یبش ! 

 وارهیبه د هیو تک دیرا عقب کش خودش
رنگ بغض گرفت شیداد ،صدا مکتین  : 

-  یو نم ستمین یچون کال دختر راحت
رمیانس بگ عیتونم سر  . 

 

 



 

 

کرد زیرا ر چشمانش  : 

- کنم یفکر نم نطوریمن که ا  . 

داد رونیرا ب نشیبست و نفس سنگ پلک : 

- دیکن یشما اشتباه فکر م  . 

را  شیپالتو د،یلرز اریاخت یب بدنش
به خود فشرد و شال گرمش را  شتریب

 یفرق چیسرش مرتب کرد اما ه یرو
 . نکرد
دیجلو کش یرا کمخودش  دهیترس دیحم : 

- ؟یسحر خوب  

پاسخ داد آرام  : 

- میخوبم فقط سردم شده . بهتره بر  . 

 

 



 

 

عجله کاپشن را از تنش خارج کرد و  با
دوش سحر انداخت و با لحن  یرو

گفت یمهربان  : 

- کاپشن خودت و بپوشان تا  نیلطفا با ا
میگرمت شه و بر یکم . 

برگرداند، نگاه  دیرا به طرف حم سرش
پر از عاطفه  یچشم ها نیلرزانش ب

کرد یحرکت دیحم . 

دندان گرفت تا بغض  ریلبش را ز گوشه
نشکند. کاپشن را محکم به  نشیسنگ

 یخودش فشرد و غرق شد در خنک
  ریکه مشامش پر از آن شد وز یعطر

 .... لب نجوا کرد امشب خواب پر

 

 



 

 

خانه را گرفت ، بعد خوردن دو  شماره
دیگرفته مادر به گوش رس یبوق ، صدا  

: 

 . الو -
- ؟ یسالم مامان جونم ، خوب  

زد یا سرفه  : 

نه، سر ما خوردم و سرفه کالفم کرده -
؟ییی، تو کجا  

امشب را  هیقض یدانست چطور ینم
، دوستانش امشب خانه  دیبگو شیبرا
جون مهمان بودند و او هم دعوت  یاش

 اجیها احت یدوره هم نیبود واقعا به ا
آرام گفت یلیداشت . خ : 

 

 



 

 

- جون دعوتم کرده  ین امشب اشماما
که بعد  یشه تو به آقاجون بگ یم

 دانشگاه برم؟
سحر من حوصله آقات و ندارم خودت -

با من بحث  یقبل کل یبهش بگو، سر
دم یکرد که چرا بهت اجازه رفتن م  . 

شد و گفت دیمادر نا ام یلحن عصب با  : 

- کنم . تو خودت و  یم شیکار هیباشه 
 .ناراحت نکن

 نیقطع کرد،  و وارد مخاطبرا  تماس
کرد ،  یمکث بایاسم فر یشد.رو شیگوش

خواهرش رگ خواب  آقاجونش را بهتر 
 یدانست و اورا هم خوب درک م یم

 

 



 

 

کرد . عاشق خواهرانش بود واقعا داشتن 
 یاو نعمت بزرگ یخواهران خوب برا

 .بود
زودتر از  یلیرا گرفت ، خ شماره

 :تصورش جواب داد
 . سالم سحر جان-

نفس نفسش مشخص بود در  یصدا زا
ساختمان است یحال باال رفتن از پله ها  

. 

-  هیپله ها رو  یباز دار زمیسالم عز
 ی؟! خب خواهر من نفس یریکله باال م
 .تازه کن

 

 



 

 

عادت کردم تو نگران من نباش خواهر -
؟ییکوچولو. چه خبرا ؟ کجا  

 . دانشگاه ، البته فعال کالس ندارم-
- گهیخب برو خونه د . 

و باز شدن در ،  دیچرخاندن کل یصدا
به خانه بود دنشینشان دهنده رس  . 

- یخسته نباش  . 

-  یحرف و عوض نکن چرا خونه نرفت
بحثت شده ؟؟ نیبا حس  

 نکهیبرادر مجردش بود با ا نیحس
 رتیرفت اما غ یهم م یجانشان برا

اوقات مخل  یاز اندازه برادرش گاه شیب
شد یروح و روانش م . 

 

 



 

 

- هر دومون باالست دیپرچم سف نه ، فعال  

. 

- ؟ یپس چ  

شه  یجون مهمونم م یخونه اش امشب
، مامان که  یبه آقاجون بگ یزنگ بزن
کرد دمیکال نا ام  . 

شد یخواهرش طوالن مکث : 

 ! سحر-

کرد یپوف : 

 . جانم-

نبود یاز نفس نفس قبلش خبر گرید  : 

 

 



 

 

-  یراض یآقاجون رو درک کن. وقت کمی
ضعفش چرا دست رو نقطه  ستین
؟ یزاریم ! 

 یسوال و جواب ها نیاز ا خسته
یکش ییصدا یب قینفس عم ،یتکرار   : 

-  یفهم یکردم تو حال من و م یفکر م
رفت و آمدها دلخوشم  نیمن به ا بای، فر
وقت  یپوسم بعض یتو خونه م یی، تنها

که با جمع  نمیب یها واقعا در خودم م
 . باشم
سکوت کرد آب دهانش را  یا لحظه

دادقورت  : 

 

 



 

 

-  دیدرکم کن کمیندارم  یخوب طیمن شرا
خوام تنها باشم ینم . 

 یشکسته از غم خواهر جوانش آه دل
دیکش  : 

- دهیبرو خونه فر ایخونه ما  ایخب ب . 

جواب داد یو عصب کالفه : 

اصال حوصله بحث ندارم فقط بگو -
تو هم مثل مامان کال نا  ای یزن یزنگ م

یکن یم دمیام  . 

-  گهید قهیده دق ، یهر طور تو راحت
دمیخبرش و بهت م . 

 

 



 

 

همچنان در  یرا قطع کرد اما گوش تماس
بود که  دواریدستش بود . در دل ام

دیایهم کوتاه ب نباریپدرش ا  . 

دانست  یمخالفت پدر را م نهمهیا لیدل
 یداد که گاه یاما به خودش هم حق م

 .بدنبال دلش برود
در دستش نگاهش را به  یلرزش گوش با

 عیبود .سر بایداخت ، فرصفحه آن ان
 :جواب داد

- روباه؟ ای یریش ! 

خندان خواهرش لبخند را برلب  یصدا
 :آورد

 

 



 

 

- ، برو فقط فردا قبل از  ریش ریش
برگرد خونه یکیتار . 

از پشت  یگفت و بوسه ا ییبلند باال چشم
خواهرش فرستاد و تماس را  یتلفن برا

 .قطع کرد
 رونیب فشیرا از ک یآب معدن یبطر

ه بود که  دینوز آب را سر نکشآورد، ه
، به  دیدر دستش لرز یدوباره گوش

اسم  دنیچشم دوخت ، با د یگوش توریمان
زدو با زدن دکمه  یچشمانش برق دیحم

 : سبز تماس برقرار شد

 . الو-
 . سالم سحر خانوم-

 

 



 

 

پاسخ داد یرا به گرم سالمش : 

- ؟ یسالم خوب  

- ؟ ییشم کجا یبهتر نم نیاز ا  

سه  قهیر عرض چند دقاش گرفت د خنده
بودند دهیسوال را پرس نینفر ا : 

 . دانشگاهم-
بود یمعمول پر از انرژ طبق  : 

-  هیواست  نمتیبب دیبعد کالس حتما با
 یدارم مطمئنم خوشحال م زیسورپرا

یش . 

چند لحظه  یجمله، خوش نیا دنیبا شن 
بعد  یقبلش چند برابر شد. قرار برا

 

 



 

 

 دنیفهم یکالسش گذاشته و دل سحر برا
قرار شد یب زیآن سورپرا .... 

رفتن استاد از کالس ، همهمه  با
دانشجوها بلند شد. همه معترض از استاد 

 یکه اول کار ، با ندادن جزوه، آب پاک
 یبود،با صدا ختهیدستشان ر یرا رو

زدند یبلند حرف م . 

آنها ، با  یاز سرو صدا الیخ یب سحر
را جمع کرد و داخل  لشیآرامش وسا

اشتگذ فشیک .  

به قرار  دنیرس یبرا یزمان کاف هنوز
راحت آماده  الیتوانست با خ یداشت و م

 .شود

 

 



 

 

سرو صدا از کالس خارج شد  یب
درس را  نی.امروز تنها بود ، دوستانش ا

 لیترم قبل برداشته بودند و سحر به دل
واحد را  نینتوانسته بود ا شیمشغله کار

ردیبگ  . 

 یبهداشت سیبه طرف سرو کراستی
 شیت . دو نفر از دخترها مشغول آرارف

 یتوجه به آنها روبه رو یکردن بودند ب
به چهره خودش  یو لحظه ا ستادیا نهییآ

ستینگر  . 

پنج شنبه ها سر کار نبود و فقط  نکهیا با
ساعت بعداز ظهر کالس داشت ، اما  3

 

 



 

 

 یخسته به نظر م تینها یچهره اش ب
بود دنیهم نخواب لشیو تنها دل دیرس . 

را شست و با دستمال خشک  انشدست
 رونیب فشیکرد . ضد آفتابش را از ک

آورد و با پد مخصوص به صورتش زد. 
و به چشمان  دیکش شیابروها یرو یدست
 یشد تنها مشکل رنگ رهیحالش خ یب

 شیبود که بدون آرا نیا شیبودن چشمها
 فشی. داخل کدندیرس یحال به نظر م یب

آن را  هیثانگشت بعد چند  ملیبه دنبال ر
 یمژه ها یرو میمال یلیکرد و خ دایپ

 . کوتاهش زد
سر مرتب کرد و  یاش را رو مقنعه
 نهیبار آخر خودش را در آ یبرا

 

 



 

 

 ادیبود ز یاز چهره اش راض ست،ینگر
به  ینداشت . چشمک ازین شیبه آرا

 یبهداشت سیخودش حواله کرد و از سرو
آمد رونیب  .  

تر  عیسر دیبه ساعتش انداخت با ینگاه
افتاد. قرارشان  همان پارک بود  یراه م

 ...و ازدانشگاه تا آنجا فاصله کم نبود

 

آن سکوت  گریشنبه بود و پارک د پنج
 .وهم برانگیز را نداشت

دو زن  دنیبه اطراف انداخت با د ینگاه
 یباز یکه کودکان خردسال خود را برا

 

 



 

 

 یبه پارک آورده بودند، نفس آسوده ا
شستن یصندل یو رو دیکش . 

 یبود و او عجله برا امدهیهنوز ن دیحم
  .رفتن داشت

تلفنش را در دست گرفت  اریاخت یب
را گرفت ,شروع به  دیوشماره حم

، دو ، سه با  کیشمارش بوق ها کرد 
بوق تماس را پاسخ داد نیسوم : 

 .سالم خانوم خانوما-

- ؟ دییشما کجا  

پاسخ داد خندان : 

- عث داره که با یپارک چ نیدونم ا ینم
برسم رید شهیهم شهیم .  

 

 



 

 

گفت دلخور  : 

- شهیم رمید دیایمن شب مهمونم زود ب . 

- خوشگلت و  یذره اون چشما هیاگه 
 ینیبیمن و م یسمت چپ بچرخون

زمیعز . 

 دیرا به همان سمت که حم چشمانش
 شیاو که برا دنیگفت، چرخاند با د

را قطع کرد. بر  یتکان داد، گوش یدست
آن روز اسپرتش  شهیهم پیخالف ت
بود . کت بلند و  دهیلباس پوش کیکالس
برازنده اندام  تینها یاش ب یمشک

مرتبش که طبق  یمردانه اش بود و موها

 

 



 

 

از او  لمعمول به عقب حالت داده ، در ک
جذاب ساخته بود یمرد . 

اش را از  رهیشدنش ،نگاه خ کینزد با
 .او گرفت و به احترامش بلند شد

 . سالم-

 . سالم خانوم-

اما  دیرس یبه نظر م یپسر راحت نکهیا با
عبور نکرده  شیهرگز از خط قرمزها

دست دادن ساده،  کیدر حد  یبود حت
 فتهیها باعث شده بود که سحر ش نیهم

 .اش شود
نشست  و به سحر که  یصندل یرو

انداخت ،  یبود نگاه ستادهیهمچنان ا

 

 



 

 

 یزد و با دست به صندل حیمل یلبخند
 : اشاره کرد

- ؟ ینیبش یخوا ینم ! 

و نشست دیهم خند سحر . 

- پارک خوشتون اومده  نیاز ا نکهیمثل ا
 ؟

به اطراف انداخت .  یسر سر ینگاه
سبزه ها  یبودند. رو انیتمام درختان عر
 یحوض بزرگش خال یبرف نشسته و حت
نداشت فقط  یریچشمگ زیاز آب بود . چ

آرام بود. کامل به طرف سحر برگشت و 
شد رهیبه او خ  : 

 

 



 

 

- حرف به آرامش  یسر کیگفتن  یبرا
شه لطفا به من  یداشتم.م اجیاحت نجایا

؟ ینگاه کن  

شد  ینگاه رهیچرخ خورد و خ نگاهش
کردند یاو را تماشا م  تیکه با جد . 

،  دیاز حم یکرد و منتظر حرف سکوت
اما انگار قصد حرف زدن نداشت. نگاه 

 نییاز ا و بر گرفت و سرش را پا
شدن به  رهین خاز آن توا شتریانداخت ب
او را نداشت یچشم ها  . 

آرام  گفت یبا صدا   : 

 

 



 

 

- باعث شد  تینجابت و سادگ نیهم دیشا
و اعتراف کنم که  نجایا امیکه امروز ب

شم یدارم بهت عالقمند م  . 

را باال گرفت و مات و سر درگم  سرش
توجه به حاالت  یب دینگاهش کرد اما حم

او نگاه از سحر گرفت و به رو به رو 
شد وادامه داد رهیخ : 

- تو وجودت مثل آهن ربا داره  یزیچ هی
کنه یمن و جذب خودش م . 

ها  یلیبودن خ ستم،ین یا دهیدختر ند پسر
شدن به من و داشتن اما  کیکه قصد نزد

....اما  دنیخوش از من ند یرو چوقتیه
 ایدن هیکه انگار  یینگاه کهربا نیتو با ا

 

 



 

 

کرده داره خواب  یغم تو خودش مخف
رهیگ یبامو ازم مش  . 

و نفس حبس شده  دیرا عقب کش خودش
شد محال  یداد. باورش نم رونیاش را ب
به او عالقمند شود دیبود حم  . 

قلبش فشار  آورد با  یفضا رو ینیسنگ
فشار داد و نفس  یرا کم شیدست پا

داد رونیاش را ب دهیبر . 

 ایخوشحال باشد   دیدانست االن با ینم
،  نیغمگ  

مرد محبوبش به او  نکهیا از خوشحال
او حقش  نکهیاز ا نیغمگ ایعالقمند است 

 

 



 

 

 زیهمه چ دیفهم ینبود و اگر رازش را م
شد ینابود م  .... 

 بانیمتفاوتش دست به گر یحس ها با
زد شیصدا دیبود که حم : 

- ؟ یدیبه حرفام گوش م یسحر ، دار ! 

 ینداشت با نشان دادن عکس العمل دوست
 دیحم یجلو زشیاول کار، همه چ نیهم
شود انیع . 

داد، نگاهش به  رییصورتش را تغ حالت
چشمان منتظر  یباال آمد و رو یآرام
ماند دیحم : 

  .بله ، کامال حواسم به شما و حرفا تونه-

 

 



 

 

در نگاه  رهیسرش را جلو برد و خ دیحم
او گفت یرایگ  : 

- ؟ یگ ینم یچیپس چرا ه ! 

فکرش مشغول  قهیدر آن چند دق آنقدر
شده بود که به کل حضور  اهشیبخت س

را فراموش کرده بود دیحم : 

-  یچ دی،من با دیشما از حس تون گفت
 !بگم؟

تفاوت به حرف سحر گفت یب  : 

- خوام من حرف  ی، امروز فقط م یچیه
بزنم از احساسم ، از دوست داشتن تو،که 

تونم مهارش کنم وهر روز داره  ینم
شه یم شتریب .  

 

 



 

 

جربه اش حس ناب که تا حاال ت هی برام
 .نکردم
و دوباره به سحر چشم دوخت  برگشت

چهره اش را در  اتییانگار تمام جز
کرد یذهنش حک م : 

 !سحر-

اش را که قصد بردن  یلعنت بغض
را داشت ،پس زد و آرام جواب  شیآبرو
 :داد

 .بله  -
به  یبود، وا رایگ یبه حد کاف شیصدا

 شیکه احساس هم با صدا یلحظه ا
شد یم ختهیآم :  

 

 



 

 

-  نی، انگار ب یکنم سر درگم یم حس
 نیب یتون یو نم یکرد ریگ یدو راه

یرو انتخاب کن یکیماندن و نموندن   . 

شوک زده اش را باال آورد و به  نگاه
 یعنیدوخت.  دیچشمان پر از احساس حم

محابا رفتار کرده بود ؟! کدام  یآنقدر ب
افکار شده بود ؟  نیرفتارش باعث ا
ندانستن  نیدانست و هم یخودش هم نم

 یکرد . نقاب ب یاش م وانهیداشت د
را به اجبار  یبه چهره زد ولبخند الیخ

لبش آورد یرو  : 

- . فقط من هنوز به  ستین نطوریاصال ا
نی، هم دمینرس دیکه شما دار یحس نیا . 

 

 



 

 

قبل تر از  یلیحس خ نیگفته بود ا دروغ
او به سراغش آمده بود اما بخاطر 

تدر کتمانش داش یسع طشیشرا . 

نجوا گونه کنار گوش سحر  شیصدا
 : نشست

- کنم که  یم یتو فقط باش من خودم کار
رو نسبت به  ایخوب دن یتمام حس ها

یمن داشته باش . 

لذت  ییگرما کبارهیسرد بود اما  هوا
کرد. غرق  دایپ انیپوستش جر ریبخش ز

دستش  اریاخت یب داریلذت ناپا نیدر ا
هش اش ثابت ماند و نگا نهیقفسه س یرو

 

 



 

 

که  دیو گره خورد به نگاه حم دیچرخ
زد یبرق م بیامروز عج  . 

 بیزد و از داخل ج ییدندان نما لبخند
 یفیقرمز و ظر ییجعبه کادو شیپالتو

شده  نییتز بایز یلیآورد که خ رونیب
به طرف سحر  یبود. جعبه را بعد مکث

 : گرفت
-  نیاول نیمبارک. ا نیبه شما ولنتا میتقد

 هیهد یدارم به کس عمرمه که نیولنتا
دمیم .  

اش حبس  نهینفس در س یلحظه ا یبرا
را نداشت.  زیسورپرا نیشد. انتظار ا

 دیبه چشمان حم یینگاهش از جعبه کادو

 

 



 

 

خواست ،  یدر رفت و آمد بود. دلش م
بار است که در  نیکه او هم اول دیبگو
گرفته، اما حرفش را با  هیروز هد نیا

شده  آب دهانش قورت داد و نفس حبس
 .اش را آزاد کرد

که  یگرفت و با لبخند دیرا از حم جعبه
داد از او  یتر نشان م حیصورتش را مل

 .تشکر کرد
 یودستانش را رو دیعقب کش یکم 

در هم گره زد نهیس   : 

- یبپسند دوارمیام  . 

 

 



 

 

به سحر فهماند  میمستق ریحرفش غ نیا با
،که دوست دارد جعبه را باز کند و 

دینظرش را بگو  . 

جعبه را باز کرد و  ینییگره تز آرام
 یفیگردنبند ظر دنیجعبه را گشود. با د

 رهیآن در قاب دا یا شهیش  نیکه نگ
به طرز   د،یسف یاز جنس  طال یشکل
شده بود، لب به تشکر  دهیتراش ییبایز

  .گشود
خودش  رهیبود ونگاه سحر را خ بایز

 رونیکرده بود. آن را از داخل ظرفش ب
صورتش گرفت آورد و مقابل : 

 

 



 

 

-  دیشما با قهیواقعا به سل باستیچقدر ز
گفت کیتبر  . 

تر شد قیعم دیصورت حم یرو لبخند : 

- مورد پسند ت بود نکهیخوشحالم از ا .  

شد اما  ینم ریس ینگاه کردن به گردن از
 کباریرا کرد .   دیمالحظه حضور حم

 عیبه آن انداخت و سر ینگاه گرید
 هیت هدتوانس یدرون ظرفش گذاشت.نم

از او قبول کند.  یبا ارزش نیبه ا یا
 دواریرابطه ام نیبه آخر ا دیهرچند  حم

جز  یانیدانست پا یبود اما خودش که م
نبود. جعبه را به  اندر انتظارش ییجدا

 سمت او گرفت ؛

 

 



 

 

-  نیتونم چن یواقعا ممنون .اما من نم
رو از شما قبول کنم یبا ارزش ی هیهد  

..... 

 ینیه سحر دوخت. چرا ب شیبرزخ نگاه
بلندش داد و با دست جعبه را  یبه ابروها

 : به طرف سحر پس زد
- ،من با  ومدیکارت خوشم ن نیاصال از ا

رو برات گرفتم هیهد نیا اقیاشت یکل  . 

 یجد افهیق نکهیشد با ا رهیبه او خ میمستق
 یشد رگه ها یگرفته بود اما هنوز م

دیرا در چشمانش د یمهربان . 

که  یجو ینیاز سنگ یلبخندکرد با  یسع
 : خودش باعثش شده بود ، بکاهد

 

 



 

 

- میبا هم ندار ینسبت چیآخه ما ه  ... 

دیحرفش پر انیم : 

- ،دوما  میباهم ندار یاوال فعال نسبت
،  هیدوست بودن خودش نسبت قابل قبول

 یها برادر و خواهر هستن اما بجا یلیخ
 . دوست باهم دشمنن

ه را زد و چهره اخم آلودش ب حرفش
 رانیباز شد. سحر سردرگم و ح یلبخند

 . مات او بود
 یبه سمتش خم م یسکوت سحر ، کم با

آورد و ادامه   نییرا پا شیشود، صدا
 :داد

 

 



 

 

-  یتون یم هیفکر نکن با پس دادن هد
 گهی. حسم میمن و از سر خودت باز کن
کن  ی. پس سعیتو اول و آخرش مال من

دور شدن از من، فاصله ها رو کم  یبجا
ینک . 

در آن لحظه دست به دست هم  زیچ همه
داده بودن تا عقل و هوش سحر را به باد 

 . دهند
ها و عطر تندش واقعا مدهوش  حرف

کننده بودند. جعبه را در دستش فشرد و 
 : گفت

 

 



 

 

- داستان به کجا  نیدونم ا ینم نکهیبا ا
کنم وباز  یشه اما ازتون قبول م یختم م

 .هم ممنون

باره چشمانش شد و دو قیعم لبخندش
کردن دل سحر ، برق  رانیو یبرا

 ...زدند

بلند آشپزخانه نشسته بود  یصندل یرو
ها نگاه  نیواز  پنجره به رفت و آمد ماش

 ابانیجون کنار خ  یکرد. خانه اش یم
و آشپزخانه  ییرایپذ یبود و پنجره ها

 یشدند . صدا یباز م ابانیبه خ میمستق
 نیکه پشت ماش یبوق بوق کارناوال
را هم به سمت  هیعروس  بودند، بق

ها بوق زنان در  نی. ماشدیپنجره کش

 

 



 

 

از  یبلوار متوقف شدند .عده ا یانتها
و  دندیرقص یشده و م ادهیها پ نیماش
با دست  و سوت زدن آن ها را  یعده ا

کردند یم بیبه رقص تر غ  . 

فرستاد  یصلوات یجون طبق معمول یاش
فوت کرد و گفت شانیو برا  : 

- باشه .  ریعاقبت شون به خ یاله
 . انشاءالله خوشبخت بشن

گفتند نیآم یهمگ . 

و بازدمش را با  دیکش یقینفس عم سحر
داد رونیصدا ب : 

- منم دعا کن یجون برا یاش  . 

 

 



 

 

دستانش را دور گردن او حلقه کرد  یاش
چسباند نهیو سرش را به س  . 

- زمیعز رهیانشاءالله توهم دلت آروم بگ .  

جون فشرد و  یاش هنیرا به س خودش
لب زمزمه کرد ریز : 

 .انشاءالله-
خنده کنان گفت مهتاب  : 

-  ی. لطفا فضا رو عرفان گهیخب بسه د
که اصال حوصله ندارم دینکن  . 

مبل نشسته بود   یهمانطور که رو ژهیمن
پا انداخت و گفت یپا رو  : 

- ؟؟؟یباز چه خبره تو حوصله ندار  

 

 



 

 

 و سحر را از هم جدا یکه اش همانطور
کرد جواب داد یم : 

 .تو فکر کن با عشقم به هم زدم-
بلند شد با دست به  یصندل یاز رو سحر

 : پشت گردن مهتاب زد و گفت
- وونهید . 

- الناس من شکست  هایبابا ا یزن یچرا م
خوردم یعشق  . 

که از دست مهتاب  جانیشا خانوم
دندان  ریشده بود،لبش را ز یعصبان
داد یفشار : 

 

 



 

 

- دختر خجالت  یگ یم هیچ اتیچرند نیا
 .بکش
 یمبل راحت یبه سالن رفت و رو سحر

نشست نهیکنار شوم : 

- درست بشو  دیحرص نخور ی خودیب
ستین  . 

درون آشپزخانه با انگشت اشاره اش  از
و بعد از  دیسحر کش یبرا یخط و نشان
، به طرف سحر رفت  یآب وانیخوردن ل

 .و کنارش نشست

 ریکج کردن گردنش سمت او ز با
گفت یبه آرام گوشش : 

 !چه خبر ؟-

 

 



 

 

به سمت   یرا مختصر چرخش سرش
 :  مهتاب داد و گفت

- از کجا بگم ؟ ادهیخبر که ز  

به طرفش برگشت دستانش را  کامل
 یدسته مبل نهاد و با چشمان یرو

 :کنجکاو جواب داد
- شده ؟ یچ نمیسحر کامل بگو بب  

 یبرد و تکه ا شیرا داخل موها دستش
 چشیرفت و پرا در دست گ شیاز مو
 :داد

 . مهتاب امروز بهم ابراز عالقه کرد-
توانست نگاه  ینگاه کردن  هم م بدون

زده مهتاب را حس کند ،اما  رتیح

 

 



 

 

به چشمان دوستش گفت رهیبرگشت و خ  

: 

- ترسم . قرار  یرابطه م نیمن از آخر ا
 یلیخ ی. همه چ ادیوسط ب ینبود عالقه ا

قه از عال دیساده شروع شد اما امروز حم
باالخره من و مال  نکهیاش گفت، از ا

کنه یخودش م . 

زده سحر را گرفت  خیزد و دستان  لبخند
 :و آرام فشار داد

- خوب  یخوشحالم . خدا کنه همه چ
بره شیپ  . 

دستانش را دارد اما مهتاب  ییرها قصد
کند یم شتریفشار دستانش را ب : 

 

 



 

 

- به من گوش بده ،  کنمیسحر خواهش م
پس  یدست دادن نداراز  یبرا یزیتو چ

 نیاگه آخر ا ی. حتشهیم یچ نیبمون بب
 یهم برسه به تو ضرر ییرابطه به جدا

 یسر جا یگرد یبر م تیرسه نها ینم
 . اولت
زند و از او  یمهتاب را پس م دستان

 یرا م شی.  پلک ها ردیگ یفاصله م
رود یبندد و به فکر فرو م .  

 یو تکان م ردیگ یرا م شیبازو مهتاب
 : دهد

- ؟ یگ ینم یچیچرا ه  

 

 



 

 

 یکند و برا یباز م مهیرا ن شیها چشم
 کند، یم ینیکه در دلش سنگ یگفتن حرف
کشد یم یقینفس عم  : 

- حس دو طرفه است نیمهتاب ا  . 

بندد تا چهره  یرا دوباره م چشمانش
ندیشوک زده دوستش را نب ..... 

- یگ یم یچ نمیچشمات و باز کنن بب  ! 

ش را را باز کرد و سر شیچشمها
صورت مهتاب برد و به چشمان  کینزد

 : کنجکاوش  نگاه کرد
- شده ؟؟ یچ  

گفت ظیو غ تیبا عصبان مهتاب  : 

 

 



 

 

-  یحس دو طرفه ک نیا یشه بگ یم
اومده ؟ شیپ ! 

زد لبخند  : 

- امشب  ازش  نیو که هم دیحس حم
 شیقبل تر پ کمیخبر دارم اما حس خودم 

 .اومد
سحر زد یبا دست به بازو مهتاب  : 

- االن خبر  دیاونوقت من با ینامرد یلیخ
 .دار بشم
اشاره اش را به عالمت سکوت  انگشت

گذاشت و بعد از سکوت  شیلب ها یرو
 : مهتاب گفت

 

 



 

 

- خوام  یکنم آروم تر نم یخواهش م
بفهمه یکس  . 

 یرا باال م شیبا دست گوشه ابرو مهتاب
 : دهد

- نیاتاق نازن میبهتره بر  . 

کرد تکان سر موافقتش را اعالم با  . 

 یهمزمان از جا بلند  شدند. همگ هردو
بودند و اصال  الیسر دنیمشغول د

صدا به اتاق  یبه آنها نداشتند. ب یتوجه
سالن بود ،  یکه در انتها نیخواب نازن
و پرده  دیسف یوارهایبا د یرفتند . اتاق

خواب  سیقرمز رنگ ، که با سرو یا
و قرمز واقعا ست بود دیسف  . 

 

 



 

 

 یپنجره بود . سحر روخواب کنار  تخت
 :تخت نشست و پرده را کنار زد

 . مهتاب چقدر آسمون امشب ستاره داره-
دست  به شانه سحر زد با  : 

 . به من نگاه کن ، طفره نرو-
داد . مهتاب  هیتک واریبرگشت و به د  

 ینشست و دستش را رو شیکنار پا
جمع شده سحر گذاشت یزانوها  : 

 . سحر برام حرف بزن-

چهره کنجکاو مهتاب  یرو چشمانش
خورد یچرخ  : 

 

 



 

 

-  یبرات بگم ؟ خودم هم هنوز نم یاز چ
تو وجودم جون  یحس ک نیدونم که ا

 . گرفت. اصال از کجا اومد
کرد  یدگرگون دوستش را درک م حال

 یدانست چه در سرش م یو خوب م
 .گذرد

- دوست  نیخوبه . تو به ا یلیخ نیا
یداشت ازیداشتن ن  . 

حواله  ینگاه سرد زد و  یخند پوز
 : مهتاب کرد

- حاال  نیمهتاب کجاش خوبه ؟؟ از هم
رو دارم که از  یاضطراب لحظه ا

بهم بخوره  یگذشتم باخبر بشه و همه چ

 

 



 

 

دل افسار  نی.تو بگو اونوقت من با ا
چه کنم؟ ختهیگس ! 

 یآورد و با چشمان نییرا آرام پا دستانش
 :به اشک نشسته ادامه داد

- ه منلعنت به من و گذشت  . 

دست مشت شده سحر را در دست  
 :گرفت

- دختر. به نظر من  یدیتو چقدر نا ام
فکر نکن، حال  ندهیاصال به گذشته و آ

ابیرو در  . 

انداخت و دستانش را در  نییرا پا سرش
 یفرو کرد. خودش م شیموها ادیحجم ز

لقمه  دیدانست که خواستن و داشتن حم

 

 



 

 

داد  یدهانش بود و حق م یبرا یبزرگ
گذشته نه چندان   دنیه او که با فهمب

و  زیروشنش ، پشت پا بزند به همه چ
 .برود

نوازش دستان مهتاب سرش را بلند  با
 : کرد

- خسته یلیمهتاب خستم خ  ... 

، اما صبور باش تو  زمیدونم عز یم -
، خدارو شکر  ییبای، ز یهنوز جوان

 یازایامت نایا یکرده هم هست لیتحص
نکن که آخر برات ، پس شک  هیخوب

است دی، سف هیشب س  . 

 

 



 

 

به  یمهتاب داد و دست لیتحو یلبخند
دیمرطوبش کش یچشم ها  : 

- ادیم شیپ یچ مینیتا بب  . 

سحر بلند شد .  لیزنگ موبا یصدا
هردو همزمان نگاهشان به سمت ساعت 

گذشته بود مهیرفت. شب از ن  . 

 ریتحر زیجا بلند شد و به سمت م از
ه برداشت با را ک یرفت . گوش نینازن
شماره آه از نهادش برخاست و رد  دنید

 .تماس داد
- وقت شب ؟ نیبود ا یک ! 

انداخت یصندل یرا رو خودش  : 

 .رضا-

 

 



 

 

دیزده پرس رتیح مهتاب  : 

- گه؟ یم یچ  

حوصله پاسخ داد یو ب کالفه : 

- مهتاب خسته  ی.وانهیخواد من و بب یم
 . شدم

شه یکابوس تموم نم نیا چرا . 

- گه؟ید خواد یازت م یچ ! 

لب زد آرام  : 

 ... .جونمو-

از سرما به صورتش  یبستن در موج با
را باال داد و شالش  شیپالتو قهیخورد ، 

دیکش نییپا شیابروها یکیرا تا نز د . 

 

 



 

 

هم که از  یبود. با برف یسرد زمستان
صبح شروع به بارش کرده بود،  هوا 

شد،  یسردتر شده بود. اصال باورش نم
امروز صبح با  شبیآسمان پر ستاره د
کند رشیبارش برف غافلگ . 

قول نداده بود که زود به  بایبه فر اگر
گردد، تا قطع شدن بر ف  یخانه بر م
ماند یجون م یخانه اش . 

گذاشت و  بشیرا داخل ج شیها دست
برف به صورتش نخورد،  نکهیا یبرا

گرفت نییسرش را پا .  

توانست به  یلغزنده شده بود و نم ابانیخ
سرعت بدهد.از شانس بدش،   شیقدم ها

 

 



 

 

 نیو ا یصبح جمعه بود و  هوا برف
 ریها شده بود . مس نیباعث تردد کم ماش

 ادهیتوانست پ یبود و نم یخانه هم طوالن
اتوبوس منتظر  ستگاهیبرود ناچار در ا

ستادیا . 

 لشیزنگ موبا یاوضاع صدا نیهم یتو
زده  و انگشتان  خیبلند شد.   دستانش 

 یدر آوردن گوش رونیبحسش توان  یب
جواب  الیخ یرا نداشت ، ب فشیاز ک

هر که بود سماجت داشت  یدادن شد ول
با هزار  یدر پ ی.بعد از دوبار تماس پ

 دنیآورد، با د رونیرا ب یمکافات گوش
 عیلبخند زد و سر توریمان یرو دینام حم

 : پاسخ داد

 

 



 

 

 . سالم-

 یسالمش را نداد و با لحن جواب
 : طلبکارانه گفت

- ؟یدی؟ چرا جواب نم ییکجا ! 

 یکرد به رفتار طلبکارانه اش ب یسع
 : تفاوت باشد

- رونمیب  . 

نبود ادیشباهت به فر یب شیصدا  : 

-  رونیبرف، ب نیوقت روز تو ا نیا
؟ یکن یچکار م ! 

داشت  یتازگ شیبرا دیرفتار حم نگونهیا
سخت بود یو هضمش کم : 

 

 



 

 

- بدم حیتوض دیبا  . 

سحر  یف هابه حر یاصال توجه انگار
 : نداشت

- ؟ییکجا قایاالن دق  

- مهیب دانیم . 

- اونجام گهید قهیدق 5.  کتمیمن نزد  . 

بار پا از محدوده خود فراتر  نیاول یبرا
به  فیظر یکه لرزش ییگذاشت و باصدا

 : همراه داشت گفت

- دیحم  . 

 ! جانم-

- ایسردمه، زود ب  . 

 

 



 

 

اندازه مهربان شد یب لحنش  : 

- زمیاومدم عز .  

 نیب یطع شد. اما هنوز گوشق تماس
نه سرما را حس  گریانگشتانش بود. د

برف ناراحت  زشیکرد و نه از ر یم
بود که در  یاحساس ریبود. فقط درگ
 یشده و اورا از خود ب زیوجودش سر ر

کرد یخود م . 

افکارش را پس زد.  نیبوق ماش یصدا
که  یرنگ دیسف یمایتوجه به ماکس یب

به جلو  یدمترمزکرده بود ق شیپا یجلو
باعث شد  مایبر داشت اما بوق ممتد ماکس

داد و  شیبه ابروها فیظر ینیبرگردد. چ

 

 



 

 

که  دینکش هیراننده شد اما به ثان رهیخ
لب  یباز و لبخند رو شیگره ابروها

آمد شیها  . 

باز کرد و  شیدر را از داخل برا دیحم
  : گفت

- یشد یآدم برف هیسوار شو که شب ایب  . 

را پشت فرمان  دیکه حمبار بود  نیاول
در پارک  ای شانیقرارها شهیهم د،ید یم

شاپ یرستوران و کاف ایبود  . 

داد و  یلباسش را تکان یرو یها برف
 .سوار شد

دستش را   دیکرد. حم یلبخند سالم با
شد رهیفرمان گذاشت و به او خ یرو  : 

 

 



 

 

-  یو لپ ها ینیب  نیبا ا افتیچقدر ق
 . قرمز با مزه شده

 شیگونه ها یدو دستش را رو اریاخت یب
زده بود .  خیگذاشت. واقعا صورتش 

عوض کردن بحث  یو برا دیخجالت کش
 : گفت

- ما رو  یکیترسم  یآخه م میشه بر یم
نهیبب . 

 یبه او انداخت و بخار گرید ینگاه
کرد و راه افتاد ادیرا تا آخر ز نیماش . 

- وقت روز؟ نیا یکجا بود ینگفت ! 

رخ مردانه  مینبه سرش داد و به  یچرخ
در  یمحسوس رییشد. تغ رهیخ دیحم

 

 



 

 

آن را به حرف  د،کهید یم دیرفتار حم
ربط داد  شبید یها . 

- خونه دوستم مهمون بودم شبید  . 

به سحر انداخت و دوباره  یکوتاه نگاه
دیپرس : 

 !کدوم دوستت ؟-
اش گرفت . انگار تمام دوستانش را  خنده

 دهیپرس یسوال نیشناخت که همچ یم
 :بود

- ؟ دیشناس یاالن من اسمش و بگم شما م  

 .نه، اما از امروز قراره همه رو بشناسم-

 

 



 

 

شد ، در  رهیو به او خ دیزده چرخ رتیح
دیند یاز شوخ یرخش اثر مین : 

 اونوقت چرا ؟-
گذاشت و  نیکنسول ماش یرا رو آرنجش

و آرام گفت دیبدنش را به سمت سحر کش  

: 

چون دوست دارم بدونم زنم با چه -
رفت و آمد داره ییاکس .... 

 و  دیکش یقلبش اوج گرفت، نفس ضربان
را  شی. پلک هادیعطرش را  بلع یبو
 ریهم گذاشت و تمام ذهنش درگ یرو

شد، که با او در حال تجربه  یحس تازه ا
 .کردنش بود

 

 



 

 

 - ؟ یجواب بد یخوا ینم  

دیرا باز کند پرس شیچشم ها نکهیا بدون  

: 

- بدم ؟ دیبا  یچه جواب ! 

- مجرد  ،یدوستت که خونشون بود نیا
متاهل؟ ایبود  ! 

رخ  مین یباز کرد و نگاهش رو چشم
خورد. صورتش مثل  یچرخ دیحم
مرتب و آراسته بود شهیهم .  

  .دوستم متاهله. منم اونجا تنها نبودم-
به سحر انداخت و  یگوشه چشم نگاه از

کامل گفت یبا خونسرد : 

 

 



 

 

 اونوقت شوهرش کجا بود؟-
نداشت.  یتمام شیانگار سوال ها 

داد وگفت رونیبازدمش را ب : 

- جون هر دو   ژهیجون و من یهمسراش
 یبرا یدارن و گاه یوتریشرکت کامپ

رنیاجناس به تهران م دیخر . 

دوست مشترک هم دارن  هیاونجا  البته
تا  رنیپنج شنبه غروب م نیبخاطر هم

کنن و  دیجمعه با هم باشن و شنبه خر
سوال  ای اتمحیبرگردن. جامع بود تو ض

هم هست؟ یگرید !  

دیبه صورتش کش یدست : 

 - ؟یناراحت شد ! 

 

 



 

 

از او بود ناراحت  ریبه غ یاگر کس دیشا
شد اما آن لحظه هر چه در وجودش  یم

 یو ناراحت یاز دلخور یپرسه زد اثر
 نییگفت و نگاهش را پا ینبود، نه آرام

  .انداخت
به صورت سحر  ابانیاز خ نگاهش

گونه و  یاز قرمز یراث گریشد. د دهیکش
را کم کرد  نیماش یاش نبود. بخار ینیب

 نیدنده اتومات ماش یو دستش را رو
گذاشت و دوباره به روبه رو چشم 

 :دوخت

 

 



 

 

- و بشکنم،  نمونیب یخوام فاصله ها یم
خواد اونقدر که بتونم  یشدن م یکیدلم 

نمیدوست داشتن و تو عمق چشمات بب . 

ادامه و دوباره  دیکش یکرد. نفس یمکث
 :داد

- نکن بزار بهت  یبگیسحر با من غر
 مونیپش چوقتیه دمیبشم. قول م کینزد
ینش . 

فشرد ، نگاهش را باال آورد و در  لب
شد. دل او  رهیبه او خ یسکوت لحظه ا

 دهیخواست اما چه فا یشدن م کیهم نزد
بودن که هر چه  یمثل دو خط مواز

 

 



 

 

محال  دنشانیکردن به هم رس یتالش م
 .بود
که در  ییو مبهوت از حس نو پا جیگ

وجودشان شکل گرفته بود، نگاهش را به 
از برف دوخت و  دهیپوش یها ابانیخ

شد یدیمحو آن همه سف . 

گذرا به سحر انداخت و اجازه داد  ینگاه
فکر کند شیتا در سکوت به حرفها  . 

را روشن کرد و  نیپخش ماش دستگاه
آورد. آرنجش را  نییآهنگ را پا یصدا
دادو پشت  هیتک نیماش شهیش به لبه

لبش گذاشت و غرق در  یدستش را رو
شد کیموز . 

 

 



 

 

سحر هر دو را  لیزنگ موبا یصدا
داد یتکان . 

 فشیرا از ک یبه سرعت گوش سحر
به شماره انداخت.  یکرد و نگاهخارج

چشمانش از تعجب گشاد شدند. بدون 
را داخل  یمکث رد تماس داد و گوش

ا حرص کرد. بازدمش را بپرت فشیک
دیرا کش فشیک پیداد. و کالفه ز رونیب .  

- بود ؟ یک ! 

 یکه در چشمانش موج م یاضطراب با
انداخت و لحظه  دیبه حم یزد نگاه کوتاه

منتظر او چشم دوخت و با به چشمان یا

 

 



 

 

داشت لرزشش را  یکه سع ییصدا
کند، گفتپنهان  : 

- کس چیه . 

نبود که از نگاه  یزیاش چ دهیپر رنگ
دور بماند دیحم نیب زیت  : 

- ؟یدگرگون شد ییهویکس  چیواسه ه ! 

سردش  ن،یداخل ماش یوجود گرما با
کرد،آب  دنیشد. چانه اش شروع به لرز
گفت دهیبر دهیدهانش را قورت داد و بر : 

- دم یم حیبعدا براتون توض . 

 ینبود، نم یبه دروغ گفتن راض دلش
که آرامش دل طوفان  یتوانست به مرد

. چشمانش را دیبگوزده اش بود، دروغ 

 

 



 

 

 نیاز ا شتریاشک ب ختنیبست تا با ر
نرود شیآبرو .  

قابل درک نبود، هزار  شیسحر برا حال
سوال در ذهنش شروع به رژه  کیو 

حالش را خرابتر  نکهیا یکردنداما برا
که مخصوص خودش  ینکند،با آرامش
 :بود، کفت

- نباشه یطوالن ادیبعد ز نیا دوارمیام . 

فت و به خودش را گر فشیدست ک با
 نهیفشرد. حال آن لحظه اش باعث شد ک

و در  ردیاز رضا به دل بگ یشتریب ی
به او نثار کند یدل لعنت ..... 

 

 



 

 

از کنارش گذشت.  یتک بوقزدن با
 دشیاز د ابانیخ یکه در انتها نیماش

خارج شد، شالش را محکم دور 
 شیو راه خانه را در پ دیچیصورتش پ

 .گرفت
شت و با بارش دا یمیمال بیش کوچه

برف سطحش لغزنده شده بود، دستش را 
کوچه آرام قدم  یگرفت وتا انتها واریبه د

 .برداشت
 یدستش را برا ستاد،یخانه ا یرو روبه

فرو برد، با  فیداخل ک دیکردن کل دایپ
خارج  فیزدو آن را از ک یلمسش لبخند

را در داخل قفل چرخاند  دیکرد. کل

 

 



 

 

شدو در  اطیوارد ح عیودررا گشود. سر
 .را آرام پشت سرش بست

کرد و وارد  یرا ط اطیکوتاه ح مسافت
به  ییچا وانیسالن شد. به آقاجانش که ل

نشسته بود،  ونیتلوز یدست، روبه رو
به او  یکرد. آقا جان نگاه کوتاه یسالم

را  یانداخت و همانطور که استکان چا
گذاشت، سالمش را به  یم زیم یرو
ادر که در حال م یپاسخ داد. صدا یآرام

بود،توجهش را  یصحبت با نفر سوم
 دنیجلب کرد، به آشپزخانه رفت و با د

به چهره مهربانش زد و به  یلبخند بایفر
 .هردو سالم داد

 

 



 

 

در حال آبکش کردن برنج،   مادر
رفتارها  نیداد. ا یجوابش را با دلخور

 یناراحتش نم گریبود و د یعاد شیبرا
 .کرد
 یبه گونه  یبه طرفش آمد دست بایفر

 :سردش زد و گفت

- ؟یاومد ادهیدختر مگه پ یچفدرسرد ! 

سرش برداشت یرا از رو شالش  : 

-  یزنگ زدم به آژانس کس یهر چ
امیب یجواب نداد مجبور شدم با تاکس  . 

از خواهرش گرفت و در دل به  نگاه
که گفته بود شرمنده شد یخاطر دروغ  . 

 

 



 

 

-  یسرما م سنیخ اریبرو لباسات و در ب
یخور . 

به چهره  یداد و نگاه یرا چرخ سرش
مادر انداخت و دردل قربان صدقه 

در حالت قهر و  یرفت. حت شیمهربان
هم تمام توجه اش معطوف به  یدلخور
 .او بود

 

را عوض کرد  شیاتاقش رفت لباسها به
 یتخت انداخت. اتفاقها یو خودش را رو

توانست  یصبح را دوباره مرور کرد م
تماس  فیاما حباشد  یلحظات قشنگ
را نابود کرده بود زیرضا همه چ . 

 

 



 

 

باال  یباز شدن در اتاق، سرش را کم با
داخل اتاقش شد بایآورد. فر : 

 !حالت خوبه؟-

گذاشتن که  ینم یعنیخوب نبود،  حالش
 یخوب باشد. به احترام خواهرش رو

 :تخت جا به جا شد
- ستم؟ینه خوب ن  

چانه  ریز یکنارش نشست ، دست بایفر
 یو سرش را باال آورد و با نگراناش زد 

دیکه در نگاهش مشهود بود پرس : 

- شده سحر جون؟ یچ  

مقدمه گفت ینم دار شدو ب نگاهش  : 

 

 



 

 

-   نمیبشم و بب داریشه ب یم یک بایفر
کابوس بوده، بخدا خسته  هیرضا فقط 

 .. شدم

گرم خواهرش فرو رفت و به  درآغوش
داد دنیچشمانش اجازه بار . 

دبر سرش ز یا بوسه  : 

-  گهیاشتباه بود که تموم شد، د کیرضا 
 .اصال بهش فکر نکن

را از آغوش خواهر جدا کرد،  خودش
و با نوک  دیاش را باال کش ینیب

 یرا از رو شیانگشتان، رد اشک ها
 :گونه پاک کرد

 

 



 

 

-  دمیزنه، تهد یهنوزم بهم زنگ م بایفر
نهیخواد منو بب یکنه، م یم . 

 یعصب دادو بالحن شیبه ابروها یا گره
 :گفت

- کنه، اصال خطت و عوض  یغلط م
 .کن
زد یخند پوز : 

- سر راهم سبز  ادیخطم و عوض کنم م
ستین شیحال یچیبشر ه نیشه. ا یم . 

- سر راهت،  ادیخواست ب یاگه ماون
کرد،  یخودش و با زنگ زدن خسته نم

خطت و عوض کن عیپس سر . 

 

 



 

 

حرف  یحوصله بحث نداشت، از طرف 
رمق  یکرد، ب یم قیرا هم تصد بایفر

تکان داد دییسرش را به عالمت تا . 

 بایکه بلند شد، فر فونیزنگ آ یصدا
زد یلبخند : 

بچه ها اومدن توهم پاشو صورتت و -
یبزن تا سرحال بش یآب . 

خم  یاز جا برخاست و دوباره کم بایفر
نثار گونه خواهرش کرد و  یشد، بوسه ا
 :ادامه داد

- شه یدرست م یهمه چ . 

باربه  نیچندم یو برا ستادیا نهیآ یجلو
 سهیانداخت با وجود ک یخودش نگاه

 

 



 

 

چشمانش گذاشته بود هنوز  یکه رو یخی
  .پف آلود بود

بود، صبح  دهیرا اصال خوب نخواب شبید
کرده و خواسته  دارشیب دیزود هم حم

 .بود خودش اورا به محل کارش برساند
رفت، مادر بساط صبحانه  نییها را پا پله

 یبود به ساعت نگاه دهیچ زیم یرا رو
 : انداخت، وقت خوردن نداشت

-  یبرم کار دیشده با رمیمامان من د
؟ یندار ! 

در دست از  یریش وانیبا ل مادر
آمد رونیآشپزخانه ب  : 

 

 



 

 

بدون صبحانه کجا  ختمیر ریبرات ش -
؟یریم ! 

را از مادر گرفت و سر  ریش وانیل
دیکش : 

- هیکاف نیهم یمرس . 

 یاصرار گرید دیکه عجله اش را د مادر
 :نکرد

 .مواظب خودت باش-
به مادر انداخت گرید ینگاه  : 

 .چشم-

 دیداشت و با ریخانه خارج شد. تاخ از
رساند،  یم دیتر خودش را به حم عیسر

 

 



 

 

 نیزم یرو روزیاز برف د یاثر چندان
و  دیسرعت بخش شینمانده بود، به قدم ها

رساند.  یاصل ابانیخودش را به خ
اطراف انداخت و با به  یسر سر ینگاه

با لبخند به سمتش  دیحم نیماش دنید
 .رفت

سوار  یکوتاهرا گشود و با گفتن سالم در
شد. در حال بستن در بود که ناگهان شاخ 

دیرا مقابل صورتش د یگل : 

-  ادیگلش ز دیبه شما. البته ببخش میتقد
وقت  نیدونستم ا ی. چون مستیتازه ن

 شبید ستیها باز ن یصبح گل فروش
رفتمگ . 

 

 



 

 

 یچشماد گشاد شده از تعجب، گل رز با
بود  دیدر دست حم ینییتز چیکه بدون ه

،را گرفت. نگاهش از گل به چشمان 
 ی. قدرشناسانه لبخنددیرس دیمهربان حم

 :زد

- شدم ریواقعا غافلگ . 

خنده گفت دبایحم  : 

- ! قراره عاشقت کنم ؟یدیکجاش و د
یسحر خانوم . 

گاز  یرا رو شیرا چرخاند و پا چیسو
 .فشار دادو به راه افتاد

داد. قلبش طاقت  نییرا پا نیماش شهیش
 هیهمه احساس را نداشت. ر نیهجوم ا

 

 



 

 

تازه کرد و نفس  یرا پر از هوا شیها
دیکش یقیعم .... 

 دیبود که حم ابانیهمچنان به خ نگاهش
ردک شیصدا : 

؟یچرا ساکت شد - ! 

 دیبه حم یچرخاند و نگاه کوتاه سر
چگونه از  نکهیبه ا دنیشیانداخت.اند

 د،یبگو دیحم یبرا شیزندگ یها تیواقع
کرده بود ریفکرش را درگ . 

- کنم یدارم فکر م . 

-  یفکر م یبه چ یبگ شهیاونوقت م
؟یکن  

زد یلبخند : 

 

 



 

 

- خوام  یکنم، نگفتم که م یگفتم، فکر م
 .مشورت کنم

زد یزیر چشمک  : 

- ! به ؟یو مشورت کن نباریشه ا ینم
مثال قراره ما زن و شوهر   یسالمت
میبش . 

رخش را  میگرفت و ن  دیاز حم نگاه
پوشاند یپوزخند : 

- تیبه قول خودتون مثال، نه در واقع . 

را  زشیداد ، نگاه ت شیبه ابروها ینیچ
مقدمه گفت یبه رو به رو دوخت و ب : 

 

 



 

 

_ اراده کردم،  یبه هر چ میتو زندگ
ممکن وجود  ریمن غ یبرا دم،یرس

  .نداره
به  یکه کرد،چرخش کوتاه یمکث بعد

انداخت یسرش داد، و به سحر نگاه : 

- خوام با  یو گرفتم، م میمن تصم
رفت و  نیاز ا گهیخانوادم صحبت کنم، د

خسته شدم یپنهان یآمدها . 

 دیدوخت تا شا دیرا به نگاه حم نگاهش
اما  ندیشمانش ببدر چ یاز شوخ یاثر

. دیند قتیجز حق یزیچ زشیدرنگاه ت
ساده  یدوست کیباورش سخت بود که 

شود دهیکش نجایبه ا . 

 

 



 

 

شد  لیمتما نییکه به سمت پا ییلب ها با
 :گفت

- حرفا زوده؟ نیواسه ا دیکن یفکر نم ! 

را به سمت راست  نیزد، ماش راهنما
 ی. نگاهستادیا ابانیکرد و کنار خ تیهدا
ر انداخت و کامل به طرفش به سح قیعم

دیچرخ : 

- زوده؟ ما االن سه  یکن یچرا فکر م
سه ماه من به  نیتو ا م،یماهه با هم هست

دمیرس یشناخت نسب کی  . 

و دوباره ادامه داد دیکش ینفس : 

-  یسحر من تو رو دوست دارم ،دختر
 میکه اونقدر نجابت داره که هنوز مستق

 

 



 

 

تو از  یشه و بجا ینم رهیتو چشمام خ
کنه یفظ شما استفاده مل . 

که بعد سه ماه هنوز از من  یدختر
و اصال براش  دهینپرس اتمیدرباره ماد

با  ایسراغش  امیم ادهیمهم نبوده که من پ
نیماش . 

 یدختر شدم سحر. دختر نیعاشق ا من
شناختم  یکه تا االن م ییکه با همه اونا

کردنه، نه اهل  یفرق داشته. نه اهل دلبر
 .کالس گذاشتن

کرده و گوش فرا داده بودبه  سکوت
 یحالش را خوب م بیکه عج ییحرفها

کرد، حس دوست داشته شدن، آنهم از 

 

 



 

 

او  به تپش  دنیکه قلبش با د یطرف کس
دلچسب بود.اما  شیافتاد، واقعا برا یم

 قتیحق یصافان یرحم با ب یزمانه  ب
آورد  و سحر را   ادشیرا به  شیزندگ

 .تلخ کرد
- . شما ستیاز من ن یشناخت خوب نهایا

دیدون ینم یچیهنوز از من ه . 

اش آرام بود، نگاهش را باال آورد  چهره
چشمان سحر ماند یو رو  : 

بگو که بدونم، بزار تمام موانع و از -
من  یسر راهمون بردارم، بودنت برا

 یحرفها از من نیگفتن ا دیحکم نفسه،  شا
 دم،یخند یعمر به عشق و عاشق کیکه 

 

 



 

 

من عاشقت شدم بدون  یمسخره باشه، ول
شناخت کامل از تو. پس بهم فرصت بده 

 .تا تو رو بشناسم
را در  شیحرف ها ریکرد تا تاث یمکث

از هر  یاما نگاه او خال ندیچهره سحر بب
آرام و پر از  ییبود با صدا یحس

داداحساس ادامه  : 

- ما  یسحر. تو فقط بخواه که با من باش
کارها با من یبق . 

و نگاه مرطوبش را از  دیچرخ سرش
و چشمانش که در سکوت به او  دیحم
شده بودند، گرفت. پلک بست و به  رهیخ

 

 



 

 

خطا و اشتباه تا کجا  کیکه  د،یشیاند نیا
بکشد یرا به تلخ شیتوانست زندگ یم . 

- د؟یشه حرکت کن یم ! 

دادپاسخ  قاطع : 

-  یهمه دور نیا لیدل ینه ، تا نگ
. با رمیکجا نم چیه ه؟یکردنت از من چ

دیمن حرف بزن شا  ... 

خواست بزند،  یکه م یگفتن حرف یبرا
کرد، آب دهانش را قورت داد و  یمکث
 :گفت

- انه؟یدرم یا گهیکس د یپا دیشا ! 

 دیدانست چه بگو ی. نمدیچرخ یکالفگ با
کند،  ییاتلخش رونم یو چگونه  از زندگ

 

 



 

 

چشمانش سوخت و به اشک نشست وبا 
گفت دیلرز یکه به وضوح م ییصدا  : 

- ستیمن ن یکس تو زندگ چیه . 

به سحر  د،یکش یاز سر آسودگ ینفس
 یکه مهربان ییتر شد وبا صدا کینزد

زد آرام و شمرده  گفت یدر آن موج م : 

- ؟یدوستم داشته باش زارهینم یپس چ !  

وقت  یلیکه خ دیخواست بگو یم دلش
 میاز زندگ یاست دوست داشتنت جزع

جز  یزیسکوت من چ لیشده  و دل
اما فقط  ست،یگذشته نا به سامانم ن

 .سکوت کرد

 . سحر-

 

 



 

 

لحن سحر گفتنش را دوست  نیا چقدر
توانست محبت نهفته در  یداشت، کاش م

و با تمام  اوردیوجودش را به زبان ب
مرد دوست  نیخرج  ا یاحساسش جانم

بکند یداشتن : 

 .بله-
که فقط مختص به خودش بود  یآرامش با

 :گفت
-  یاگه مشکلت خانوادت هستن راض

 .کردنشون بامن
کرد جز  یفکر م زیچرا او به هر چ 

را محکم در  فشیگذشته شوم سحر. بند ک
با ساعتش انداخت یدست فشرد و نگاه  : 

 

 



 

 

-  یبعدا هم م دیشده لطفا حرکت کن رمید
باره صحبت کرد نیشه در ا . 

زد عقب رفت و  شیبه ابرو ها یا گره
فرمان گذاشت یدستش را رو : 

- فقط  یباشه هر طور تو صالح بدون
باشه من تا آخرش هستم ادتی . 

 ابانینگاهش را به خ یگفتن حرف بدون
حرکت  یبا تکان آرام نیداد و ماش
 .....کرد
به  یسر سر یحوصله نگاه یو ب خسته

مرتب بود، در را  زیاتاق انداخت، همه چ
 .بست و از تاق خارج شد

- خانوم معلم دیببخش . 

 

 



 

 

عاطفه  دنیطرف صدا برگشت و با د به
زد یکالسش لبخند یبارویدختر ز : 

 .جون دلم-

اشاره اش را باال گرفت انگشت : 

- ،  ومدهیاجازه خانوم مامانم هنوز ن
 چکار کنم؟

زانو نشست  و  یشد رو کیاو نزد به
او گذاشت. به  یشانه ها یدستش را رو

چشمان نم دار دخترک نگاه کرد ودلش 
ضعف رفت  تیآن همه مظلوم یبرا . 

-  یمن کنارت م زمیاشکال نداره عز
ادیمونم تا مامانت ب . 

دیاش را باال کش ینیب  : 

 

 



 

 

- ؟؟ یچ ادیآخه اگه ن  

 گونه روان شد سحر یکه رو شیاشکها
گشود و شروع به  شیآغوش به رو

 کینوازشش کرد. پدر و مادر عاطفه 
از هم جدا شده بودند و او با   شیسال پ

اوقات  یکرد. گاه یم یپدرش زندگ
آمد اما  یبردنش به مهد م یمادرش برا

 امدنشیکرده بود و ترس ن ریآنروز د
 . آتش به جان دخترک انداخته بود

-  شیبراش پ یکار دیشا زمیعز ادیم
 .اومده

از آغوش سحر جدا شد باسر  دخترک
را پاک کرد شیلباسش اشک ها نیآست : 

 

 



 

 

- اد؟یم یعنی ! 

تکان داد،  بلند  دییرا به عالمت تا سرش
شد، دست کوچکش را در دست گرفت و 

رفت ریبه اتاق مد . 

مشغول صحبت با تلفن بود .  فرشته
گذاشت یصندل یعاطفه را رو  : 

- ادیتا مامانت ب نیجا بش نیهم . 

به چشمانش آمد ینگران : 

- ؟ یشما  چ ! 

دیپاش شیبه رو یلبخند : 

- کنارت امیدستام و بشورم م . 

 

 



 

 

 کیبود، دلش  یبهانه ا شیدستها شستن
خواست یکردن م هیگر ریدل س .  

به  ینگاه  نهیرفت و در آ ییدستشو به
 یقطره اشک که رو نیخود انداخت. اول

رو گرفت و  نهیگونه اش نشست  از آ
قطره  شیانداخت,  اشکها نییپا سرش را
باشند بر  یشدند تا آب یم ختهیقطره ر

قطره  نیآخر ختنیآتش وجودش. با ر
به صورتش زد و به  یاشک، آب یها

 .دفتر رفت
عاطفه نشان از رفتنش داشت  یخال یجا

دیپرسرو به فرشته کرد و   : 

- اومد سراغ عاطفه؟ یک  

 

 



 

 

انداخت و  فشیرا داخل ک لیموبا فرشته
 : گفت

 .مامانش اومد-
و ازته دل  د،یکش یاز سر آسودگ ینفس
دخترک خوشحال شد یبرا . 

را  یبلند شد. گوش لشیزنگ موبا یصدا
 دینام حم دنیآورد و با د رونیب بشیاز ج
بار تماسش را  نیچندم یکرد، برا یمکث
دانست چه  یذاشت. واقعا نمپاسخ گ یب
رابطه واهمه  نیاز ا گریبکند ؟!د دیبا

 یرابطه سوق م نیداشت، دلش اورا به ا
کرد یم یداد و عقل او را نه .   

- ؟ید یچرا جواب نم  

 

 



 

 

چشمان کنجکاو فرشته  یرو نگاهش
 یتماس ها رینشست، اما ذهنش درگ

خواست به خودش ثابت  یبود، م دیحم
تواند خود دار  یکند که در مقابل او م

خورد  یوقفه زنگ م یب شیباشد. گوش
و او هنوز دو دل بود.در جواب سوال 

را در  یگفت و گوش یالیخ یفرشته ب
 یورا از ر فشیفرو کرد. کالفه ک بشیج
برداشت و با گفتن  خداحافظ ، از  زیم

 .مهد خارج شد
داد  حیخواست ترج یم ییتنها یکم دلش

در  یردانسرگ یقبل از رفتن به خانه کم
گرفتن  یرا تجربه کند. بجا ابانیخ

گرفت شیراه خانه را در پ ادهیپ یتاکس . 

 

 



 

 

 .سالم-

دو چشم  دنیزده برگشت و با د شوک
لرزش را بر  یلحظه ا یعصبان اهیس

 .بدنش حس کرد
- با  یتون ینم یعنیگفتم تا آخرش هستم 

جواب ندادن به تماس هام، منو از خودت 
رو بزار  هایزبچه با نیپس فکر ا ،یبرون
 .کنار

آب  یقلبش تند شد و به سخت ضربان
 دنیفرستاد. تصور د نییدهانش را پا

را آن وقت روز آنهم سر راهش  دیحم
نداشت. تمام  حواسش را جمع کرد تا 

بزند اما مگر آن چشمان  یحرف مناسب

 

 



 

 

کردند،  ینگاهش م رهیکه خ یعصبان
 دهیبر دهیگذاشتند. بر یم شیبرا یحواس
تا  باشدداد ساکت  حید و ترجکر یسالم

نکند شتریرا ب شیغضب مرد روبه رو . 

-  یلیاگه تما ه؟یکارات چ نیا لیسحر دل
کارها  نیبه ا یازین یبه بودن با من ندار

آنقدر ازت دور  نیفقط بگو برو، بب ستین
باد هم خبرم و برات  یشوم که حت یم
. درسته از دوست داشتن برات گفتم ارهین

در مجنونم که با نبودت سر اما نگفتم اونق
زارمیم ابانیبه ب . 

 

 



 

 

مهربان صبح  دیپش پر بود و از حم تو
به اطراف انداخت و  ینبود. نگاه یخبر

 :آرام گفت
حرف زدن  یبرا یمناسب یجا نجایا -

ستین . 

دیکش شیبه موها یکالفه دست دیحم : 

. میکن یصحبت م نیتو ماش نیبش -
کالمش آنقدر قاطع بود که سحر بدون 

که حرکت  نیسوار شد.ماش یعتراضا
 :کرد گفت

- شنوم یخب م . 

 

 



 

 

 شیانداخت ابروها دیبه حم ینگاه
درهم گره خورده  و نگاه  یحساب
را به جلو داده بود شیعصب . 

داد نگاه از  رونیدمش را با صدا ب باز
خودش را سبک  یکم دیگرفت، با دیحم
کرد یم : 

امروز اگه تلفن تون رو جواب ندادم -
به شما و احساستون نبود،   نیقصدم توه

 .قصدم مهار احساسات خودم بود
 رهیرخ سحر خ میبرگشت و به ن بهتزده
 .شد

- ه؟؟یمنظورتون چ  

 

 



 

 

شد، نگاهش را باال  دیبه رخ حم رخ
 تیکرد ، از شدت عصبان یآورد، مکث

بهت و  یچشمانش کاسته شده و اندک
اش شده بود ختهیتعجب آم : 

- حرف که مفهوم  ادی یاصال بهتون نم
دیباش دهیمن و نفهم . 

لب زد آرام : 

- دمیواقعا نفهم . 

را بست  شیگرفت، پلک ها دیاز حم نگاه
 دیتا زمان اعتراف نگاهش با نگاه حم

نکند هنوز هم شرم داشت از  یتالق
از کجا و چه  دیکه نفهم دیبگو یاحساس

 

 



 

 

زمان در وجودش رشد نمود. لبانش را 
دیکش یقیفشرد و نفس عم : 

-  میاصال برا نیدارم و امن دو ستتون 
ستین ندیخوش آ ..... 

زد و آرام گفت یلبخند : 

- یپس توهم من و دوست دار ! 

چهره اش  یرا رو دیحم یطوالن مکث
 یو بدون کالم دیحس کرد.نفسش را بلع

عطرش  که  یاو شد. بو رهیبرگشت و خ
. ختیدلش فرو ر  د،یچیاش پ ینیر بد

شکست دیرا حم نشانیسکوت ب : 

 

 



 

 

-  کیدوست داشتنم  نکهیخوشحالم از ا
 هیبق گهی. حاال دستیطرفه نبوده و ن

حل کرد شهیمسائل و م . 

لبانش نشست و نگاه از  یرو یتلخ لبخند
زد یگرفت، پوز خند دیچهره خندان حم : 

- به  یاز دوست داشتنم نگفتم تا همه چ
 یتموم بشه خواستم بدون یو خوش ریخ

رابطه ادامه بدم از  نیخوام به ا یاگه نم
از نتونستن، ما مثل دو  ستینخواستن ن
بهم    دنمونیم،رسیهست یخط مواز
ستین ریامکان پذ  . 

 یزیتوانست چ یسحر نم یحرفها از
را کم کرد، راهنما  نیبفهمد سرعت ماش

 

 



 

 

. کامل به طرف ستادیا ابانیزد و کنار خ
مکث  شیچشم ها یو رو دیچرخ سحر
 :کرد

- کنم  یسحر ؟؟ خواهش م هیمشکلت چ
دوست داشتنمو باور کن و با من حرف 

 .بزن
. سر دیچسب شیبه گلو یلعنت بغض

 یحرف گریرفت د یم دیبرگرداند با
 شیدانست اگر بماند و ب ینمانده بود. م

 رهیخ دیبه چشمان پر از مهر حم نیاز ا
غرورش را  گفت و یرا م زیشود همه چ
داد یبه باد م . 

 

 



 

 

گونه  یکه از گوشه چشم رو یاشک
بود را با دست پاک کرد و با  دهیغلط
گفت یلرزان یصدا : 

- نپرس.  یزیکنم از من چ یخواهش م
اوج دوست  یجا تو نیهم یبزار همه چ

 .داشتنمون تموم بشه
در سکوت به چشمان  یلحظه ا یبرا
 یسحر چشم دوخت، باورش نم یباران

که بعد سالها دلش دوست داشتن  شد حاال
بشود. مات و  نگونهیراحس کرده بود ا

بود که سحر از   شیمبهوت حرفها
از فکر  ییایشد و او را با دن ادهیپ نیماش
تنها گذاشت الیو خ . 

 

 



 

 

از  یو کالفه بود، دلش آرامش سرگردان
خواست.  ینس آغوش گرم خواهرانه مج
 زیبرد به خواهرش و همه چ یپناه م دیبا

مرحم  یکس دیگفت. با یاو م یرا برا
که بعد سالها داغ  یگذاشت بر دل یم

 یتاکس نیاول یعشق سوزانده بودش. برا
دست تکان داد و سوار شد. آدرس را داد 

و چشمانش را بست. چهره بهت زده 
چشمانش دور  لحظه از مقابل کی دیحم
کاش  دیشیاند یم یشد. لحظه ا ینم

 دیحم دیرا داشت شا قتیجرات گفتن حق
.و لحظه بعد به رفتیپذ یرا م زیهمه چ

امکان ندارد او  زد،یم بیخودش نح

 

 



 

 

 زیهمه چ یو رو ردیرا بپذ  طشیشرا
 .سر پوش بگذارد

- میدیخانوم رس . 

سرش مرتب  یگشود ، مقنعه را رو چشم
شد.  ادهیرا داد و پ یتاکس هیکرد ، کرا

ها را  یمکث نمودو تمام گفتن یلحظه ا
 دیکش یقیدر ذهنش مرور کرد. نفس عم

و به طرف ساختمان رفت دستش را 
در به  هیزنگ فشرد. بعد چند ثان یرو
جز  یوقت روز کس نیباز شد. ا شیرو

 یحس م قایخواهرش منزل نبود و دق
 فون،یآ توریاو در مان دنیکرد که بعد د

وارد شد و  عیدارد. سر یو حالچه حس 
ساختمان را با ال رفت. نفسش  یپله ها

 

 



 

 

معضل  کیگرفت. واقعا نبود آسانسور 
 یساختمان بود. باصدا نیا یبرا یاساس

گرم خواهرش نگاهش را باال آورد. 
نگاه مبهوتش را به او انداخت بایفر : 

- زمیسالم عز .  

داشت  یکه لرزش محسوس ییصدا با
م  برداشت و در سالم کرد، چند قد

 .آغوش خواهر فرو رفت
گونه اش زد و اورا  یرو یبوسه ا بایفر

کرد تیبه داخل هدا . 

 یدر سکوت بود، فقط گه گاه خانه
 یتاک ساعت سکوت را م کیت یصدا

 

 



 

 

 بایمبل نشست و فر نیاول یشکست.  رو
آوردن آب به آشپزخانه رفت یبرا . 

بلند شد بدون نگاه  لشیزنگ موبا یصدا
 دیجز حم یدانست که کس یکردن م

شده بود  ادهیکه پ یاز لحظه ا ست،ین
چندبار تماس گرفته و هربار هم سحر 

پاسخ گذاشته بود یتماسش را ب . 

آب برگشت و کنارش  وانیبا ل بایفر
آب را گرفت و  وانیل نکهینشست. بعد ا
دیپرس بایفر دیتا ته سر کش : 

- شده ؟ یچ یبگ یخوا ینم  

اهر انداخت به چهره خو قیدق ینگاه
مکث کرد و گفت یلحظه ا : 

 

 



 

 

 .من عاشق شدم-
چانه  دیرا که د بایشوک زده فر چشمان
بغضش شکست و در همان  د،یاش لرز
 یرا مو به مو برا زیهمه چ ستنیحال گر
کرد فیاو تعر . 

آب  وانیل بایکه تمام شد فر شیها حرف
 یحرف چیه یرا از دستش گرفت و ب

 .برخاست و به آشپزخانه رفت
 شیسکوت را نداشت اشک ها نیا ورتص

داد  هیرا پاک کرد و سرش را به مبل تک
زنگ  یو چشمانش را بست. صدا

توجه به آن همچنان  یبلند شد ب لشیموبا

 

 



 

 

 ابیفر یدر فکر فرو رفته بود که با صدا
 :چشم گشود

- ؟ یجواب بد لتویموبا یخوا ینم ! 

انداخت بایبه فر ینگاه مین  : 

  .نه، حوصله ندارم-
مبل  یرا خاموش کرد و رو یشگو

 .انداخت
کنارش نشست دستش را گرفت و  بایفر

به چشمانش زل زد میمستق : 

- ندارم چون اونقدر  حتیقصد نص
که خوب و بد کارهات و  یبزرگ شد

 نجایدونم اگه االن ا یو م یبد صیتشخ

 

 



 

 

و مو به مو از عالقه ات برام  یهست
گذشته حتیکار از نص گهیپس د یگفت . 

جا به جا شد و  رخ به رخ  مبل یرو
نشست بایفر : 

- من بایفر ..... 

را آرام فشرد دستش  : 

- حاال بزار من بگم.  یها رو گفت یگفتن
و من اصال  ستیدوست داشتن جرم ن

کار منع کنم اما   نیخوام تو رو ازا ینم
از  تونیسحر، نوع دوست یاشتباه کرد

اول غلط بود چون بدون شناخت از هم 
و اشتباه بزرگتر  دیشدرابطه  کیوارد 

 قتیکه از حق یرو تو مرتکب شد

 

 



 

 

 نجایبه ا رتا کا ینگفت یزیچ تیزندگ
دیکش . 

اش به درد نشست چهره : 

- ساده بود یدوست هی نیا بایفر .  

- سحر تا بدونه یگفت یم دیبه هر حال با . 

دیکش ینفس  : 

- دمیترس . 

- به خاطر  نکهی. از ایدیترس یاز چ
بطه؟مجبورت کنه به را طتتیشرا ! 

 تیزد و از واقع یپرده حرف م یب بایفر
دیترس یگفت که سحر از آن م یم ییها : 

- بایفر .... 

 

 



 

 

بدون توجه به او ادامه داد بایفر : 

- یپا پس بکش یتونست یو اونوقت تو م . 

را باال برد شیصدا یو عصب کالفه  : 

-  یم دیکار با یچ یبگ ومدمین بایفر
 !کردم بگو االن چکار کنم؟

کرد و گفت زیر را چشمانش : 

- و براش بگو بزار حق انتخاب  تیواقع
 .داشته باشه

که شد شو : 

 .بگم که بعد بزاره بره-
- اون االن رفته پس تو  از  یاگه هم نگ

پس  یترس یم یستیرفتنش ناراحت  ن

 

 



 

 

 یکه حالت و خراب م نهی، ا یزده بش
 .کنه

چشمانش نم دار شدند دوباره : 

 .من دوستش دارم-
وش خواهر انداخت و را در آغ خودش

از غم خواهر  بای. فرستیگر یها یها
توانست بکند ینم یناراحت بود اما کار : 

- و بهش بگو تیپس واقع .... 

از  یجدا شد. دستمال بایآغوش فر از
را پاک  شیبرداشت و اشک ها زیم یرو

 هیگر ن،یاز ا شیخواست ب یکرد، نم
را ناراحت کند، نگاه  بایکردنش فر

خود حس کرد،  یاو را رو نیغمگ

 

 



 

 

سرش را باال آورد و به چشمان مهربان 
 یو نگرانش  چشم دوخت و لبخند تلخ

 :زد

- عاشق بشم دیو کجا با یمن ک ینیب یم ! 

ستادیجا برخاست و در مقابل سحر ا از  : 

- تت و حرفا بلند شو صور نیا یبه جا
آب بزن تا حالت عوض بشه. بعد باهم 

میکن یصحبت م . 

بلند شد و به طرف  بایرفتن فر با
به صورت  یرفت.آب یبهداشت سیسرو

به خودش انداخت  ینگاه نهیزد و در آ
 ادشیز یها هیچشمانش اثر گر یقرمز
آب را بست و خارج شد ریبود ش . 

 

 



 

 

به استفاده از حوله نداشت با  عادت
پاک کرد و به  دستمال صورتش را
پر  ینیبشقاب چ بایآشپزخانه رفت. فر

گذاشت زیم یشده از عدس پلو را رو : 

- غذا بخور که ضعف  کمی زمیعز ایب
ینکن . 

 یمادرانه بود، لبخند شیمحبت ها جنس
را عقب  یخواهرش زد، صندل یبه رو
و نشست دیکش .  

بود  یعاشق برنج دود دیکش یقیعم نفس
 یاستفاده م زمان پخت عدس پلو بایکه فر
 .کرد

 

 



 

 

را در سکوت خورد، آرامتر شده  شیغذا
 .بود

 

 گریماندد بایروز تا غروب کنار فر آن
زده  یو دوست داشتنش حرف دیاز حم

نشد. غروب که به خانه باز گشت 
کار را  دیرا گرفته بود با مشیتصم

 دیرا به حم زیکرد و همه چ یم کسرهی
گفت یم . 

 شیحق داشت درباره او و زندگ دیحم
 .بداند

 

 



 

 

 دیحم یبرا یامیرا برداشت و پ یگوش
از رفتار ظهر و ندادن  دیفرستاد. با

کردیم یعذر خواه ش،یجواب تلفن ها . 

و منتظر جواب  دیتخت دراز کش یرو
ماند دیحم . 

نشد. چشم  یساعت گذشت اما خبر مین
 زیچ چیکرد به ه یرا بست و سع شیها

  .فکر نکند
 

گشود  بلند شد چشم لشیزنگ موبا یصدا
 یشد، عقربه ها رهیو اول به ساعت خ

وقت بود نگاه  ریبودند د 11 یساعت رو
را برداشت  لشیاز ساعت گرفت و موبا

 

 



 

 

 عیلبخند زد و سر دیاسم حم دنیبا د
 :جواب داد

 .بله-
دیمقدمه پرس یب : 

- و  یختیبهم ر کدفعهیشد  یظهر چ
؟یرفت  

تختش جا بجا شد  یرو : 

- دخوام حالم خوب نبو یمعذرت م . 

- خوب نبود ؟ یحالت از چ ! 

- تونم  یو دوست دارم و نم یکیچون 
 .بهش برسم

 

 



 

 

 - ! باور کن ؟یتون یچرا نم یکاش بگ
ستیجز خودت برام مهم ن یچیه .  

 یآمده بود راض شیکه پ یچالش نیا از
کرد هنوز  .  سکوتدیرس یبه نظر نم

را نداشت. ابراز  قیگفتن حقا یآمادگ
نشست و  یبه دلش م دیحم یعالقه ها

ها را از دست بدهد نیخواست ا ینم . 

 ییسکوتش استفاده کرد وبا صدا دازیحم
 ادیکرد تمام خواستنش را فر یم یکه سع

 :بزند گفت
- از  شتریبا من ازدواج کن  بخدا ب

دوست  ،یکن یکه  تصور م یزیچ

 

 



 

 

رو  یر بزار باهم طعم خوشبختدارم.سح
میبچش  . 

تا رو پود  شینهفته در صدا احساس
در دلش  یزیسحر را از هم گسست وچ

زد.  شین شی. بغض به گلو ختیفرو ر
 یقطره اشک رو نیپلکش رابست و اول

 یم ی. حال چه جواب دیچک شیگونه ها
 دیتوانست به او و احساسش بدهد، با

 یاکرد اما دلش چه ؟! بر یتمامش م
هزارمین بار بر خودش و سرنوشتش 

فرستاد نتلع . 

دوباره  دیشد و حم یطوالن سکوتش
دیپرس  : 

 

 



 

 

- ؟ یکن یسحر، با من ازدواج م ! 

سحر را به اوج  ش،یواژه حرف ها واژه
 یاو نم دهیبردند، اما چه فا یآسمان ها م

 یتوانست با او ازدواج کند، گذشته لعنت
 ییرهابود و توان  دهیاش او را به بند کش

 دتایبه ذهنش نرس یحرف چینداشت.  ه
و خود را خالص کند،فقط پژواک  دیبگو
و  دیچیخانه پ ی"نه " در فضا ادیفر

شد عتماس قط ..... 

پرتاب کرد.  یرا به گوشه ا لشیموبا
بهم  یموها یال یو چنگ دیکش یپوف
دل شکسته اش را  گریاش زد. د ختهیر
 یباز نیتوانست بند بزند. خسته از ا ینم
از  دیکش یقیتلخ روزگار نفس عم یها

 

 



 

 

برخاست و کنار پنجره رفت. پرده  شیجا
چشم  ابانیرا کنار زد و به خ ریحر

پشت سر هم  فبر دیسف یدوخت دانه ها
 نیآمدند با هجوم  ا یفرود م  نیزم یرو

 لید فردا مدارس تعطهمه برف مطمئن ش
 یباشد. پرده را انداخت، لحظه ا یم

را پاک کرد و به  شیمکث کرد اشک ها
طرف تخت رفت. خواب از چشمانش 

 یرا از رو لشیشده بود موبا زانیگر
دیتخت برداشت و خودش دراز کش .  

سماجت به  دیدل آرزو کرد که حم در
 یخرج داده ودوباره زنگ بزند. دلش م

 شیاز تمام غم و دردهااو  یخواست برا
کرده  دایبه او پ یاحساس خاص د،یبگو

 

 



 

 

که تا به حال تجربه اش را  یبود، حس
 یساعت به کند ینداشت. عقربه ها

زمان هم با او  ییکردند گو یحرکت م
را بست و  شیسر جنگ داشت. پلک ها

به فکر فرو رفت یلحظه ا . 

اجازه  دیزد، نبا یزنگ م دیبه حم دیبا
ابدیخاتمه  نگونهیبطه ارا نیداد ا یم .  

افکار چشم گشود. تپش قلبش شدت  نیا با
تخت نشست.  یگرفت، بلند شد و رو

 ستیانداخت و به ل لشیبه موبا ینگاه
مکث  دینام حم یرفت، رو نیمخاطب

داد و  رونیکرد. بازدمش را با صدا ب
تماس را زد کونیآ . 

 

 



 

 

بم و  ینخورد، که صدا شتریبوق ب سه
دیچیفن پدر تل دیگرفته حم : 

 .بله-
مشهود بود اما  شیدر صدا یدلخور

مقدمه گفت ینکرد و ب یسحر توجه : 

- خوام حرف بزنم از خودم از  یم
برات  دیکه شا یو گذشته  ا میزندگ

 .دلچسب نباشه
و ادامه داد؛ دیدهانش را بلع آب  

- حرف ها رو  نیا یدونم وقت ینم
پس بزار  یریگ یم یمیچه تصم  یبشنو

 یاز  حس م،یزندگ یها تیقبل از واقع

 

 



 

 

سال تازه دارم تجربه اش  62بگم که بعد 
کنم یم . 

حرف  نیخواست ا یکرد، دلش م سکوت
اما توان رو به  دیبگو یها را حضور

را  رایو گ اهیرو شدن با آن چشمان س
 .نداشت
افکار سحر را پس  دیبهت زده حم یصدا
 :زد

- سحر؟ یبگ یخوا یم یچ ! 

چند لحظه قبلش  یاز دلخور یخبر گرید
را خوب احساس کرد نینبود و سحر ا : 

- شب  کیخوام برات قصه هزار و  یم
؟؟یدار دنیبگم. حوصله شن  

 

 



 

 

سحر با  یعوض کردن حال و هوا یبرا
 :خنده گفت

- قصه  دنیشن یشه برا یمگه م
حوصله نداشتتو  ییبایبه ز یشهرزاد .  

نفس حبس  یلبخند یاما بدون حت سحر
شده اش را  رها کرد تا همراه آن 

 :بغضش هم بشکند
- بودم، تصور  یاز عشق فرار شهیهم

مال  گهیعاشق بشن د یکردم آدما وقت یم
  چوقتمیه نی.  واسه همستنیخودشون ن

با  ییجا هی نکهیدنبالش نبودم، غافل از ا
ن عشق و مهربو اهیدو چشم س دنید

شه درست  یمهمون ناخونده قلبم م

 

 



 

 

ندارم که نثارش  یچیکه من  ه یزمان
 .کنم
برخاست چند قدم  شیکرد و از جا مکث

اتاقش  یقد نهییآ یبرداشت و روبه رو
چهره درهم شکسته  ،ی رهیو خ ستادیا

  .خودش شد

 یاز مکث او استفاده کرد و با لحن دیحم
 :پر از احساس گفت

- حس و  نیهم سحر باور کن من هم
کجا و چه  دمینسبت به تو  دارم. منم نفهم

 هیشبام.  یایرو یشد که تو شد یجور
 خوادیدلم م دمیروز به خودم اومدم و د

کنم تو کنارم  یصبح چشم باز م یوقت

 

 



 

 

 یو شبا وقت خواب، دستم تو موها یباش
خواد خودم و  یمواج تو فرو بره. دلم م

. باور کن سحر کنمتو عطر تنت خفه 
 یات آرزو دهیو کش دیمس دستان سفل

 ...منه
پرده از  یب نیبار بود که چن نیاول یبرا

گفت و خبر از دل داغون  یاحساساتش م
  .شده سحر نداشت

 نیزم یرو یقد نهیهمانجا کنار آ سحر
 ستادنیتوان ا شیزانوها گرینشست د

اش بلند شد  هیهق هق گر ینداشت، صدا
گفت هیگر  انیو در م : 

 

 



 

 

-  ینینگو، نزار چ یچیبرام ه گهینگو،د
بند شده دلم دوباره بشکنه. بزار حرفام و 

از عشق  ،یشد یبزنم اونوقت اگه موندن
 .حرف بزن

را دگرگون  دیاش حال حم هیگر یصدا
گفت یکرد با ناراحت : 

-  ینم یچیه گهیسحر آروم باش من د
نکن. نزار جنگل  هیگم تو فقط گر
و  یبشه من جنگل آفتاب یچشمات بارون

دوست دارم شتریب ..... 

 یلرزان یشد، با صدا یاش قطع نم هیگر
 :گفت

- زنم یمن دوباره زنگ م . 

 

 



 

 

کنجکاو بود تا زودتر سر از قضه  دیحم
اما آن لحظه حس  اوردیسحر درب
شد یغالب  بر هر حس شینگران : 

برو  ،یدوباره زنگ بزن تسین اجیاحت -
بخواب و خوب استراحت کن فردا هم 
 زیروز خداست، بعدا در  آرامش همه چ

کن فیرو تعر . 

را پاک کرد و به خود  شیاشک ها سحر
 :مسلط شد

- تازه  یگم فقط بزار نفس ینه، امشب م
 .کنم
را قطع کرد. همچنان نگاهش به  یگوش

و چشمان قرمزش بود، در دل خدا  نهیآ

 

 



 

 

کرد که مادر و پدرش عادت به  رو شکر
نبودند تا  داریداشتند و ب دنیزود خواب

نندیچهره اشک آلود او را بب .  

جا برخاست آهسته از اتاق خارج شد  از
از پله ها  یو بدون روشن کردن چراغ

رفت نییپا .  

خشک بود  شیآشپزخانه شد. گلو وارد
و تا ته  ختیخودش ر یبرا یآب یوانیل

دیسر کش . 

- ؟یداریسحر ب  

خورد.  یمادر تکان یصدا دنیشن با
گذاشت و به سمت  زیم یرا رو وانیل

سالن رفت. در نور کم چراغ خواب، به 

 

 



 

 

را  شیشد. طبق معمول موها رهیمادر  خ
بافته و بلوز و شلوار  سیاز دو طرف گ

به تن داشت ینخ . 

 .اومدم آب بخورم-
ندیکرد تا بهتر بب زیچشمانش را ر مادر : 

 حالت خوبه؟-

 عیطرف پله ها رفت قصد داشت سر به
به اتاقش برگردد تا مادر متوجه 

نشود ستنشیگر : 

 .خوبم نگران نباش فقط تشنه بودم-

سالن  یقد یبه طرف پنجره ها مادر
انداخت رونیبه ب یرفت نگاه : 

 

 



 

 

-  الیچقدر برف اومده! برو باخ یوا
یراحت بخواب فردا کال در استراحت . 

به  ریبخزد و با گفتن شب  یخند پوز
 .اتاقش باز گشت

برداشت  نهیرا از کنار آ لشیشد موبا خم
 دیدانست حم یو به سمت پنجره رفت. م

 یاست اما عجله ا دنیسخت منتظر شن
 یزنگ زدن نداشت. در واقع نم یبرا

 دانست از کجا شروع کند و چگونه
دیبگو .  

 2از  دیرا در دستش فشرد. با لشیموبا
که  یاز روز قایگفت. دق یم شیسال پ

 

 



 

 

به نام  یشده  و  واژه ا یسالگ 61وارد 
 .درد را شناخته بود

آن  یکنار پنجره بود رو  یصندل کی
 نیخواست تا آخر ینشست . دلش م

فقط به آسمان نگاه کند  ش،یلحظه حرفها
دل غم زده  یخدا هم امشب به مهمان دیشا

آمد یاش م . 

، دو،  کیرا گرفت و شمرد  شماره
پاسخ داد شهیزودتر از هم نباریا : 

 .جانم-

دوباره اشک در  شیلحن پر از مهربان از
چشمانش جمع شد و باالخره لب باز 

 :کرد

 

 



 

 

- یکن یبا خواب خداحافظ دیامشب با . 

ربط جواب داد یب : 

- اما هر  یبگ یخوا یم یدونم چ ینم
شد من از سوم شخص  هست باعث یچ

 یبرا نیبشم و ا لیبه دوم شخص تبد
هیشروع عال . 

را در دستش جابجا کرد یگوش : 

- داشته باشه اما آخر  یشروع خوب دیشا
شهرزاد تلخه  یقصه بر خالف قصه ها

 .تلخه
- بشه آخر قصه رو هم عوض کرد دیشا . 

زد یتلخ لبخند : 

 

 



 

 

 .کاش بشه-
- سر اصل مطلب یبر یخوا ینم . 

دیکش یقیعم نفس : 

- در من  طنتیبودم اونقدر ش یدختر شاد
 یگفتند خونه هر ک یبود که  همه بهم م

غصه  ایتو دن گهیخوش به حالشه، د یبر
شه که  یم دایپ یکینداره. اما ندونستن 
کنه یبه جهنم م لیبهشت من و تبد ..... 

- چند تا  رفتمیبر و رو داشتم و هر جا م
شد. اما  یم فیخواستگار پشت سرم رد

گفت  یآقاجونم باهمشون مخالف بود. م
)دوست ندارم دخترم و زود شوهر بدم.( 

بهم وابسته  یلیآخه من و آقاجونم خ

 

 



 

 

 چی.منم کال دماغم باال بود و به همیبود
دادم یخوش نشون نم یکس رو .  

 شیض گلولحظه مکث کرد، بغ چند
خواست یآزاد شدن م یهوا .  

سکوت کرده و منتظر  دیخط، حم پشت
سحر بود یادامه حرف ها . 

دیکش قیعم ینفس : 

- دخترونه خودم غرق بودم که  یایتو دن
اومد و تو نست  یکیشب  هی هوی

 یو برا  تشیآقاجونمو و خام کنه و رضا
. درست از همون شب  رهیازدواجمون بگ

به کامم تلخ شد ایدن . 

 

 



 

 

کالمش را  دیبلند حم ینفس ها یصدا
 یراه یکی یکی شیقطع کرد و اشک ها

کردند دایپ زیگر یبرا . 

حاکم  نشانیچند لحظه سکوت که ب بعد
دیپرس دهیبر دهیبر دیشده بود حم : 

- یتو....تو...شو...هر دار . 

اجازه حرف  هیبلندتر زجه زد. گر نباریا
بهت زده و  دیزدن را به او نداد و حم

تماس را قطع کرد رانیح . 

 یآزارش م لیممتد موبا یبوق ها یصدا
 .دادند

 

 



 

 

پرتاب کرد و دو  یرا به گوشه ا یگوش
 یدستش را مقابل صورت گرفت و تا م

کرد هیتوانست گر . 

زودتر از تصورش عکس العمل  دیحم
 .نشان داده بود

به سحر مهلت نداد تا  جواب  یاو حت 
 .سوالش را بدهد

رده شدآز یمهر یب نیاز ا دلش . 

برخاست و کش  یصندل یرو از
را داخل  شیرا باز کرد پنجه ها شیموها
. بدون دیکش یفرو برد و پوف شیموها

به سمت تخت  شیپاک کردن اشک ها
دیرفت و دراز کش . 

 

 



 

 

کرد بخوابد  یرا بست و سع شیها پلک
 الیاما امان از آن لحظه که فکر و خ

کرد یخواب را بر او حرام م . 

بود. چقدر تاوان اشتباه  ریزمانه دلگ از
داد. بس نبود آن همه  یم دیگذشته را با

در عشق هم  دیحاال با ،یو دور یسخت
خورد یشکست م . 

به در خورد و بعد از چند لحظه  یا تقه
مادر وارد اتاق شد. از جا برخاست و 

دینگران پرس : 

- شده مامان؟ یزیچ ! 

به  رهیلبه تخت نشست و خ یرو مادر
 یچهره سحر، دستش را باال آورد و رو

 

 



 

 

رطوبت اشک را که حس  دیگونه او کش
 نیغمگ یکرد دستش را برداشت و با لحن

دیپرس : 

- ؟یکرد یم هیگر ! 

را پاک کرد، قصد  شیاشک ها عیسر
را به مادر نداشت  شیانتقال غصه ها

تلخ زد یلبخند  : 

- فکر  دم،یداخل ترس ی. اومدالیخ یب
شده یزیکردم چ . 

- مهمتر که نور چشمم  نیاز ا یزیچ
 یشه و من کار یم ریپ یداره تو جوون
ادیاز دستم بر نم . 

 

 



 

 

مادر را در دست گرفت و آرام  دست
 :فشرد

- امشب من از بخت و اقبال بدم   هیگر
کرد یسرم درد م کمی. ستین . 

ا به زبان دروغ ها ر نیا یبه راحت گرید
که خودش در منجالب  نیآورد هم یم

شد، بس بود یها غرق م یسخت . 

به اعصابش مسلط شد  قینفس عم کی با
 :و گفت

- مادر من ، برو  ینگران یخود یب
 یشد اومد یراحت بخواب، اصال چ

 !باال؟

 

 



 

 

و به چهره  دیکامل به طرفش چرخ مادر
شد رهیقرمز سحر خ یداغون و چشم ها : 

 بیدروغ ها فر نیبا ا نکن من و یسع -
از داخل داغون  یدونم دار ی، م یبد
،  یاریخودت نم یو به رو یش یم

 دمیو شن تیگر یلحظه صدا کیامشب 
یحدس زدم بازم دلتنگ . 

کرد و دوباره ادامه داد یمکث : 

. یهمه خود خور نیسحر جان بسه ا -
 یبود، با قسمت هم نم نیقسمت تو هم ا

 یات فکر هندیآ یو برا ای. بدیشه جنگ
شش سال هدر  نیمثل ا ندتمیبکن نزار آ

 .بره

 

 



 

 

 یوقت ندهیبزند کدوم آ ادیخواست فر یم
رو سرش  شهیهم یشوم گذشته برا هیسا
مانده. اما سکوت کرد مادر را در  یباق

گوشش گفت ریو آرام ز دیآغوش کش : 

- دم یکنم قول م یو درست م یهمه چ  . 

اورا محکم در آغوش فشرد و  مادر
چهره مهربانش را در پوشاند یلبخند  : 

- یهست یدونستم تو دختر عاقل یم .  

به گونه سحر زد و برخاست  یا بوسه
گفت و رفت یریشب بخ . 

خودش را از  دیداشت با یخفگ احساس
داد برخاست و کنار  ینجات م یخفگ نیا

تازه  یپنجره رفت. آن را گشود تا هوا

 

 



 

 

برد و نفس  رونیببلعد، سرش را ب
هوا سرد تر شده و برف  .دیکش یقیعم

 یپوش کرده بود لحظه ا دیهمه جا را سف
 یبرف هم بر رو کیکاش  دیشیاند

از  شودتا پاک  دیبار یسرنوشت او م
یاهیهرچه س  .... 

دیحم   

 

آن  لش،یاز شکستن موبا ینگران  بدون
 زیپرتاب کرد. به هر چ یا را به گوشه

توانست فکر کند جز متاهل بودن  یم
لحظه احساس گرما تمام  کیسحر. 

را درآورد  شرتشیوجودش را گرفت. ت

 

 



 

 

دسته مبل انداخت. دستانش را  یو رو
گذاشت و فشرد شیها قهیشق یرو .  

بود و مداوم خودش را شماتت  یعصب
تا  یشناخت چیکرد، که چرا بدون ه یم

رفته بود شیپ یخواستگار .  

از متاهل  ینشان چیه دیشیاند یچه م هر
بود. کالفه برخاست. به  دهیبودن سحر ند

آب را  یبطر خچالیآشپزخانه رفت و از 
حوصله برداشتن  یآورد، حت رونیب
را بست و  شیهم نداشت. پلک ها وانیل

دیآب را تا ته سر کش .  

 

 



 

 

را  یبلند شد. بطر لشیزنگ موبا یصدا
به سمت  عیو سر گذاشت زیم یرو

رفت لشیموبا .  

نام بهنام ،  دنیو د تورینگاه به مان با
پاسخ گذاشت. حوصله  یتماس را ب

را نداشت. حس و  یحرف زدن با کس
حالش خوب نبود،فکر کردن به سحر و 

که با او ساخته بود،  یقشنگ یاهایرو
کرد یم شتریانزجارش را از خودش ب . 

برق رفت و چراغ را  دیطرف کل به
اموش کرد و به سمت اتاق خوابش خ

تخت انداخت و  یرفت. خودش را رو
را مرور  شانیتمام دوران کوتاه دوست

شب در رستوران جذب نگاه  نیکرد. اول

 

 



 

 

که  یشده بود. نگاه الشیخ یسبز و ب
را  طیبه کنکاش در مح یعالقه ا چیه

 رکه چگونه د دینداشت. خودش هم نفهم
آنقدر  جنگل مه آلود چشمان سحر گم شد.

بر خورد کرده بود که درآن  نیآرام و مت
لحظه فکر نداشتنش هم تپش قلبش را 

دیبخش یشدت م . 

سرش  ریو دستش را ز دیپهلو چرخ به
داد تا  یگذاشت. کاش به سحر مهلت  م

را بزند چرا آن لحظه  شیانتها حرف ها
شوکه شده و تماس را قطع کرده بود، 

دانست یخودش هم نم . 

  سحر

 

 



 

 

 

را تا  شیپلک ها لشیزنگ موبا یصدا با
شب  کیکردن  یباز کرد. بعد سپر مهین

صبح خوابش برده  یها یکیسخت، نزد
باز کردن  یبودو در آن لحظه نا

چشمانش را نداشت با دست به دنبال 
 دایبالشش پ ریگشت وآن را ز لشیموبا

پشت  یچه کس نکهیکرد. بدون دانستن ا
 یعخط هست، تماس را قطع کرد و س

 .کرد دوباره بخوابد
کامل بسته نشده بود که  شیپلک ها هنوز

بلند شد.  لشیزنگ موبا یدوباره صدا
 یرا جلو لیگفت و موبا یلب لعنت ریز

اول صبح کدام  ندیصورتش گرفت تا بب

 

 



 

 

حرام کرده  شیخواب را برا یآدم مزاحم
ودب .  

 شیبهت زده پلک ها دیاسم حم دنید با
را دوبار باز و بسته کرد تا مطمئن شود 

ندیب یاشتباه  نم . 

آنطور  شبیکه د یسخت بود کس باورش
ناغافل تماس را قطع کرده بود امروز 

آن هم اول صبح ردیدوباره تماس بگ . 

 یبلند شد و رو د،یاز سرش پر خواب
جواب دادن  یتخت نشست هنوز برا

 یرا نم دیتماس حم لیدد بود. دلمر
که بر  یکرد و با لرزش یدانست. پوف

 :اندامش افتاده بود تماس را پاسخ داد

 

 



 

 

 .بله-
- ؟ یسالم. خوب ! 

هر روز را نداشت اما  یگرم شیصدا
آنقدر ها هم سرد نبود که سحر را  

زدیدوباره بهم بر . 

 .خوبم ممنون-

- بود یشب سخت شبید . 

 یکوتاه رو یبود لبخند یقشنگ اعتراف
به  نکهیسحر نشست. فکر ا یلب ها
 یهم سخت گذشته دلش را آرام م دیحم

که  یبلکه از محبت یکرد. نه از بدجنس
نسبت به او داشت دیهنوز حم .  

- نداشتم یمن هم شب خوب . 

 

 



 

 

را سحر هم  دنشیکش قینفس عم یصدا
دیشن : 

- کنم قبل گفتن ادامه  یخواهش م
 یدارداستانت فقط به من بگو تو شوهر 

؟ بزار از عذاب وجدانم کم بشه بعد با 
راحت به تموم حرفات گوش بدم الیخ . 

را نداشت.  دیحال حم ختنیبهم ر قصد
پس همانطور که او خواسته بود جواب 

 :داد
- ستمینه من متاهل ن .... 

کرد، انگار بار  یلاش را از نفس خا هیر
دوشش برداشته  یرا از رو ینیسنگ

 : بودند. در دل خدا رو شکر نمودو گفت

 

 



 

 

-  نکهیراحت شد. از تصور ا المیخب خ
 یم ونهیداشتم د یتو شوهر داشته باش

  .شدم

کرد و ادامه داد یمکث : 

شد یدنیداستان برام شن هیبق گهیحاال د - . 

بود. سرش از  زانیاما احوالش نام سحر
حرف زدن  یدرد گرفته و نا یخواب یب

 ینداشت.در واقع از عکس العمل بعد
واهمه داشت دیحم . 

- شه  یتونم االن حرف بزنم. م یمن نم
بعد ؟ یبمونه برا ! 

- من  شبیاز رفتار د دیشده ؟!شا یزیچ
؟خبیدلخور  ... 

 

 



 

 

کالمش را قطع کرد سحر : 

- هم  یا گهیهر کس د دیوجه، شا چیبه ه
 یخورد رو مبر نیشما بود هم یجا

  .کرد
- ؟ یپس چ  

دیلرز شیدر گلو صدا : 

- ستیمن حالم خوب ن . 

کرد  رییتغ دیحم یلحن صدا یا هیثان به
که سحر دست  یدیدوباره شد همان حم

را،  عاشق کرده بود دهیکش ایاز دن .  

 شیکه به وضوح در صدا ینگران با
زد گفت یموج م : 

 

 



 

 

- دنبالت تا  امیب یخوا یشده سحر م یچ
با خودت  یر؟!آخه دختر داردکت میبر

 یگذشته لعنت نی. مگه ایکن یچکار م
همه  نیتوش بوده که ازش ا یچ

؟یزونیگر ! 

 یبرا یشتریسحر به او فرصت ب سکوت
 :حرف زدن داد

-  یچیه گهیسحر بجز شوهر داشتنت ،د
کنار  زتیمن با همه چ ستیبرام مهم ن

. فقط حرف بزن و بزار جفتمون به امیم
میآرامش برس . 

 

 



 

 

همه   دی. بادیچسب شیتلخ به گلو یضبغ
 ریگفت و ت یرا مو به مو به او م یچ

زد یرا م یخالص . 

 یقیجسارتش را جمع کرد نفس عم تمام
و گفت دیکش : 

- به اسم شوهر در  یبا بودن کس یحت
 !گذشته ام ؟

فرصت حضم  دیحمکرد تا به  سکوت
 یکالمش را بدهد. سخت بود اما دلش م

را زودتر  دیخواست عکس العمل حم
 یکه درست در روزها ی. مردندیبب

گذاشته  شیایپا به دن شیزندگ یخاکستر

 

 



 

 

از هر چه  یکه سحر خال ییبود روزها
گذراند یبود و نبود، فقط شب و روز م . 

شد آنقدر که سحر  یطوالن دیحم سکوت
شدن از قطع نشدن تماس، مطمئن  یبرا

را مقابل صورتش گرفت لیموبا .  

 یقطع نکرده بود و هنوز  کور سو دیحم
مانده بود یسحر باق یبرا یدیام . 

- ؟یو بهم زد یتو نامزد داشت ! 

بود.  دهیپرس یاز هر حس یو خال سرد
مچاله شد نهیدل سحر درون س : 

- کردم ینه من چهار سال باهاش زندگ . 

 یداد و با لحن رونیبرا با صدا  بازدمش
دیپرس یعصبان : 

 

 



 

 

چطور امکان داره سحر ؟! نکنه تموم -
تا من و از  یزن یحرف ها رو م نیا

؟یسر خودت باز کن   

در  شهیدستش را به عادت هم کالفه
فرو برد. لبش را به دندان  شیموها

نشکند شیگرفت تا بغض لعنت : 

-  هی نایکاش دروغ بود.کاش همه ا
تهیواقعکابوس بود. اما خود  .  

و با  یدر پ یپ یدنهاینفس کش یصدا
اش  یدرون یخبر از آشفتگ شیصدا

 :داشت
- رو روز اول به من احمق  نایچرا ا

 یگذاشت دیچرا حاال سحر؟ شا ؟ینگفت

 

 



 

 

برام قابل قبول  دیشا یعاشقت بشم بعد بگ
 .شد

 یجار شیشکست و اشک ها بغضش
شده  بیشدند. نا عادالنه محکوم به فر

که تا چند وقت  یمرد بیبود آنهم فر
 یهنوز از عالقه اش به خود خبر شیپ

  .نداشت
گفت دهیبر دهیبر : 

- ی...کن ی..اشت..با..ه ...میدا..ر ... 

زدن  ادیجز فر زیچ چیبود و ه یعصبان
کرد یآرامش نم : 

- تا االن  نکهیکنم، ا یرو اشتباه م یچ
و ازم پنهون  تیزندگ قتیحق نیبزرگتر

 

 



 

 

ارمون به تا ک یو سکوت کرد یکرد
بکشه نجایا . 

بر خودش مسلط  یقینفس عم دنیکش با
گناه  یداد تا ب یاجازه م دیشد.  نبا

 یاز خودش دفاع م دیمحاکمه شود با
را پاک کرد و آب  شیکرد اشک ها
دیدهانش را بلع : 

- نزدم  یمن به تو دروغ نگفتم. فقط حرف
 دی... شایدیاز من نپرس یچون تو سوال

ل درباره من او یاگه همون لحظه ها
راحت تر جوابت و  یکرد یم یکنجکاو

لحظه محکوم به دروغ  نیدادم تا درا یم
دادن نشوم بیو فر ییگو . 

 

 



 

 

دیطلبکارانه پرس یلحن با : 

-  یزیهنوز چ ایپرسم، آ یخب حاال م
مونده که از اون گذشته به قول خودت 

؟یبهم نگفته باش یزیچ یلعنت ! 

 ایمانده بود که از همه دن زیچ کی فقط
و پلک  دیکش یمهمتر بود، آه شیبرا
را بست شیها . 

- گه؟ید زیچ کیفقط  ! 

؟ دیزده پرس بهت ! 

- ؟؟؟؟ یچ گهید  

دیاز گوشه چشمش چک یاشک نم : 

 

 



 

 

- ساله هم  3پسر  کیپسرم ، من 
 .....دارم
کرش به باعث شد سحر ف نشانیب سکوت
دخترانه  یایبرود که تمام رو یگذشته ا

  .اش در آن به باد رفته بود
 یایاز دن ،یلیس نیکه با خوردن اول یشب

 یکرد و زنانه پا یدخترانه اش خداحافظ
 ی. اما باز هم زندگستادیها ا یتمام سخت

دست بردار نبود و باالخره مهر طالق 
شناسنامه اش نشاند یرا پا . 

رشته افکارش را  دیکم جان حم یصدا
 :پاره کرد

 

 



 

 

-  یبگم. حت یچ دیدونم با یواقعا نم
تونستم بکنم. آخه اصال یتصورشم نم  

.... 

مزه مزه کرد و ادامه  یرا کم حرفش
 :داد

- زن بودن و مادر  افتیو ق پیاصال به ت
. هنوزم باورش برام سختهادیبودن نم . 

 :تلخ جواب  داد 
-  زیچ چیه گهیمنه. د یتموم زندگ نیا

ازت ندارم یپنهون . 

 یکه لرزش محسوس ییبا صدا دیحم
 :داشت گفت

 

 



 

 

گفتن ندارم پس بهتره قطع  یبرا یحرف -
 .کنم
از گوشه چشمش فرو افتاد و  یاشک
 :گفت

- یهر طور راحت . 

قطع  یگریتماس بدون گفتن کلمه د و
را  به   انشینگاه گر یشد. لحظه ا

که چه  دیشیاند نیدوخت و به ا لشیموبا
تموم شد یچ راحت همه . 

را در آغوش  شینشست و پاها صاف
زانوانش گذاشت و  یسرش را رو دیکش

 د،یرفتن حم ی. نه براستیآرام آرام گر
 یدیچون از اول هم به ماندنش ام

 

 



 

 

که  شیاحساس زنانگ ینداشت، بلکه برا
 یگرفته م دهیتلخ ناد یبا وجود گذشته ا

 .شد

...  شیفکرش رفت به چند سال پ دوباره
زده  ادیرا فر شیا که نخواستن هاهمان ج

را گرفته  شانیبود اما همه گوش ها
بودند. چقدر التماس کرده، چقدر اشک 

 یو ناله کرده بود تا  به همه چ ختهیر
به  ییبها یدهد اما کس انیهمان ابتدا پا
نداده بود شیحرف ها  . 

سرش  لشیزنگ موبا یبلند شدن صدا با
را  شیزانو برداشت اشک ها یرا از رو

انداخت با  لیبه موبا یپاک کرد و نگاه
تماس را پاسخ داد عیسر ژهینام من دنید : 

 

 



 

 

 .بله-
بود یپر از انرژ شیمعمول  صدا طبق : 

- خوبه برف اومد  ؟یتا االن خواب
یاستراحت کن  . 

باز شود شیزد تا راه گلو یا سرفه : 

خواب نبودم فکر کنم سرما خوردم. -
شده؟؟ یزیچ  

- تا  میگفتم بر لهیتعط دمینه، امروز د
فرصت هست واسه مراسم جشن نوروز 

میبخر لهی، وس . 

 

 



 

 

 یرفتن نداشت اما م رونیحس ب اصال
از  یدانست ماندنش در خانه هم درد

کند یدوا نم شیدردها . 

- هستن؟ ایک  

- امیمن و تو و پ . 

عمران  یسال دوم  مهندس ژهیپسر من امیپ
 . بود
شاد و سر زنده و  تینها یب یپسر

بود یمادرش پر از انرژ درست مثل .  

تخت بلند شد و گفت یرو از  : 

- آماده هستم گهیساعت د میمن ن  . 

نمتیبیپس م یاوک - . 

 

 



 

 

گفتن خداحافظ تماس را قطع کرد با . 

بعد  کل کل کردن   با مهتاب تازه  امیپ
تادنگاهش به سحر اف : 

-  ای؟ چندتا بودن ؟! تو کدوم در یتو فکر
 غرق شدند؟؟

زد یجان یلبخند ب سحر : 

- امروز اصال حوصله ندارم تو  امیپ
 .همون با مهتاب بحث کن خواهشا

دیفر و بلندش کش یبه موها یدست امیپ : 

- یش یعاشق م یفکر کنم دار . 

اما سحر  دنیبلند خند ژهیو من مهتاب
عوض کردن بحث گفت یبرا : 

 

 



 

 

- موهاش و  امیقرار نبود پ ژهیمن یراست
 کوتاه کنه؟

شوکه چشمانش را گرد کردو  خط و  امیپ
 یم یچند وقت د،یسحر کش یبرا ینشان

کرده  لهیبلندش پ یبه موها ژهیشدکه من
سر سختانه مقاومت کرده و  امیبود اما پ

بار نرفته بود ریز . 

- سحر مردم از بس بهش گفتم آخه  یوا
چه  یند و فرفربل یموها نیبگو ا
ده یبه چهرت م یتیجذاب . 

و گفت دیخند مهتاب : 

- د؟؟؟یچکارش دار ادیخب خوشش م  

 

 



 

 

- انجام  دیخوشش اومد با یمگه هر کار
تو بودم به  یجون من بجا ژهیبده، من

گفتم یعموش م . 

به سحر نگاه کرد و دستانش  رهیخ امیپ
 :را باال برد

- ؟ یکن یحاال تمومش م میمن تسل  

زد و گفت یمندانه ا روزیلبخند پ سحر : 

- هنوز جوونه مگه چند سال  امیالبته پ
جون . ما که  ژهیداره بزار خوش باشه من

مینکرد یجوون . 

به سحر  یچشم نگاه ریاز ز ژهیمن
 :انداخت

 

 



 

 

- ؟؟یاالن معلومه کدوم طرف  

- هستم که باهام کار  یمن طرف کس
  .نداشته باشه

زد و آرام  شیبا آرنج به پهلو مهتاب
 :گفت

-  یمن  کارت دارم. فکر نکن م یراست
من  یاز دست من هم قسر در بر یتون
ستمین امیپ . 

دیکامل به طرف مهتاب چرخ سحر  : 

-  دیحرف دارم بزار خر یمنم برات کل
 .تموم بشه

 

 



 

 

 یزیچشمک ر دییبه نشانه تا مهتاب
 ...زد

. افتی انیظهر بود که کارشان پا کینزد
قصد داشت، همه  را به ناهار  ژهیمن

دعوت کند اما مخالفت سحر باعث کنسل 
 .شدن برنامه شد

کردن در جمع رانداشت  یتوان باز گرید
پناه ببرد،  یدوست داشت به کنج خلوت

 شیقینقاب از چهره بردارد و خود حق
  .شود

- برم گهیخب من د . 

سحر  یا به دور بازودستش ر مهتاب
 :انداخت

 

 



 

 

-  ژهیمن یندار ی. کاررمیمنم با سحر م
 جون؟؟

نگاه کردن به چشمان متعجب سحر  بدون
شد رهیخ ژهیبه من : 

- دینه، ممنون بچه ها خوش باش . 

سحر آمد  کینزد امیپ یخداحافظ هنگام
 :وآرام  گفت

- ؟یمن مطمئنم کار دست دلت داد یول  

به  نگاهش را از مهتاب گرفت و سحر
گفت زیآم دیتهد یشد و با لحن رهیخ امیپ : 

- شروع نکن امیپ . 

زد و گفت یلبخند کج امیپ : 

 

 



 

 

- موهام  رمیاصال از حرص توهم شده م
کنم یو کچل م . 

و پشت به سحر به طرف مادرش  گفت
شد نیرفت و سوار ماش . 

مهتاب دست سحر  ام،یو پ ژهیرفتن من با
 :را آرام فشرد

- سه است تا خونه ما، مامان مدر میبر
میراحت راحت ادیعصر هم نم . 

کرد دستش را از دست مهتاب  یسع
بود که  یآش دیبکشد قصه حم رونیب

پخته بود شیمهتاب برا . 

-  یم ییمهتاب امروز نه، بخدا دلم تنها
 .خواد

 

 



 

 

- خوام کنارت  یامروز م نیاما من هم
 .باشم
 لشیموبا دید دهیفا یبا مهتاب را ب بحث

آورد تا به  رونیب شیپالتو بیرا از ج
 یمادر اطالع بدهد که ظهر به خانه برنم

 ...گردد
دیحم   

 

 

 شیو حال کار کردن نداشت، قدم ها حس
از کارگاه  دیرا محکم تر برداشت، با

شد. امروز از همان لحظه  یخارج م
نبود دنیخوشا شیاول برا یها .  

 

 



 

 

- ؟یریم یکجا دار  

دیچرخ اریو به سمت مه ستادیا : 

- حوصله کارگاه رو ندارم رمیدارم م . 

چند قدم به سمتش برداشت و گفت اریمه : 

- امروزت با  یو که از دعوا نیا
خوام بدونم چرا ؟ ی. مدمیفهم مانکارهایپ  

داد یرا باال برد و در هوا تکان دستش : 

- ه من حواست به کار باش ست،یمهم ن
کنم زود بر گردم یم یسع . 

 اریاز مه یمنتظر نماند تا حرف گرید
رفت و کار  نیبه طرف ماش عیبشنود سر

 .گاه را ترک کرد

 

 



 

 

 

زد  یها چرخ م ابانیهدف در خ یب
بود. نگاهش به  یبه دنبال گم شده ا ییگو

 دنیرفت دلش د یم ییهر  سمت و سو
که با گفتن  یخواست. دختر یسحر را م

را  شیاهایتمام رو ش،یزندگ یها تیواقع
بود ختهیبهم ر . 

را گوشه  نیماش دیکه رس یکافه چوب به
پارک کرد و وارد شد یا . 

بود  یندیحس خوشا نیتلخ قهوه اول یبو
چند ساعت به او دست  نیا یکه در ط

وبه اطراف  دیکش یقیداده بود، نفس عم
نگاه انداخت بر خالف غروب ها کافه 

 

 



 

 

محبوبش رفت  زیخلوت بود.  به طرف م
 یرا عقب داد و نشست، واقعا جا یصندل

کرد  یبود. پوف یخال شیسحر روبه رو
درهم گره  زیم یو کالفه دستانش را رو

  .زد و فشرد

- د؟یدار لیم یچ دیببخش  

 نکهیبه مرد جوان انداخت با ا ینگاه
سحر  ادیخواست اما به  یدلش قهوه م

 :گفت
 .نسکافه لطفا-

مه آلود  شهیهم راز آن جنگل گرید حاال
 دیبا  یوقت دهیدانست اما چه فا یرا م

 یم یآن  همه سر سبز یچشم به رو

 

 



 

 

هم گذاشت و  یرا رو شیبست. پلک ها
کند اما  یکرد فکرش را از او خال یسع
سحر  ریگوشه از ذهنش هنوز درگ کی

 .بود
مرد جوان چشمانش را گشود یبا صدا  : 

- د؟یندار لیم یا گهید زیسفارشتون، چ  

چه مدت در فکر فرو  دیهم نفهم شخود
دیبه صورتش کش یرفته بود دست : 

 .نه، متشکرم-
- کنم یخواهش م . 

. دینسکافه را به طرف خودش کش فنجان
به خوردن را از دست داده بود.  لیم

خواست اما  یدلش بودن کنار سحر را م

 

 



 

 

کار او نبود. تصور  طشیشرا رفتنیپذ
 یشدن سحر توسط مرد دهیدرآغوش کش

 یخرمن وجودش را به آتش م ،گرید
دیکش . 

را  یهمه چ دیق دیداد با یرا تکان سرش
داد  ینه خودش را آزار م نگونهیا زدیم

 یسخت یکه به اندازه کاف یو نه دختر
بود دهیکش . 

  سحر

 

- ؟؟یاریلباسات و درب یخوا ینم  

دیسمت مهتاب چرخ هشنگا : 

- ارمیدر م . 

 

 



 

 

- با  نطوریاست هم قهیدق ستیاالن ب
نه  ینه حرف یمن نشست یلباس روبه رو

خب حوصله ام سر رفت ،یثیحد . 

شد. شالش را از سر برداشت و  بلند
 یبه پالتو یتخت گذاشت .نگاه یرو

کوتاهش انداخت و با باز کردن  یقهوه ا
. آن راهم از تنش خارج کرد شیدکمه ها

مهتاب به طرفش آمد  پالتو را از دستش 
تخت برداشت  یگرفت و شال را از رو

کرد زانیآو یو به چوب لباس : 

-  کی یخواست یکارم م نیفکر کنم ا
یساعت طول بد . 

 

 



 

 

دستانش را  دیتخت دراز کش یرو سحر
 رهیسرش گذاشت و به سقف اتاق خ ریز

 :شد

 .دلم گرفته، حوصله ندارم-
و با دست لبه تخت نشست   مهتاب

صورت سحر را به طرف خودش 
 :چرخاند

- شده باز رضا دست گل به آب  یزیچ
 .داده
و نگاهش را به نگاه  دیپهلو چرخ یرو

ربط بود سوال او  یمهتاب دوخت وب
 :جواب داد

- ؟یدار یچا  

 

 



 

 

زد یلبخند : 

 .آره اونم از نوع تازه دمش-
سحر را  یآوردن چا یو برا برخاست

 .تنها گذاشت
 فیز کرد و از داخل کرا درا دستش
به صفحه  یرا خارج کرد نگاه لشیموبا
. چند یامینه پ یانداخت نه تماس یاصل

شد که دلخوش کرده بود به  یم یصباح
اما آن هم  د،یپر از احساس حم یها امیپ

کوتاه  شیها یتمام شد. چقدر عمر خوش
 .بود

- لب پر، لب  یهم  چا نیا دییبفرما
 .سوز، لب دوز

 

 



 

 

خورد و به مهتاب که  یتکان شیجا در
 شیدر دست به رو یا شهیش وانیدو ل

انداخت یزد، نگاه یلبخند م : 

 . دستت درد نکنه-
گذاشت   وتریکامپ زیم یها  را رو ییچا

نشست یصندل یو خودش رو : 

-  دیاز حم ؟یکن یچکار م نمیخب بگو بب
  چه خبر؟

ها  یکه از چا ینگاهش را به بخار 
شد، داد یبلند م : 

- پر دیحم . 

 

 



 

 

 یصندل یبهت زده از رو مهتاب
 الیخ یبه صورت ب یبرخاست، نگاه

 :سحر انداخت و کنار ش نشست و گفت

- ؟؟یگ یم یچ نمیدرست حرف بزن بب  

زد، دلش آشوب بود  یتک سرفه ا سحر
آرام گفت یلیاما خ : 

-  الیخ یگفتم ب مویزندگ انیجر یوقت
شد یهمه چ . 

  یدو سکوت کردند، مهتاب لحظه ا هر
جدان گرفت او باعث بوجود عذاب و
رابطه شده بود و در آن لحظه  نیآمدن ا

 یخودش را مقصر حال بد سحر م

 

 



 

 

را  یچا وانیل زیم یدانست. از رو
 :برداشت  و به طرف سحر گرفت

- و بخور سرد شد تییچا ایب . 

را گرفت هنوز  یچا یگفتن کلمه ا بدون
داغ  یداغ بود. عادت به خوردن چا

گذاشت و  نیمز یرا رو ینداشت، چا
 :گفت

  .هنوز داغه-

لبش برد و  کیرا نزد یچا وانیل مهتاب
 :گفت

- ؟یاز من دلخور ! 

تلخ زد حس و حال مهتاب را  یلبخند
کرد یدرک م : 

 

 



 

 

- رابطه خوش  نینه، از اولش هم به ا
نبودم نیب .  

دیکش ینفس آسوده ا مهتاب : 

- راحت شد. بخدا سحر من قصد  المیخ
در  ییتنهاخواستم از  ینداشتم م یبد
 یم دایدونستم به هم عالقه پ ینم یایب

ادیم شیها پ انیجر نیو بعدش ا دیکن . 

 یو با ب دیزانوانش را درآغوش کش سحر
پاسخ داد یحال : 

- دونم یم . 

سحر که بلند شد هر  لیزنگ موبا یصدا
شد،  دهیکش لیدو نگاهشان به طرف موبا

 

 



 

 

 رهیهردو متعجب بهم خ دینام حم دنیبا د
دیپرس شدندمهتاب : 

- دوباره  نیتموم شد پس ا یمگه نگفت
 !چرا زنگ زده؟

داد،  رونیبازدمش را با صدا ب سحر
تپش قلبش شدت گرفته بود . خودش هم 

 یدانست، با دست یرا نم دیتماس حم لیدل
تمرکز  یرا برداشت برا لیلرزان موبا

 کونیو آ دیکش یقیبر اعصابش نفس عم
 ...تماس را زد

محسوس بود  شیکه در صدا یارتعاش با
 : گفت

 .بله-

 

 



 

 

چند لحظه سکوت  پاسخ داد بعد : 

- ؟یخوب  

وقت بود که خوب بودن را  یلیخ خوب،
شد با حال  یآورد. اصال مگر م ینم ادیب

 و روز او خوب هم بود؟

 .خوبم-

 ! سحر-

دیدهانش را بلع بزاق  : 

 .بله-
-  ندهیآ هیدوست داشتم با تو به  یلیخ

 ینم نکهیمشترک برسم اما ..... مثل ا
  .شه

 

 



 

 

شدنش به چشم  دهیکرد از هم پاش یسع
احساس گفت یسرد و ب دیاین : 

- و که من از اول بهتون گفته بودم.  نیا
تمام  دیکه اصرار داشت دیشما بود نیاما ا
دیکن یمن و قبول م طیشرا . 

باال رفت یکم شیتن صداو  دیکش یپوف : 

-  طیشرا نیآره من گفتم چون تصور ا
 نکهیمردم و قبول ا کیرو نداشتم. من 

هم آغوش  یا گهیزنم قبل من با کس د
 ...شده باشه برام سخته

 یداد اما در آن لحظه م یحق م دیحم به
خواست از خودش و غرورش دفاع کند، 

 

 



 

 

 یب دیزد و همانند خود حم یپوز خند
دادپرده پاسخ  : 

- شدم حالل خدا  یمن اگه هم آغوش کس
و که به  یدختر یبود تو مطمئن هست

به حرام هم  یکن یانتخاب م یهمسر
نشده؟ اون هم تو  یا گهیآغوش کس د

میکن یم یکه ما زندگ فیجامعه کث نیا . 

استفاده کرد و ادامه داد دیمکث حم از : 

- حرف ها من همون صبح  نیبا تمام ا
دونم  ی. االنم نمپرونده شما رو بستم

بود؟  قصد  یاز زنگ زدن چ لتونیدل
 یادآوریمن و به خودم  طیشرا دیداشت
 یتون راحت من خودم روز الیخ د؟یکن

 

 



 

 

و به خودم گوشزد  طیشرا نیهزار بار ا
کنم یم . 

شوکه شده بود از سحر  آرام و  دیحم
گونه پاسخ دادن  نیتصور ا ریسربز

 :رانداشت

- ند ماه ازهم چ نیمن فقط خواستم بعد ا
مینباش ریدلگ . 

داد گرشیرا به دست د یگوش کالفه  : 

- تون راحت من اصال ازتون  الیخ
قطع  دیاالنم اگه اجازه بد ستمیدلخور ن

سرم انباشته  یکار رو یکنم چون کل یم
 .شده

 

 



 

 

توان حرف  گریگفت چون  د یم دروغ
 .زدن نداشت

بم و مردانه اش که حاال گرفته  یصدا با
 :شده بود گفت

- دیموفق باش دیهر کجا هست دوارمیام . 

- شما نیهمچن . 

 یممتد خبر از قطع تماس م یها بوق
 .داد
 دیاز دستش افتاد، خودش هم نفهم یگوش

  .چگونه آن همه حرف زده بود

 یحت گرید ،یاز هر حس یشد .خال یخال
نداشت. انگار  دنیچک یبرا یاشک

 

 



 

 

 یو ابر یچشمانش هم با تمام گرفتگ
نداشتند دنیبار الیبودنشان خ . 

آرام تکانش داد و او نگاهش را  مهتاب
داد به چشمان نگران مهتاب. لبخند 

از جانب  یزدو قبل از هر سوال یسرد
 :او گفت

-  نکهیزنگ زده بود تا دلخور نباشم از ا
 .رفت و نماند

لبانش  یرو یلبخندبه زور  مهتاب
 :نشاند

-  گهید ده،یکه به آخر نرس ایدن الیخ یب
فکر نکن یچیبه ه . 

دیاز ته دل کش یآه : 

 

 



 

 

- . درد من ستین دیدرد من رفتن حم
جامعه هنوز جا  نیکه تو ا طمهیشرا
 یعل یبدتر از دور گهیوگرنه د فتادهین

ستیکه ن . 

از  یشد که در جمع حرف یوقت م یلیخ
گفتن نامش هم آتش  ینزده بود. حت یعل

 شیها یو تب دلتنگ دیکش یبه وجودش م
 ی. دستش را رودیبخش یرا شدت م

فشرد تا به اجبارهم که شده   شیگلو
 نیآخر ا دیترس یبغضش را مهار کند، م

خفه اش کند یبغض لعنت . 

آوردن  یبرا دیحال بدش را که د مهتاب
اتاق را ترک کرد عیسر یآب وانیل .  

 

 



 

 

ز آب برگشت، سحر پر ا وانیبا ل یوقت
و به  ستادهیکه پشت پنجره ا دیرا د
شده بود رهیخ ابانیخ . 

درد پس زده شدن رو،  دیفهم یم خوب
که تا چند روز قبل  یاونهم از طرف کس

شد یدوست داشتنش م یادعا : 

- ؟یسحر خوب  

گرفت پرده را انداخت و  ابانیاز خ نگاه
تخت نشست یرو : 

- ز من خوبم، البته اگه بشه به حال و رو
 .گفت، خوب

آب را به سمتش گرفت وانیل مهتاب : 

- مهیبخور، خدا خودش کر . 

 

 



 

 

 شیگلو نکهیرا از مهتاب گرفت با ا آب
به خوردن  یلیخشک شده بود اما م

 :نداشت
- گذره ، خوب و بد ،  یم یمهتاب زندگ

انسان  یول نیری، تلخ و ش بایزشت و ز
 اهشیس یروز  که موها هیدوست داره 
کرد و کمرش از بار  دیسف یریرو گرد پ

به پشت  یشد، وقت دهیروزگار خم نیسنگ
  نهیلبش بنش یرو یسر نگاه کرد، لبخند

من  یکه زندگ ینجورینه قطره اشک. ا
از اون دسته از آدمام  نم رهیم شیداره پ

زمیکه فقط اشک بر . 

 

 



 

 

دوستش نداشت  یدلدار یبرا یحرف چیه
 یاو نبود پس نم گاهیخودش در جا یوقت

بزند یت حرفتوانس : 

- تونم بگم خدا بزرگه یمن فقط م . 

لبش کش آمد یرو لبخند : 

- فکر،  هنوز دارم  نیمن هم بخاطر هم
دم یادامه م . 

دوباره بلند شد.  لشیزنگ موبا یصدا
جواب دادن نداشت  یبرا یکشش گرید
را برداشت، مادرش  یحوصله گوش یب

برگشتش را  میخواست تا یبود. احتماال م
 :بپرسد

- م مامانجان . 

 

 



 

 

- خونه ای! زود ب؟ییسحر کجا . 

مادر دلش را  ینفس نفس زدن ها یصدا
دینگران پرس د،یبه آشوب کش : 

- شده مامان یچ . 

- فقط هر جا  یفهم یخونه خودت م ایب
ایزود ب یهست . 

تکرار سوالش را داشت که تماس  قصد
 .قطع شد

گرد شده از تعجب به مهتاب  یچشمان با
انداخت ینگاه : 

- شده؟ خواست  یچ دونمید نممامان بو
 .زود برم خونه

 

 



 

 

را از  نیهم نگران شده بود، ا مهتاب
. دیشد فهم یم شیمشت کردن دست ها
 :اما بخاطر سحر گفت

- زمیعز رهینگران نباش، خ . 

 زیم یآب را رو وانیجا برخاست ل از
. دیپوش یمعطل یرا ب شیگذاشت و لباسها

را برداشت فشیک : 

- یندار یمن برم کار . 

را به سمتش گرفت لیموبا : 

- خبرم نزار ینه فقط ب . 

در وجودش  یاضطراب و نگران آنقدر
 یگریکه بدون گفتن حرف د زد،یموج م

 .....از خانه خارج شد

 

 



 

 

کرد.  یخانه را با عجله ط ریمس تمام
به  ییحال مضطرب مادر در دلش بلوا

همه  نیا لیراه انداخته بود. خودش هم دل
را در قفل  دیدانست. کل یاضطراب را نم
 چرخاند و وارد

مادر را  اطیشد از همان محوطه ح 
 :صدا زد

- ؟؟ییمامان، مامان، کجا  

نبود، مسافت نه  شیکس جوابگو چیه
کرد و وارد  یرا ط اطیح یچندان طوالن

ساختمان شد. خانه در سکوت فرو رفته 
به اطراف انداخت و دوباره  یبود. نگاه
 : صدا زد

 

 



 

 

- ؟ ییمامان ، مامان کجا ! 

 - باال تو اتاقت ایسحر ب . 

نفس آسوده  دیمادر را شن یصدا نکهیا از
پله ها را به سرعت باال رفت.  دیکش یا

در اتاقش بسته بود متعجب آن را گشود 
 .و وارد شد

حبس شد  نهیدر س یلحظه ا یبرا نفسش
شدت گرفت. آنچه را که  و تپش قلبش

چند  نانیاطم یباور نداشت، برا دیدیم
را باز و بسته کرد،  شیبار پلک ها

به  شیشانه ها یاز رو فیخواب نبود. ک
 نیزم یافتاد،  زانوانش خم شد،رو نیزم

که  یکودک ینشست و آغوش گشود برا

 

 



 

 

را به مرز  او دنشیماه ها بود حسرت د
 .جنون برده بود

به آغوش او  عیر سرماد دنیبا د یعل
کوچکش دور گردن  یو دست ها دیدو

مادر  نهیمادر حلقه شد و سرش را در س
 یفرو کرد،بغصش شکست واشک ها

آمدند  نییآرام آرام پا شیا لهیت : 

 .مامان دلم برات تنگ شده بود-
تمام جسم او را غرق بوسه کرد و  سحر

 نیا یآرزو د،چقدریعطر تنش را  بلع
دانست .  یخدا ملحظه را داشت فقط 

را سخت به خود فشرد یعل : 

- دل کوچکت بشه یمادر فدا یاله .  

 

 



 

 

حلقه دستانش را دور گردن مادر  یعل
 :تنگ تر کرد

- مامان یتنهام نزار گهید . 

 یم ختنیاشک نر یکه برا یتمام تالش با
تمام محاسباتش  یجمله عل نیکرد اما با ا

اشک بود که ناخواسته  نیوا ختیبهم ر
مانش شدمهمان چش :   

- اگه از هم دور  یکنارتم حت شهیمن هم
میباش . 

 یفاصله گرفت و با مژه ها یکم یعل
دیدل سحر را به آشوب کش سشیخ : 

- ازت دور  گهیخوام د یمامان من نم
 .باشم

 

 



 

 

و  دیبه صورت نم دار پسرش کش یدست
را پاک کرد، چه  شیبا محبت  اشک ها

  یتوانست به او بزند وقت یم یحرف
اش در  کبارهی دنیوز با دخودش هن

برد، دلش به دروغ  یشوک به سر م
نبود یگفتن راض : 

-  یم یبابات چ مینیبب دیجونم ، با یعل
دلم زیگه عز . 

او  طیدر شرا یبه کوک قیگفتن حقا چقدر
به او  توانستینم یسخت بود ول شیبرا

قول دروغ بدهد و بعدها متهم به 
بشود ییدروغگو . 

 

 



 

 

و سر  دیکش را دوباره به آغوش یعل 
بلند کرد و تازه متوجه پدر و مادرش شد 

 رهیخ ینم دار به او و عل یکه با چشمان
 .شده بودند

 یفاصله گرفت و برخاست سالم یعل از
کرد پدر با تکان دادن سر جوابش را داد 

لرزان نثارش کرد یو مادر سالم . 

 یلحظه هم از آغوشش جدا نم کی یعل
 نیریش یشد و سحر بعداز مدت ها لبخند

را در بر گرفته بود، فاصله  شیلب  ها
چقدر کوتاه بود یغم و شاد  .  

 شانیآنگونه پر دیکه صبح از رفتن حم او
 زیکودکش همه چ دنیاحوال بود حال با د

 

 



 

 

 یرا فراموش کرده و از عمق وجودش م
دیخند : 

- ان جونممام . 

پسرش زد ییطال یبه موها یا بوسه  : 

- مامان فدات بشه یجان دلم بگو، اله . 

خود را در آغوش مادر انداخت  یعل
به گونه مادر زد و گفت یبوسه ا  : 

اونقدر دلم برات تنگ شده بود که -
از بابا من و  یمجبور شد پنهون زیعز
شتیپ ارهیب . 

را مرتب کرد یلباس عل قهی : 

 

 



 

 

- م برات تنگ شده بود اما دل یلیمنم خ
شتیپ ارهیتونست من و ب یکس نم چیه . 

دیپرس کودکانه : 

- د؟یدیترس یاز بابا م ! 

شد و صورتش را مقابل صورت  خم
به عالمت نه تکان داد یگرفت سر یعل : 

-  ینداره، فقط من نم یتو که ترس یبابا
آخه هر بار که اومدم  ؟ییدونستم تو کجا
یستیسراغت گفتن ن . 

او سخت بود  یحرف ها برا نیا حضم
زد یلبخند : 

 

 



 

 

-  دهیکه آقاجون برام خر ینیبرم ماش
ارمیب . 

با سرعت از سحر فاصله گرفت و . 

بود  ختهیر شیکه مادر برا ییچا فنجان
دیرا به سمت خودش کش . 

 .سحر-

را باال آورد  و به چشمان  نگاهش
 :مهربان مادر نگاه کرد

 .جانم-

ر سح یو روبه رو دیرا عقب کش یصندل
 :نشست

- ؟؟یچکار کن یخوا یحاال م  

 

 



 

 

کرد  کیرا به لبش نزد یفنجان چا سحر
دیاز آن را نوش یو جرعه ا : 

- رو ؟ یچ ! 

مادر، پدر که تازه وارد آشپزخانه  یبجا
 :شده بود پاسخش را داد

- یبودن عل . 

موضوع  نیفرصت نکرده بود به ا هنوز
کودکش خوشحال  دنیفکر کند آنقدر از د

خدشه  یت با افکار واهخواس یبود که نم
وارد شود یشاد نیبه ا یا : 

-  نیخوام ا ینکردم، نم یفکر چیهنوز ه
قشنگ و با فکر دوباره  یلحظه ها

 .نبودنش خراب کنم

 

 



 

 

شانه او گذاشت و  یدستش را رو پدر
 :آرام فشرد

- از ما  نهمهیبچه ا نیا میبزار دینبا گهید
 .دور باشه

گذاشت و سرش را  زیم یرا رو فنجان
ندی گرفت تا چهره پدر را ببباال : 

- چکار کنم؟ شما که  دیآخه آقاجون من با
 ی. بخاطر راضدیشناس یرضا رو م

 یکردن من حاضره دست به هر کار
بچه نیدادن به ا یسخت یبزنه حت . 

را  خودش  یلقمه ا نیا دیکش یآه پدر
و  مانیسحر گرفته بود و حال پش یبرا

 

 



 

 

و  نادم از انتخابش ، نگران دختر جوان
 :کودک خردسالش بود

- کنم  یتو نگران نباش خودم درستش م
کردن برسه  تیشده کارمون به شکا یحت
لحظه هم از  هیبچه  نیا زارمینم گهید

 .آغوش مادر دور بمونه
پدر  تیزد و دلش به حما یلبخند سحر

 .گرم شد
لبخند را از  لشیزنگ موبا یصدا 

اش شروع به  نهیلبانش دور  و دل در س
کرد دنیلرز .  

به احواالت او  یبا نگاه به سحر پ پدر
 :برد و گفت

 

 



 

 

- دمیاگه رضا بود بده من جواب م . 

از جا برخاست و به طرف  یباسست
رفت لشیموبا .... 

 زیم یرا از رو لیموبا یکند با
وب برداشت، لرزش دستش نشان از آش

 .دلش داشت
 لیبه صفحه موبا یکرد و نگاه یپوف

که به چهره اش  یقیانداخت، لبخند عم
 ینشست پدر و مادر نفس آسوده ا

جواب داد یمعطل ی. بدندیکش : 

  سالم-

- شد؟ مردم از اضطراب،  یچ ؟یدیرس
؟یخبرم نزار یقرار شد ب  

 

 



 

 

وقت  یلیکه خ یی. از آن خنده هادیخند
نشست ینم شیلب ها یبود رو : 

نفس بکش. چه خبره پشت سر هم  کمی -
یزنیحرف م . 

 یخوب یفکر کنم خبرا ؟یسحر خوب -
یبوده که خندان . 

قرمز  پیانداخت که با ج یبه عل ینگاه
مشغول  ده،یخر شیکه آقاجون برا یرنگ
بود یباز : 

-  یخبر بد یاومدن عل شهیآره، مگه م
 !باشه؟
زد یزیر غیج مهتاب : 

 

 



 

 

- سحر؟ یگ یم یجد ! 

لبانش کش آمد یرو لبخند : 

- قند دارن  لویک لویبله ، مهتاب تو دلم ک
چقدر دلتنگ  یدون یکنن نم یآب م

بودم دنشید . 

- واقعا خوشحال شدم.  زم،یدونم عز یم
برس یراحت شد برو به عل المیخ . 

- ؟یندار یفدات دوست خوبم، کار  

- نمتیب ینه م .  

گفتن خداحافظ تماس را قطع کرد و به  با
رفت یطرف عل  . 

 

 



 

 

زانو زد دستانش را دو طرف  نارشک
شد شیصورتش گذاشت و محو تماشا . 

را باال آورد و مقابل  نشیماش یعل
 :صورت مادر گرفت

- چقدر قشنگه نیبب . 

آنکه نگاه از چشمان معصوم او  بدون
گفت ردیبگ : 

- زمیقشنگه عز یلیخ . 

- به حال شام بکن  یفکر هی ایسحر ب
 یتو آشپز دیامشب با میمثال مهمون دار

دست پخت مامانش و  یتا عل یکن
 .بخوره

 

 



 

 

کودکانه  یو با ذوق دیپر نییباال و پا یعل
 :گفت

- یدرست کن مامان یآخ جون ماکارون . 

زد وبرخاست یبه گونه عل یا بوسه : 

- دل مامان زیچشم عز . 

را به سمت  شیجا برخاست . قدم ها از
و  دیکرد،  پرده را کنار کش تیپنجره هدا

خلوت و سوت و کور  چشم  ابانیبه خ
از رفت و آمد آدم ها  یاثر گریدوخت. د

همه جا را فرا  ینینبود، سکوت غمگ
 دیکش رشیز شیبه ته ر یگرفته بود.دست

 شانشینثار احوال پر یلب لعنت ریو ز
 .کرد

 

 



 

 

نمیرفت.  یکار چیو دلش به ه دست
لحظه از فکر سحر خارج  کینوز هم ه
خودش خواسته بود که  نکهیشد. با ا ینم
اما  خوشحال نبود  ابد،ی انیرابطه پا نیا

تکه از وجودش  کیسحر با خود  ییگو
 یاحساس پوچ نینچنیرا برده بود که ا

کرد یم . 

پنجره فاصله گرفت به سمت اتاق  از
 دیبا دیرا پوش شیخواب رفت و لباس  ها

شد . تنها بودنش در  یخارج ماز خانه 
آورد  یبه اعصابش فشار م شتریخانه ب
برداشت و  زیم یرا از رو چشیسو

 .خارج شد

 

 

 



 

 

دکمه پخش زد تا از  یرا رو دستش
بکاهد نیسکوت مرگبار ماش . 

کرده بود  دنیدوباره شروع به بار برف
هفته  نیزمستان  قصد داشت در ا ییگو
نشان بدهد یسال خود نیآخر یها . 

هدف در حال چرخ زدن بود که  یب
 نی. ماشدیخودش را مقابل خانه سحر د

به  یمتوقف کرد ونگاه یرا گوشه ا
روشن خانه اشان انداخت.  یچراغ ها

 نیاز ا کیدانست، اتاق سحر کدام  ینم
  یکه در چند قدم نیاتاق هاست، اما هم

شد یاو بود، حالش خوب م . 

 

 



 

 

فرمان گذاشت. دلش  یرا رو سرش
 یر  سبزار چشمان او را مغرق شدن د

زد یخواست و عقلش او را پس م . 

آرام و قرارش را  گرفته  بود،  دیترد
 گریدانست که بعد سحر د یخوب م

وجودش رنگ آرامش  یطوفان یایدر
 یچه م دشیاما با افکار و عقا ند،یب ینم

 شیکه برا یکرد؟ از همه مهمتر مادر
بود دهید یهزاران خواب  رنگ . 

فرمان  یسرش را از روکرد و  یپوف
برداشت و دوباره به خانه سحر چشم 

 یچراغ ها خبر یاز روشن گریدوخت. د
نبود، انگار همه به خواب رفته بودند جز 

 

 



 

 

او که خواب را بر خودش حرام کرده 
 .بود
 یهمه افکار  ب نیمگربا وجود ا اصال

آمد یسر و ته خواب به چشمانش م . 

 را در دست گرفت. دلش حرف لشیموبا
 زیچ چیخواست. ه یزدن با سحر را م

 یگرم و پر از مهر او نم  یجز صدا
وقت شب آرامش را به  نیتوانست ا

مکث کرد  یوجود او بر گرداند. لحظه ا
گذاشت. پلک  یشانیپ یو دستش را رو

که  یبه کار یرا بست و لحظه ا شیها
 هیثان ه. بدیشیقصد انجامش را داشت، اند

 یا تکانکه پلک گشود سرش ر دینکش

 

 



 

 

را  نیاز تماس با سحر ماش مانیدادو پش
 .....روشن کرد و از آنجا فاصله گرفت

زد  یبه صورت عل یزیر یبوسه  سحر
دیاش باال کش نهیس یو پتو را تا رو . 

 یبه چهره غرق خواب عل یا لحظه
همه  نیا یبرا شد و دلش رهیخ

ضعف رفت تیمعصوم . 

سرش  ریو دستش را ز دیپهلو خواب به
 .گذاشت

 کیباز هم  ی. با وجود علدیکش یآه
و نا آرام بود.  قراریگوشه از قلبش ب
 دیحم یکه با محبت ها یهمان گوشه ا

 

 



 

 

بنام  یوتازه تازه داشت  واژه ا دهیلرز
داد یعشق را در خود جا م . 

فکر نکند تمام  کرده بود به او یسع یلیخ
اختصاص داده و  یبعداز ظهر را به عل

دانشگاهش را کنسل  یکالس ها یحت
 .کرده بود

حاال که سکوت همه جا را فرا گرفته  اما
نداشت. قلبش   یریدرگ چیو ذهنش ه

 اهیچشمان س قراریشده بود. ب قراریب
 یزیکه جز محبت در آن ها چ یرنگ
بود دهیند . 

به حجم  یرا باز کرد و چنگ پسشیکل
 یرا رو شیزد. پلک ها شیفراوان موها

 

 



 

 

 یتحمل م دی. باردیهم فشرد تا آرام بگ
به  یکه در زندگ ییزهایکرد مثل تمام چ

شده  و او در مقابلشان صبر  لیاو تحم
کرده بود شهیپ . 

بلند شد لشیموبا امکیپ یصدا . 

را برداشت و  لشیگشود و موبا چشم
را باز کرد امیپ عیسر . 

- هم فکر  یچیدوستم. به ه یخوب بخواب
مثل من ینکن،  جز به دوست خوب . 

 امکشیزد و پ یمهتاب لبخند طنتیش به
جواب گذاشت. قصد نداشت به او  یرا ب

خواب  الیبفهماند که هنوز از فکر و خ
امدهیبه چشمانش ن . 

 

 



 

 

 یداد . کاش م رونیرا با صدا ب بازدمش
به سر  یدر چه حال دیتوانست بفهمد حم

سحر را  یها یقرار یاوهم ب ایبرد آ یم
که .... افکارش را پس زد  ایداشت 

به او فکر نکند،  دیامکان نداشت حم
خودش گفته بود دوستش دارد . پس اگر 

را  طشیدوستش داشت چرا نتوانست شرا
 وبیعاشق تمام ع نکهیمگر نه ا ردیبپذ

 یعنی.  پس ردیگ یم دهیمعشوق را ناد
ار درهم عاشق نبود ؟! کالفه از افک دیحم
 یغلط شیکرد. در جا یاش پوف ختهیر

سکوت گذاشت و  یرا رو لیزد. موبا
چشمانش را بست، بلکه خواب او را به 

ببرد یعالم فراموش ... 

 

 



 

 

انداخت  یبه صورت عل گرید ینگاه
که   بود دهی.آنقدر آرام و معصوم خواب

خم شد و  اوردیسحر نتوانست طاقت ب
دیبار او را بوس نیچندم یبرا . 

خواست امروز هم برف  یدلش م چقدر
تا مجبور نباشد کودکش را در  دیبار یم

 .خواب ناز رها کند و به سر کار برود

آهسته از کنار او بر خاست و از اتاق  
بود.  ستادهیپله ها مادر ا نییخارج شد. پا
داد. امروز  یزد و سالم یسحر  لبخند

بعد چند ماه صورت مادر مانند گل 
رنگ گرفته  شیشکفته شده و گونه ها

 .بود

 

 



 

 

- ؟ دهیماهت . خواب یسالم به رو  

انداخت فشیرا داخل ک لشیموبا . 

- بشه بهونه  داریآره . فقط ممکنه اگه ب
رهیبگ . 

- راحت حواسم هست. برو  التیخ
نگران نباش زمیعز . 

مادر زد و با گفتن  یبه گونه  یا بوسه
خداحافظ از او فاصله گرفت اما ناگهان 

رفته را بازگشت. مادر  یو قدم ها ستادیا
دیپرس یبا نگران : 

- شد؟ یچ ! 

به چشمان مادر لب زد رهیخ : 

 

 



 

 

 .رضا-

- ؟یرضا چ ! 

بعد رفتنش  نکهیبود دلواپس ا دلواپس
را با خود ببرد یو عل دیایرضا به آنجا ب .  

- بچه رو ادین گمیم ... 

 ینگذاشت جمله اش تمام شود لبخند مادر
 :زد

- شد آقاجونت امروز خونه  رتیبرو د
راحت باشه دختر التیاست. خ . 

مادر آرامش نکرد  یچند حرف ها هر
 .اما توکل به خدا از خانه خارج شد

 

 



 

 

ود که با ب دهیبه سر کوچه نرس هنوز
 ستادیشوکه شد. ا شیمرد روبه رو دنید

 ستینگر یمرد یبه چهره برزخ رهیو خ
 نیهمسرش بود. از آخر یکه روزگار

بودش  شکسته تر و الغر  دهیکه د یبار
 .تر شده بود

- نجاست؟یا یعل ! 

خورد چشم  یرضا، سحر تکان ادیفر با
تند از او  ییاز رضا کندو با قدم ها

 .فاصله گرفت
- ! ؟یریم یدار یت و انداختکجا سر

 .جوابم و بده

 

 



 

 

او به راهش ادامه داد  ادیتوجه به فر یب
اما رضا به سرعت خودش را به او 

اورا مجبور  فشیبند ک دنیرساند و با کش
کرد ستادنیبه ا : 

- نجاست؟یا یعل دمیپرس ! 

به چشمان   میو مستق دیسمت او چرخ به
 :او زل زد

- ؟ یکه چ نجاستیآره ا ! 

 نییها کرد سرش را پارا ر فشیک
انداخت و با دست به سمت کوچه اشاره 

 :کرد
- تو باشه شیپ ستیقرار ن ارشیبرو ب . 

 

 



 

 

در  دیقدم به سمت او برداشت نبا کی
از حقش  دیآمد با یمرد کوتاه م نیمقابل ا
کرد یدفاع م : 

قرار و گذاشته؟ نیا یک - ! 

-  ای تیسر زندگ یگرد یبر م ایمن، 
یو بزن یعل دیق دیبا  . 

 گریزد مگر د یحرف م یکدام زندگ از
 یبرگشت مانده بود؟ دست یهم برا یراه

 نیآخر یهنوز جا  د،یبه صورتش کش
که بر صورتش خورده  و باعث  یلیس

 یاش شده بود، درد م ینیب یشکستگ
 :کرد

 

 



 

 

- وقته  یلیما خ یفراموش کرد نکهیمثل ا
تموم  یما همه چ نی. بمیاز هم جداشد

 .شده بفهم

طرف سحر برداشت سرش  قدم به کی
کرد  لبخند  کیرا به صورت سحر نزد

موضع داد و با  رییزد. تغ ییدندان نما
گفت یمیلحن مال : 

- شه  یرو م نایهمه ا یاما اگه تو بخوا
درست کرد، سحر من هنوز هم عاشقتم. 

بدون  یفکر کن که چطور یاصال به عل
 .مادر قراره بزرگ بشه

ه کرد به او نگا قیعقب رفت و دق یقدم
و صورتش الغر شده  اهیچشمانش س ریز

 

 



 

 

 یاهیاز قبل به س شتریب شیبود. دندان ها
همان مرد  نیشد ا یزد باورش نم یم

قبل ازدواجشان باشد  یخوش قد و باال
بود دهیاو را به کجا  کش ادیواقعا اعت : 

- باز  یبرا یراه یکن یواقعا تو فکر م
 گشت هست ؟؟

مان نحوه پرسش سحر گ نیکه از ا رضا
برد که او هم دلش به برگشت است، 

 :گفت
-  یو درست م یتو بله بگو من همه چ

  .کنم
مرد چه  نیلبش را به دندان گرفت ا سحر
خواست درست کند یرا م زیچ : 

 

 



 

 

-  ت؟یکار یشه؟ ب یدرست م یچ
دم  ای ت؟یدست بزنت؟ بد دهن ادت؟یاعت
و  شیکیمزاج بودنت؟تو فقط بگو  یدم
خوش بشم به تا دل یدرست کن یتون یم

 .برگشت
گرفتن دست سحر جلو  یرا برا دستش

راه دستش را پس زد مهیبرد اما سحر ن : 

- نشو  کیبه من نزد  . 

 بیو داخل ج   دیرا پس کش دستش
 :کاپشنش فرو کرد

- دم تو فقط  یانجام م یتو بگ یهر کار
 .بخواه

 

 

 



 

 

 چیاو انداخت ه یبه سر تا پا ینگاه
بجز  مرد نداشت او نیبا ا یخاطره خوب

 اوردهیبه ارمغان ن شیبرا یزیچ یبدبخت
را باال برد شیبود تن صدا : 

- و من و بچم و  یخوام بر یفقط ازت م
نیهم یتنها بزار ... 

 یگاریسحر، س تیتوجه به عصبان بدون
لبش گذاشت. پوک  یروشن کرد و رو

را به  ظشیبه آن  زد و دود غل یقیعم
کرد تیطرف سحر هدا . 

-  دنیمثل گربه فقط چنگول کش شهیهم
درباره من؟  یفکر کرد ی. تو چیبلد بود

 یم متیتقد یپسرم و دو دست یفکر کرد

 

 



 

 

نه،  ؟یو خوش باش یبر یکنم که بزار
یکور خوند . 

 یبه تمام حاالت او آشنا بود م سحر
عجز و ناله  و دیایدانست اگر االن کوتاه ب

دهد، پوز  یآزارش م شتریکند رضا ب
زد و سرش را باال گرفت و گفت یخند : 

- فکر  ؟یفکر کرد یتو درباره من چ
به تو  ینگه داشتن عل یبرا یکرد

برو  یکنم؟ نه، تو جرأت دار یالتماس م
 یعل یچطور نباریا نیدر خونه ما تا بب
بازم  ی. فکر کردرمیگ یو از دستت م

دستت و روم  ای یزور بگبهم  یتون یم
که  یخودت فکر کرد شیپ ای ؟یبلند کن

چون سحر وقت طالق گرفتن از تموم 

 

 



 

 

حق و حقوقش گذشت حاال هم از پسرش 
 دیبا یفکر کرد  نایگذره. اگه به ا یم

تا االنم که کوتاه  یبگم سخت در اشتباه
 هیاومدم فقط واسه خراب نشدن روح

 تیبود وگرنه همون بار اول با شکا یعل
گرفتمش یازت م .   

 

به رضا  میمکث کرد و مستق یا لحظه
 رهیخ دیکش یرا م گارشیکه خونسرد س

ادامه داد دیسکوت اورا د یشد و وقت : 

- که هر  یبرم، تو هم مختار دیاالنم با
اما قبلش به  یدلت خواست بکن یکار

من فکر کن یحرفا . 

 

 



 

 

انداخت و  نیزم یرا رو گارشیس رضا
ردبا نوک پا آن را فش  : 

- برگشتن خوب فکرات  یتو هم درباره 
. خودت که ستین ادیو بکن. من صبرم ز

یدون یبهتر م . 

و  دیتوجه به حرف آخر رضاچرخ یب
کوچه رفت اما  یپشت به اوتا انتها

همچنان از عکس العمل او ترس داشت. 
به پشت سرش نگاه  یو لحظه ا ستادیا

بجز  یریرضا که مس دنیانداخت با د
گرفته بود، نفس  شیرا در پخانه آنها 

 یحبس شده اش را رها کرد. باورش نم

 

 



 

 

و اورا به  دیایکوتاه ب نینچنیشد رضا ا
 .حال خود بگذارد و برود

اش گذاشت  نهیقفسه س یرا رو دستش
 یم یتپش قلبش شدت گرفته بود، تا ک

همه اضطراب را در خودش  نیتوانست ا
 یدانست. نگاه یحل کند، فقط خدا م

که کامل  الشیوچه انداخت خبه ک گرید
 ابانیاز نبودن رضا راحت شد، به سر خ

 عیشد تا سر یتاکس نیرفت و سوار اول
رساندتر خودش را به محل کارش ب . 

 زیجدا شدن از سحر ماندن را جا با
سانده او را تر یندانست به اندازه کاف

ماند  یرفت و منتظر م یم دیبود. حاال با
را بکند. هنوز هم  شیتا سحر فکر ها

 

 



 

 

به طالق  یشد چطور راض یباورش نم
که اصال تصور  یاو شده بود در حال

بدون او را نداشت یزندگ .  

را  ینا سازگار یاگر مادرش بنا امروز
مخالفت  یگذاشت و با برگرداندن عل ینم
ول صبح به سراغ کرد حتما  همان ا ینم
. دیایرفت تا سحر به خودش ب یم یعل

واقف بود و از  یاز عالقه سحر به عل
ساخته بود تا اورا مجبور به  یآن حربه ا

 .برگشتن  کند
دانست که در حق او بد کرده  یم خودش

و آنقدر آزارش داده بود که بره آرام 
شده  که در  لیتبد یحاال به گرگ شیزندگ

کرد یم زیمقابلش دندان ت . 

 

 



 

 

که در  ییها یبا تمام کم و کاست اما
باز هم قادر نبود از سحر  دید یخودش م

دیطلب یبگذرد دلش بودن با او را م . 

لبش گذاشت و  یرو یگرید گاریس
 یم گاریکه به س یروشن کرد با هر پک
 شیواضح برا یریزد گذشته چون تصو

غرق در  شتریشد. و اورا ب یم یتداع
کرد یخواستن سحر م . 

 

 ادیکارگاه تا محل کار سحر ز ریمس
انداخت. تا  ینبود.  به ساعتش نگاه

 یسحر به محل کارش زمان کاف دنیرس

 

 



 

 

را روشن  و به سمت  نیداشت. ماش
 .محل کار او حرکت کرد

 

کارش گذشته بود اما از سحر  میتا از
نبود چند بار وسوسه شد که با او  یخبر

 بیاما هر بار به خودش نح ردیتماس بگ
دیآ یزد نه صبر کن االن م یم . 

 یم دنشیاز انتظار کش قهیدق ستیب
با  ینبود عصب یگذشت اما از سحر خبر

شروع به  نیفرمان ماش یدست رو
 .ضرب گرفتن نمود

هم به آن  یبود و حال نگران دلتنگ
 دیرا به ام شبید اضافه شده بود.تمام

 

 



 

 

کرده بود و  یدوباره سحر سپر دنید
از  شیطرف و نگران کی دنشیحاال ند
آوردند تا  یبه او فشار م گریطرف د

 یعنیباشد.   یاز حد معمول عصبان شیب
شده بود؟ ریهمه تاخ نیباعث ا زیچه چ   

مقابل مهد، نگاهش را  یتاکس ستادنیا با
 سحر دنیکرد و  با د تیبه آن طرف هدا

شد  یم ادهیپ یکه با سرعت از تاکس
لبانش جا خوش کرد.  یرو قیعم یلبخند

 ییسحر بدون توجه به اطراف با قدم ها
از  عیسر یلیتند به سمت مهد رفت و خ

دور شد دیرس نگاه حم ریت . 

داد و  هیتک نیماش یرا به صندل سرش
را بست. هرگز در خودش  شیپلک ها

 

 



 

 

آن  یدختر دنید یبرا یکه روز دید ینم
تاب شود.  یب نگونهیفاصله ا نیهم از ا

 یواقعا عاشق شده بود که دلش حت یعنی
 تیهم رضا یواشکی یها دنید نیبه ا
فرو  شیداد. دستش را داخل موها یم

 یسحر کجا کرد. اصال یم دیکرد چه با
و  دنیاو قرار داشت که هوس د یزندگ

 یلمس کردنش او را از کار و زندگ
  .انداخته بود

بلند شد. پلک  لشینگ موباز یصدا
 نیداشبورد ماش یرا از رو یگشود گوش

برداشت و به صفحه آن چشم دوخت. با 
جواب داد یحال یبا ب اریاسم مه نید : 

 .بله-

 

 



 

 

-  بتیکجا غ هویمعلومه  چیه ؟ییکجا
امروز با  یزد؟ نکنه فراموش کرد

؟یجلسه دار یمهندس بهزاد   

زد شیشانیدست به پ با : 

- نبود. االن اومدن ؟ دمایاصال  یوا یا  

- دارن رینه خدا رو شکر اونا هم تاخ  . 

را روشن  نیرا چرخاند و ماش چیسو
 .کرد

- کارگاهم گهید قهیمن ده دق .  

دوباره به  یرا قطع کرد و نگاه تماس
حواس  نیمهد انداخت. مقصر تمام ا

نفر بود. سحر کیفقط  شیها یپرت ! 

 

 



 

 

زد و حرکت کرد یتلخ لبخند .... 

نبود.  یمهد شد از فرشته  خبر وارد
احتمال داد حتما به کالس او رفته تا از 

کند یریبچه ها جلوگ یاهویه .  

شماره  عیفرصت استفاده کرد و سر از
خانه را گرفت. بعد چند بوق مادر جواب 

 :داد
 .جانم-

- هنوز خوابه ؟ یسالم مامان . عل  

دخترش لبخند  یها یبه دل نگران مادر
 :زد

- راحت. هنوز خوابه التیگفتم که خ . 

 

 



 

 

دیکش یآسوده ا نفس : 

- ؟یندار یمواظب باش کار  

- زمینه عز . 

 فشیرا داخل ک یکرد گوش یخداحافظ
انداخت. و به سمت کالسش رفت. لحظه 

سامان دادن به  یمکث کرد. برا یا
و  دیکش یقینفس عم شانشیاحوال پر

 .وارد کالس گشت

 یصندل یاز رو دنشیبا د فرشته
گفت زیر یبرخاست و با اخم : 

- ؟یکرد ریچقدر د  

 دنشیبه بچه ها انداخت که با د ینگاه
برداشته و با باالو  دنیکش یدست از نقاش

 

 



 

 

خوشحال بودنشان را ابراز  دنیپر نییپا
کردند یم . 

-  یاومده بود، م شیپ یمشکل هیبرام 
 یخودم کالس و م گهید یبر یتون

  .چرخونم

 یکه دستش بود، را رو یخودکار فرشته
گذاشت و از کالس خارج شد زیم . 

 

 

 ،یگردنبند در دستان کوچک عل دنید با
و  یبه عل یبه سمتش رفت. لحظه ا

نگاه کرد. تمام خاطرات آن  رهیگردنبند خ
به  یلمیروز در مقابل چشمانش همچون ف

 

 



 

 

و کنار  دیکش یدرآمد. آه سرد شینما
زد شیموها یرو ینشست. بوسه ا یعل : 

- مامان  لیباز بدون اجازه دست به وسا
؟یزد  

به مادر انداخت ینگاه یعل : 

- دست نزدم یچیمن که به ه . 

 یکودکش لبخند یزبان نیریاز ش سحر
 :زد و با دست به گردنبند اشاره کرد

- طون؟؟یپسر ش هیچ نیپس ا  

گفت زانیآو یبا لب ها یعل  : 

- گ بودخب قشن . 

 

 



 

 

 یگرفت و نگاه یرا از دست عل گردنبند
 :به آن انداخت

-' دست زد.  دیکه نبا یقشنگ زیبه هر چ
امیمادرجون تا منم ب شیحاال هم برو پ . 

برخاست شیاز جا یعل : 

- تو نمونم؟ شیپ یعنی ! 

رنگ پسرش  یبه چشمان قهوه ا سحر
 :زل زد

- برات درست  یمادرجون چ نیبرو بب
زمیکرده عز . 

- ت کرده ؟درس یچ ! 

 

 



 

 

کوچکش را فشار داد و  ینیدست ب با
 :گفت

- ینیبب یبر دیخودت با یزرنگ . 

کرد و به سرعت از اتاق  یخنده ا یعل
 .خارج شد

نگاهش را به گردنبند داد  ،یبا رفتن عل 
 نهیآ یو از جا برخاست و روبه رو

گردنبند را مقابل صورتش نگه  ستاد،یا
 یآن را رو با،یز یلیبود خ بایداشت. ز

گردنش انداخت و دوباره به آن نگاه کرد 
بود.  دشیواقعا برازنده گردن بلند و سف

منزل کرد و  شیدر گلو یپنهان یبغض
 دیبست. چقدر به بودن حم اراه نفسش ر

 

 



 

 

 یکنواختیاز  شیدل خوش کرده و زندگ
درآمده بود اما افسوس روزگار چشم 

او را نداشت یها یخوش دنید . 

مد. هر چه بود به خودش آ یعل یصدا با
که  یشبانه ا یایتمام شد. درست مثل رو

. گردنبند را ابدی یم انیشدن پا داریبا ب
از گردنش درآورد و داخل جعبه اش 

و با  دیبه صورتش کش یگذاشت، دست
وستیپ یناآرام به عل یقلب ..... 

را پارک  نشیکارگاه ماش یرودو یجلو
انداخت.  شیبه پل رو به رو یکرد. نگاه

پل  نیساخت ا یبود که برا یسال کی
شهر ساکن  نیترک وطن کرده و در ا

شده بود. عاشق کارش بود و هر گاه 

 

 



 

 

رساند، انگار  یرا به اتمام م یپروژه ا
شد یم دهیدوباره در کالبدش دم یجان .  

ز گذشته دو رو یبود که  ط بیعج اما
 دید یکار کردن در خود نم یبرا یشوق
 یخوشحالش نم زیچ چیه گرید ییگو

بودن داشت انگار بند  یکرد. احساس ته
 یب نگونهیاز بند دلش پاره شده بود که ا
از هم  شیتاب و سرگردان تمام زندگ

بود دهیپاش .  

 انیمعلق ماندن م یمعن دیفهم یم حال
 نیو آسمان را. حال که خودش ب نیزم

دانست که به  یعقل و دلش مانده  و نم
به  حرف عقلش گوش  ایراه دلش برود 

 .بسپارد

 

 



 

 

 یدل و عقلش سر نیخسته از جدال ب 
 .تکان داد

به  کراستیرا زد و  نشیماش موتیر
 یرفت که جلسه آنجا برگزار م یاتاقک

زد و وارد شد یشد. سرفه ا . 

 

زد و  یم یحرف نیاز مهندس کی هر
داد یرا ارائه م یطرح . 

انداخت.  دینگاه متعجبش را به حم اریمه
او را  یبار بود که در جلسه ا نیاول
با دادن  شهیهم د،ید یساکت م نگونهیا
 هیفوق العاده اش  زبان بق یها شنهادیپ

 

 



 

 

روزه  ییبست اما امروز گو یرا م
 .سکوت گرفته بود

- مهندس؟ هینظر شما چ  

 ینگاه جا خورده اش را رو دیحم
نشسته  زیدور تا دور م که یمهندسان

 یمهندس بهزاد یبودند چرخاند و رو
داشت به او بدهد  یثابت ماند. چه جواب

 عیاصال حواسش آنجا نبود، سر یوقت
 رییتغ ارینگاهش را به سمت مه ریمس

ردیبگ یداد تا از او کمک .  

به حال نامساعد او و  یکه پ اریمه
تکان  یاحوالش برده بود سر یشانیپر

 :داد و گفت

 

 



 

 

- بزنن، بنده  یمهندس حرف نکهیقبل از ا
داشتم یعرض . 

به او انداخت و  ینگاه یبهزاد مهندس
 :گفت

- دییبفرما . 

-  نیانجام ا یکه برا نهیا شنهادمیمن پ
طرح که مطرح شد به من و مهندس دو 

 یچون فکر نم دیبد قیروز فرصت تحق
 نیجلسه بشه درباره طرح به ا کیکنم با 
نظر داد یمهم . 

سکوت بر قرار شد یا لحظه .  

انداخته و با  گریبه همد ینگاه مهندسان
کردند و در  دییرا تا اریسر حرف مه

 

 



 

 

 دیبه حم ینگاه یآخر مهندس بهزاد
 .انداخت و موافقت خودش را اعالم کرد

و با لبخند  دیکش ینفس آسوده ا دیحم
جا داد از  شیلب ها یکه رو یکمرنگ
تشکر کرد اریمه ... 

. دیکش یکه تمام شد نفس آسوده ا کالس
فرو کرد و از جا  فشیرا داخل ک لشیوسا

نفر  ها بود  نیجزء آخر شهیبرخاست هم
کرد اما امروز  یکه کالس را ترک م

 یآزاد م یدر  هوا دنیدلش نفس کش
 .خواست

بحث از طاهره و الهام که مشغول  
کرد  یدرس بودند، خدا حافظ یدرباره 

 

 



 

 

و بدون تو جه به نگاه متعجب آن ها 
 .کالس را ترک کرد

 

بود و هوا  تمام تالش خود را  اسفند
 یکرد. دکمه ها یسرد شدن م یبرا
را بست و شالش را محکم دور  شیپالتو

دیچیگردنش پ .  

 یرو ادهیهوا قصد پ یوجود سرد با
ا خودش ب یخواست کم یداشت، دلش م

که در نطفه  یعشق یخلوت کرده و برا
کند یخفه شده بود  عزادار . 

تنگ شده بود.  دیحم یدلش برا بیعج
خودش هم سخت بود  یبرا یباورش حت

 

 



 

 

بدهد  یدل در گرو عشق یزود نیکه به ا
 یهماهنگ طشیعنوان با شرا چیکه به  ه

و کجا دلش  یک دینداشت. اصال نفهم
بود  یسالکم سن و  ی! نه دخترد؟یلرز

احساسات زود گذر  ریکه بشود گفت اس
که هر  دو بن دیق یب یشده نه دختر

باشد یباردلش بند کس . 

او که جز زن بودن مادر هم  یبرا عشق
آمد یممنوعه به حساب م ی وهیبود، م . 

رشته افکارش  یلیبوق ممتد اتومب یصدا
انداخت .  ابانیبه خ یرا گسست. نگاه

که دو پسر  یرنگ  دیسف 612چشمش به 
از  یکیاو بودند افتاد.  نیجوان سرنش

 

 



 

 

 لیاتومب شهیاز ش  یپسرها سرش را کم
گفت یخند شیآورد و با ن رونیب : 

برسونمت ایهوا سرده ب زمیعز - .  

داد و نگاه از آنها  شیبه ابروها یا گره
 شیپالتو بیگرفت.  دستانش را در ج

. دیسرعت بخش شیفرو برد و به قدم ها
از حرکاتشان به  نیتند و اقصد آزار داش

معلوم بود یخوب . 

کرد آنها مصر  یم ییاعتنا یچه او ب هر
شدند. در دل خودش را لعنت کرد  یتر م

انتخاب  یرو ادهیپ یرا برا یکه بد زمان
 .کرده بود

 

 



 

 

- چقدر ناز  گهیسوار شو د ایب گریج نیبب
یدار . 

پسر  یو حرف ها نیبوق ماش یصدا
 یدلش مبود،  ختهیاعصابش را بهم ر

را با  شیخواست برگردد و تمام عقده ها
 نیبر سر پسر بکوبد اما نه اهل ا یادیفر

 .حرف ها بود، نه جراتش را داشت

دوباره نگاهش  ینیماش دیترمز شد یصدا
دیکش ابانیرا به خ . 

 یرنگ دیسف یمایو واج به ماکس هاج
 612 یشد که به صورت کج جلو رهیخ

  .ترمز کرده و راه عبور آن را بسته بود

 

 



 

 

چشمانش  یکه قرمز یشدن مرد ادهیپ با
 نهیبود نفس در س یدنیاز راه دور هم د
 .سحر حبس شد

؟ نجایشد؟ او ا یم مگر ! 

او  یاز نهادش بلند شد. حال درباره  آه
کرد؟ دلش به درد آمد و  یم یچه فکر
بان قلبش شدت گرفتضر . 

رفت در  612به سمت  یعصبان دیحم
 رونیسمت راننده را باز کرد، پسر را ب

اش را گرفت و او را محکم به  قهی د،یکش
که داخل  یگری. پسر ددیکوب نیماش
صحنه  نیا دنینشسته بود،  با د نیماش
کمک به سمت  یشد و برا ادهیپ عیسر

 

 



 

 

 دیحم  دن،یدوستش رفت اما قبل از رس
و هر دو به  ادستش را به سمتش حل ددو
تر از  عیافتادند. پسر سر نیزم یرو

راجمع کرد و به  شیدوستش دست و پا
هجوم آورد ، قصد داشت   دیسمت حم

 دیکند اما حم دیحواله صورت حم یمشت
 شیکه به ساق پا یداد و با لگد یجا خال

کرد نیزد او را نقش زم . 

 ادیرف یعصبان یبلند شد و با لحن راننده
 :زد

- معلومه چه مرگته؟ یعوض   

داد و گفت یکاپشنش را تکان دیحم : 

 

 



 

 

- تو  گهیکه د یکتک و خورد نیا
یمزاحم ناموس مردم نش ابونیخ .  

کرد  یهنوز درد م شیکه ساق پا پسر
 : برخاست

- ؟یشیوص لیبه تو چه؟ مگه  تو وک  

کرد شتریگره ابروانش را ب دیحم : 

- م تا شوهرشم. حاال ه ستمین لشینه وک
و جمتون کنه،  ادیکه ب سیزنگ نزدم پل

دیو بر دیخودتون گورتون و گم کن . 

به  یچشمانش را گرد کرد، دست پسر
و با اشاره به دوستش  دیگوشه لبش کش

شود. هر دو به  نیخواست که سوار ماش

 

 



 

 

سرعت سوار شدند و در عرض چند 
آنجا را ترک کردند هیثان .... 

ترسانش را به اطراف انداخت و  نگاه
از عابران  کی چیه نکهیتعجب کرد از ا

چه  نندیقدم هم جلو نرفته بودندکه بب کی
چنگ  شیخبر است. بغض به گلو
که  یتیجمع انیانداخت و نگاهش در م

  دیحم یزد و رو یجمع شده بود، چرخ
 یفاصله هم م نیثابت ماند. از هم

 مانرا در چش تیتوانست اوج عصبان
ندیمهربانش بب شهیهم .  

 یتوجه به عابران و حرف ها یب دیحم
 نشیبه سمت ماش یسرو ته شان راه یب

 یشد و برا نیسوار ماش عیباز کرد. سر

 

 



 

 

را کنار  نشیکه سد معبر نکند ماش نیا
شد ادهیپارک کرد و دوباره پ ابانیخ . 

دند و از آن کم کم متفرق ش تیجمع
نبود یخبر شیچند لحظه پ یشلوغ .  

استوارش را به سمت  یقدم ها دیحم
سحر به  نهیسحر برداشت و دل در س

توانست از آنجا  یلرزه افتاد. کاش م
رفتنش سست شده بود  یاما پا زدیبگر

انداخت و نگاهش را که  نییسرش را پا
درست  دیبود، مهار کرد. حم دیحم رهیخ

به  یو لحظه ا دستایا شیروبه رو
شد رهیاو خ دهیصورت رنگ پر . 

 .سالم-

 

 



 

 

نبود نه محبت و  یحس چیه شیصدا در
زد یکه از آن دم م ینه عشق .  

فاصله گرفت و با لکنت گفت یکم سحر : 

 ..س. ..ال...م-

با  دیحال سحر را د یشانیکه پر دیحم
آرام گفت ییصدا : 

- سوز و  نیوقت شب؟ تو ا نیا نجا؟یا
؟؟یدکر یسرما چکار م  

دهانش را قورت داد و به زحمت  آب
سرش را باال گرفت تا بتواند به صورت 

 :او نگاه  کند
- کنم یرو ادهیپ یخواستم.کم یم . 

 

 



 

 

گرد شد چشمانش . 

- ؟یرو ادهیسرد، پ یهوا نیتو ا  

 به یتا بتواند جواب دیطول کش هیچند ثان 
بدهد دیحم . 

- دانشگاهمه ریمس .  

 یسر دینبود حم یقانع کننده ا جواب
 :تکان داد و گفت

- رسونمت یسوار شو م .  

آمد  یکه انگار از ته چاه م ییصدا با
 :جواب داد

- رمینه خودم م . 

را باال برد شیشد و صدا تلخ . 

 

 



 

 

- مشت آدم  هیکه دوباره  یآره خودت بر
 فیو اراج  فتنیولگرد پشت سرت راه ب

  .نثارت کنن
که با  یزن یرو  دینگاهش از حم   

 یکنار آنها عبور م متعجب از ینگاه
گله مند  یخورد و با لحن یکرد، چرخ

 :گفت
- شر اون مزاحما رو کم  نکهیممنونم از ا

شه سر من داد  ینم لیدل نیا یول دیکرد
دیبزن .  

به  ینگاه سحر را دنبال کرد دست ریمس
 رونیو نفسش را به ب دیصورتش کش

 

 



 

 

 ینم زیچ چیبود و ه یفوت کرد، عصبان
 .توانست آرامش کند

شد انگشت  کیقدم به سحر نزد کی
 .اشاره اش را مقابل صورت او گرفت
-  ینکرد میعصبان نیاز ا شتریپس تا ب

 .سوار شو

 نیو خودش جلو جلو به سمت ماش گفت
 .رفت

که  دیبرپا بود، به حم ییدلش غوغا در
 یشد نگاه یهر لحظه از او دورتر م
توانست  یانداخت. به خودش که نم

 نیبهتر نیود وادلتنگش ب دیدورغ بگو
بود یرفع آنهمه دلتنگ یفرصت برا . 

 

 



 

 

حاکم بود، فقط  نیبر ماش ینیسنگ سکوت
ها پشت  لیبوق اتومب یصدا یگاه
اعصاب خرد کن، سکوت  یها کیتراف
 یشکست.  سحر با بغض یرا م نیماش

آورد چشم به  یر مفشا شیکه بر گلو
 یکالفه و عصب دیدوخته و حم ابانیخ
 یکرد تمام تمرکزش رو یم یسع

باشد یرانندگ . 

ضربه  دیچراغ قرمز، حم نیاول پشت
به فرمان زد و گفت یمحکم : 

 حاال وقت چراغ قرمز شدن بود؟-

او شد.  خیگرفت و م ابانینگاه از خ سحر
 یم شیبار بود او را با ته ر نیاول یبرا

 

 



 

 

ژل زده و  شهیمثل هم شیموها یتح دید
تلخ و خنک  یبو گریروبه باال نبود. د

مرد با  نیشد. ا یاودکلنش هم حس نم
داشت یادیتفاوت ز شیچند روز پ دیحم . 

خود  ینگاه او را رو ینیکه سنگ دیحم  
لحظه به سمت  کی یحس کرده بود برا

 کیکرد.  ریو سحر را غافلگ دیاو چرخ
اخت و گفترا باال اند شیابرو یتا : 

-  یمرد عصب هیواقعا  ؟یزل زد یبه چ
 و داغون نگاه کردن داره؟

او عادت نداشت قلبش  یمهر یبه ب دلش
چنگ  شیبه گلو شتریو بغض ب دیلرز

 .انداخت

 

 



 

 

 .من واقعا متاسفم-
-  یدون یاصال م ؟یمتاسف یچ یواسه 

چرا  یدون یمن چرا داغون و کالفم ؟ م
 یشم؟ م یکنم آروم نم یم یهر کار

 یدوتا آدم عوض دمید یچرا وقت یدون
 یمزاحمت شدن،  تا مرز جنون رفتم ؟ م

چرا ؟؟ یدون  

مکث کرد نگاه از چشمان مه  یا لحظه
 .آلود سحر گرفت و ادامه داد

-  یاز درد من، وقت یدون ینم یچیتو ه
 چیگم شوهرتم اما ه یم یبه اون عوض

تونم داشته باشم یبا تو نم ینسبت . 

 

 



 

 

او را  نیحرکت ماششدن چراغ و  سبز
 .دوباره به سکوت دعوت کرد

بر پا شده بود  امتیاما در دلش ق سحر
 زیقطره اشک راه گر نیپلک بست و اول

کرد دایاز چشمانش را پ ... 

به سحر  یاز گوشه چشم نگاه دیحم
 یاشک رو یقطره  دنیانداخت و با د

کرد.  رییتغ شیاو  حال و هوا یگونه 
 ی هیرا داشت جز گر یزیطاقت هر چ

نرم شد. چشمانش  یاو. دلش به لحظه ا
گرفتند و هرچه احساس  یرنگ مهربان

کرد قیتزر شیداشت در تن صدا . 

 .سحر جان-

 

 



 

 

 طیکه  درآن  شرا یشوکه از جان سحر
آخر اسمش گذاشته بود،  صورتش را به 

 ریاند. با دست رطوبت زطرف او چرخ
شد به  رهیچشمانش را پاک کرد و خ

از غضب چشمانش  گریکه د یمرد
قطره اشک  کیهمان  یینبود. گو یخبر

دیبود بر آتش وجود حم  یسحر، آب . 

و متعجب  سیچشمان خ یرو نگاهش
 .سحر ثابت ماند

- ! مگه ؟یکن ینگام  م ینجوریچرا ا
؟یدیجن د  

 

 



 

 

ت او در آن حال رییبود. اما تغ دهیند جن
بود تا  یکاف ییزمان محدود، به تنها
زدیتعجب سحر را برانگ . 

باز شود شیزد تا راه گلو یا سرفه .  

- د؟یستین یعصبان گهید ! 

روبه  ابانیاز او گرفت و به خ نگاه
به فکر فرو  یشد. لحظه ا رهیخ شیرو

فرو کش کرده بود اما  تشیرفت. عصبان
مزاحمت ها به  نیآرام نبود، مگر ا

شد که از دل  یمشب وآن ساعت ختم ما
او بکاهد و آرامش کند یها ینگران . 

 

 



 

 

 نیپنجره ماش یآرنجش را رو کالفه
لبش  یگذاشت و پشت دستش را رو

کرد یفشرد و پوف . 

نداشت به سوال او پاسخ بدهد چون  قصد
خودش هم قابل  یحال و احوالش برا

 .درک نبود
منتظر پاسخ از طرف او سکوت  سحر

حرکاتش را از نظر  زیبه ر زیکرده و ر
حس  دیفهم یگذراند. خوب م یم

کرد  یم یرا که سع یمرد یسردرگم
. سر برگرداند و از دیایآرام به نظر ب

شلوغ  یابانهایبه خ نیماش شهیپشت ش
شد. خودش جوابش را گرفته بود و  رهیخ
دیگشالب به سخن ب دینبود تا حم یازین . 

 

 



 

 

 

آن کوچه گذشت آرام  چیکه از پ نیماش
پارک کرد. به طرف سحر  یرا گوشه ا

به صورت او  قیدق ی. نگاهدیچرخ
چهره اورا به  اتییانداخت و تمام جز

 یخاطر سپرد، دلش به رفتن او راض
 دینبود اما  قصد آزار او را هم نداشت با

گذاشت و او را از خود  یدلش م یپا رو
کرد یدور م . 

- به بعد و خودت برو فقط  نجایخب از ا
باش مواظب  . 

 ییمقنعه اش را مرتب کرد و موها سحر
بود را با دست  ختهیر شیشانیپ یکه رو

 

 



 

 

را در دست  فشیمقنعه فرستاد. ک ریبه ز
کوتاه  یبار نگاه نیآخر یگرفت و برا
 یانداخت. خوب م دیحم یبه چهره 

چقدر دلش  ایدانست از االن تا آخر دن
نفس  دنیاو تنگ خواهد شد. با کش یبرا
را مهار   شیهااشک  نختیر ،یقیعم

 یکرد خال یم یکه سع ییکرد و با صدا
 :از احساس باشد گفت

 .بخاطر امشب ممنون و شب خوش-
 ادهیرا باز کرد و به سرعت پ نیماش در

سرد به صورتش  یاز هوا یشد. موج
 یتمام بدنش را لرز کبارهیخورد و به 

در بر گرفت فیخف . 

 

 



 

 

به صورتش  یشدن سحر دست ادهیپ با
که آرام آرام  یشد به عشق رهیو خ دیکش

 یشد. آه بلند یاز او دور و دورتر م
 دیکوب نیو با مشت به فرمان ماش دیکش

از  دیدلش از دست زمانه پر بود. چرا با
همه دختر سحر او دچار    نیا انیم

 شید؟!  براباش نینچنیا یسرنوشت
ر ممکن بود. یسحر غ تیموقع رفتنیپذ
توانست کنار  یاگر خودش هم م یحت
که  یکرد؟! مادر یبا مادرش چه م دیایب

داشت و  یدوست م شتریاز جانش هم ب
او شرط اول ازدواجش بود تیرضا .  

به کوچه انداخت سحر رفته بود و  ینگاه
  در

 

 



 

 

آمد.  یبه چشم نم گریشب د یاهیس
را روشن  نینداشت ماش یا دهیماندنش فا

کرد دور زد و به سرعت از آنجا دور 
 .شد

 

 گریبه پشت سرش انداخت د ینگاه
نبود، حاال راحت  دیحم نیاز ماش یخبر
توانست به بغضش اجازه شکسته  یم

 ینابود یبرا ریدل س کیشدن بدهد و 
. تلخ بود زدیاشک بر شیتمام آرزوها

 پس زده شدن آن هم فقط به خاطر شیبرا
که دست روزگار باعثش بود و  یطیشرا

تاو توان مقابله با آن را نداش . 

 

 



 

 

کرد با دست  یمکث دیخانه که رس به
را پاک کرد و زنگ را  سشیصورت خ
به گوشش  یکودکانه عل یفشرد صدا

دیرس . 

- ه؟یک  

او  یصدا دنیآن همه غم با شن انیم در
لبش نشست یگوشه  یلبخند . 

 .باز کن عشقم-
 رونیمش را با صدا بباز شد بازد در

 یدادو رفت تا در آغوش کودکانه 
را  یاز خاطر ببرد کس یپسرش، لحظه ا

 یکه بعد سال ها  توانسته بود در صحرا

 

 



 

 

آب و علف قلبش،  بذر عشق را  یب
 ... بکارد
 شیرا رورا خواباند. پتو  یعل باالخره

به گونه اش زد.  یآرام یو بوسه  دیکش
دیوخودش به پشت دراز کش . 

را پشت سر گذاشته بود.  یبد روز
آن دو جوان و  یمخصوصا مزاحمت ها

دیحم دنیسر رس . 

 یآن صحنه ها ته دلش خال یآور ادی با
زد و به پهلو دراز  یشد. کالفه غلط

او  دیخواست حم ی. اصال دلش نمدیکش
 یحاال درباره   ند،یبب تیرا در آن وضع

کرد؟ یم یاو چه فکر   

 

 



 

 

افکار درهم باعث شده بود، با  نیا تمام
از اندازه، خواب از  شیب یوجود خستگ

 .چشمانش دور شود

که  یتاب کس ی. بریتاب بود و دلگ یب
از  ریبه او دلبسته و دلگ الشیدر خ

رقم خورده  نگونهیا شیکه برا یسرنوشت
 .بوده
 آه ییگو  دیکش یآه بلندبار  نیچندم یبرا

آخر سوزان تر بود که چشمانش را به 
شدن از  سیخ شیاشک نشاند و  گونه ها

شدند یم ختهیوقفه ر یکه ب ییاشک ها . 

ه ب دیگذشته و اشتباهاتش افتاد. نبا ادی به
 شیداد که در زندگ یاجازه م گرانید

 

 



 

 

دخالت کرده و او را مجبور به تحمل آن 
همان سال اول  کنند. اگر ینکبت یزندگ

نبود  یکودک گریطالق گرفته بود حال د
 نیعذاب بکشد و در ا نگونهیکه بخواهد ا
را  ییدرد و غم و تنها یسن کم معن

بهتر در  یا ندهیآ دیخودش شا وبفهمد. 
 .انتظارش بود

قلبش درد گرفت در  یتجسم نبودن عل با
خود فرو رفت و دستش را نوازش گونه 

دیبر صورت او کش . 

به او که  یبود لحظه ا دهیآرام خواب چقدر
در خواب  یالیبه دور از هر فکر و خ

ناز فرو رفته بود چشم دوخت و در دل 
 یتوانست برا یکاش م یآرزو کرد که ا

 

 



 

 

لحظه هم که شده دوباره کودک شود  کی
 چیه گریکه د یو از ته دل بخندد. خنده ا

در خود نداشته باشد یتلخ ... 

 

انداخت  و  زیم یاش را رو یگوش
 یرا رو شیمبل نشست. پا یخودش رو

 یانداخت و سرش را به پشت گرشید یپا
داد. به سقف اتاق چشم دوخت  هیمبل تک
 یی. در دلش غوغادیکش قیعم یو نفس

بر پا بود. حس باختن، آن هم درست 
گمشده اش  مهیکرد ن یکه فکر م یزمان
از  حتنبود که بشود را یحس افته،یرا 

هم  یرا رو شیکنارش گذشت. پلک ها
آن دو  یمزاحمت ها ریفشرد و تصو

 

 



 

 

جوان را دوباره تجسم نمود. از فکر 
افتاد؟  یم یاگر آنجا نبود چه اتفاق نکهیا

 تیکرد و دستش را باعصبان یکالفه پف
زد و با عجله از جا  شیزانو یبه رو

رخاست.از مبل فاصله گرفت. دستانش ب
را پشت کمرش نهاد ودر سالن کوچک 

شروع به قدم زدن کرد.  شیخانه مجرد
کرد.تا  نییچند بارطول سالن را باال و پا

نمود،  یمکث زیلحظه کنار م کی نکهیا
کشف کرده باشد  یتازه ا زیانگار که چ

 زیم یرا از رو یتکان داد و گوش یسر
 اریرفتن شماره مهبرداشت و شروع به گ

 ییابا صد اریکرد. بعد از چند بوق مه
 .خواب آلود پاسخ داد

 

 



 

 

 جانم؟-

- اونم االن؟ ؟یخواب بود ! 

- به  ینگاه هیقبل از تماس  دیتو نبا یعنی
! مرد حساب االن وقت ؟یساعت بنداز

از  یکن یزنگ زدنه؟ تازه تعجبم م
 .خواب بودنم

خورد و به ساعت  یچرخ نگاهش
 یشکل که باال یا رهیدا ساده و یوارید

زده بود، افتاد ونیتلوز . 

شب گذشته بود. با  ی مهیاز ن ساعت
فرو  شیحجم موها انیم یشرمندگي دست

 .برد

 

 



 

 

واقعا متاسفم اصال متوجه گذر زمان -
 .نبودم
تر شده بود گفت اریکه حاال هوش اریمه : 

- نکنه عاشق  ؟یزن یمشکوک م دایجد
؟یشد ! 

آرام  دیکه حم دیو نشن دیو بلند خند گفت
 ...لب زد. آره عاشق شدم رفت

گفت اریتوجه به خنده بلند مه یب : 

- جان زنگ زدم بگم من چند روز  اریمه
امیکارگاه نم . 

دیپرس متعجب . 

- اومد؟ شیپ یشده؟ مشکل یزیچ  

 

 



 

 

را در دستش جابجا کرد یگوش . 

- مامان  شیبرم پ یخوام چند روز ینه م
هواش و کردم یبدجور . 

زد یلبخند اریمه . 

حله داداش برو به سالمت من حواسم -
 .به کارگاه هست
- راحت؟ المیخ ! 

- یغم ندار یجان تا من و دار دیآره حم . 

زد و با گفتن خداحافظ به  یتلخ  لبخند
داد انیتماس پا . 

گذاشت و به  زیم یرا دوباره رو یگوش
را  لشیسمت اتاق خوابش رفت تا وسا

 

 



 

 

فاصله  دیجمع کند. قصد داشت برود، شا
بکاهد شیها یقرار یب نیاز حجم ا . 

 نیعقب ماش یصندل  یرا رو ساکش
به  یپرت کرد و در را بست. نگاه

اش انداخت، هنوز هفت  یساعت مچ
نشده بود. در سمت راننده را باز کرد و 

به  ینگاه نهیپشت فرمان نشست. از آ
داخل  یخسته اش انداخت و دست یچهره 
 یمرتب شود همه  یتا کم دیکش شیموها

 ود،سفر هماهنگ ب یبرا  شیبرنامه ها
کار خارج از برنامه  کیفقط قصد انجام 

ذهنش را  شبیداشت، که تمام د شیها
گرفت  نهیخود کرده بود. نگاه از آ ریدرگ
 یرا روشن کرد و سمت خانه  نیماش

 

 



 

 

بار  نیآخر یبرا دیبا سحر حرکت نمود.
. دید یاز دور او را م یهم که شده، حت
 دارید نیا یبرا یمنطق لیخودش هم  دل
را  یرفت که آرام کند دل ینداشت فقط م

 دنیقرار در حال تپ یکه شب تا صبح ب
  .بود
انداخت و  ابانیبه سر تا سر خ ینگاه
 ریپارک کرد که در ت ییرا جا نیماش

مه پخش را زد رس نگاه سحر نباشد. دک
فرمان شروع به ضرب  یو با دست رو
 یم یها به سرعت سپر قهیزدن نمود. دق

 ریانداخت سحر د یشدند به ساعتش نگاه
کرده بود کالفه دستش را مشت کرده و 

سحر قبل  نکهیا. فکر دیکوب شیپا یرو

 

 



 

 

او رفته باشد، دلش را به آشوب  دنیرس
 یم دینداشت با دهیماندن فا گری. ددیکش
کوچه  نیت و تمام خاطرات سحر و ارف

سپرد یم یرا به دست فراموش . 

 نیرا روشن کرد و همزمان آخر نیماش
نگاهش را به کوچه انداخت قصد حرکت 

 یسحر با کودک دنیداشت که از د
،  ابانیبه سمت خ دنشیدرآغوش و دو
 یعاد ریغ یادیز دنشیشوکه شد. دو
کرد سرش را  یمکث م یبود. لحظه ا

 دنیچرخاند و دوباره به دو یم نیبه طرف
 یدور هم م نیداد. از هم یادامه م

ببرد یتوانست به حال مضطربش پ .  

 

 



 

 

او برود و هر  دنیآمده بود تا با د امروز
 شهیهم یبود را در دلش برا نشانیچه ب

حال و روز  دنیدفن کند اما حاال با د
 یکه آن لحظه م یزیسحر فقط به تنها چ

کمک به او بود دیشیاند . 

را روشن کرد و به سمت سحر  نیماش
حرکت کرد چند متر جلو تر از او 

شد و راه اورا سد  ادهیپ عیسر ستاد،یا
 .کرد
او  دنیبا د دیدو یهمانطور که م سحر

به اطراف انداخت  ینگاه ستادیمتعجب ا
در آن وقت صبح  ییتا از نبود آشنا

 .خاطرش جمع شود

 

 



 

 

شد که  یمرد رهیکس نبود و او خ چیه
 دایحضورش آن وقت صبح پ یبرا یلیدل
نداشت  یکرد، حال خوش یکرد. پوف ینم
اضطراب هم به احواالتش  دیحم دنیو د

 .اضافه کرده بود
 یبا نگران دیکه چهره آشفته او را د دیحم

 :گفت
- شده؟ یسحر! چ ! 

 یرو هیرا باال آورد چند ثان سشیخ نگاه
 یمکث کرد و بعدبا صدا دیچشمان حم

گفت یلرزان : 

- حال پسرم خوب  دیز سر راهم کنار برا
ستین . 

 

 



 

 

شد  یکودک رهیاز سحر گرفت و خ نگاه
به  یکه در آغوش او مچاله شده و رنگ

 .چهره نداشت

از حد معصومش   شیکودکانه و  ب چهره
اراده  یرا به درد آورد و ب دیقلب حم
 :گفت

- مارستانیب مشیسوار شو ببر . 

انداخت  چشمانش  یبه عل ینگاه سحر
 یشد و هر از گاه یاز شدت درد باز نم

. اورا دیرس یناله اش به گوش م یصدا
 یآرام یمحکم تر به خود فشرد ، بوسه 
نگاه  دیبر گونه اش زد و دوباره به حم

بود دست رد  یگریکرد اگر هر زمان د

 

 



 

 

به راه خود ادامه زد و  یاو م نهیبه س
لحظه و با وجود حال  نداد اما در آ یم

تعارف کردن نبود  یبرا ییجا  یبد عل . 

-  میبر عتریاگه سر دیکن یم یلطف بزرگ
رهیبچم داره از دستم م . 

اشاره کرد نیبه سمت ماش دیحم . 

- سوار شو عیسر . 

در  دیرفتند حم نیدو به سمت ماش هر
باز  کرد  و بعد  شیرا برا نیماش
وارشدن سحر، در را بست و خودش س

 .به سرعت سوار شد و به راه افتاد

 

 



 

 

 مارستانیگرفته آدرس ب یبا صدا سحر
 یحرف چیبه مقصد ه دنیرا داد و تا رس

رد و بدل نشد نشانیب . 

 مارستان،یبه ب دنیساعت بعد با رس مین
ثابت  دیحم یخورد و رو ینگاهش چرخ

 .ماند
- شم یم ادهیجا پ نیممنون من هم . 

به  یکم کرد و با نگاه نیسرعت ماش زا
 :اطرافش گفت

-  یم دایپارک کردن پ یبرا ییتا من جا
دیکنم شما داخل بر . 

جابجا  شیدست ها یرا رو یعل سحر
  .کرد

 

 



 

 

- هم  نجایشم تا ا یمزاحم شما نم گهید
دیلطف کرد . 

خورد و  یبه سمت سحر چرخ نگاهش
را کنار  نیتوجه به حرف او ماش یب

کردمتوقف  ابانیخ . 

- و پارک  نیمن ماش دیریتا شما نوبت بگ
کنم یم . 

 انیم دیبزند که حم یحرف خواست
دیحرفش پر . 

- حرف زدن   یکنم بجا یخواهش م
دیبچه کن نیبه حال ا یفکر . 

 

 



 

 

او  نکهیبه دل سحر نشست حس ا حرفش
دلچسب  شیشده بود برا یهم نگران عل

 .بود
 ادهیبرد و پ رهیرا به سمت دستگ دستش

را  نیدر ماش ین گفتن حرفشد و بدو
تند به سمت  ییبست و با قدم ها

رفت مارستانیب . 

 نیرا پارک کرد خواست قفل ماش نیماش
را بزند که نگاهش به ساک سفرش افتاد. 

 یکه بار سفر م شبیتکان داد. د یسر
رود و با  یبست با خودش گفته بود م

 نیدور شدن از سحر کم کم تب داغ ا
ود. اما دست ر یم یعشق، رو به سرد

 

 



 

 

سرنوشت دوباره او را کنار سحر قرار 
نبود یگسستنبند  نیا ییداده بود گو . 

را زد و  نیافکارش را پس زد قفل ماش  
حرکت  مارستانیبا سرعت به سمت ب

 ...کرد
 طرف پنجره رفت. همانطور که پرده به
را  مارستانیب یرنگ و رو رفته  ی

زد تا نور آفتاب به داخل بتابد ،  یکنار م
انداخت. جز رفت و  رونیهم به ب ینگاه

. به دیند یخاص زیچ ضیمر یآمد عده ا
آن  یکه پسرش رو یسمت  تخت کوچک

 یبود، قدم برداشت. صندل یبستر
 ماریکه مخصوص همراه ب یکیپالست

مقابل تخت بود، را جا بجا کرد و درست 

 

 



 

 

آن   یرو یدست دنیگذاشت و با کش یعل
بودنش، نشست.  زیاز تم نانیاطم یبرا

پسرش زد و  یشانیبر پ یآرام یبوسه 
غرق در  خواب او ،  یبه چهره  رهیخ

را  یواقعا شب سخت دیکش یقینفس عم
 یپشت سر گذاشته بود. تنها با کودک

شب یاه مهیدر ن ضیمر ... 

ذاشت تا تخت گ یشد و سرش را رو خم
بدهد.  یسرو سامان شانشیبه افکار پر

 دنیطرف و د کیاش  یتمام حجم خستگ
.  گریطرف د کیآن وقت صبح   دیحم

 لیتوانست دل یکرد نم یهر چه فکر م
 نی. اابدیحضور او ب یبرا یقابل قبول

 بیعج شیمنتظره برا ریغ یدارهاید

 

 



 

 

بود  رفتنو  دنیبود. واقعا اگر قصدش بر
سر راهش سبز  یهپس چرا هر از گا

شد و دوباره ذهن سحر را معطوف   یم
کرد یخود م .  

 

سرش را بلند کرد.  ییپا یصدا دنیشن با
 شیدستش به سمت روسر اریاخت یب

رفت تا از مرتب بودنش مطمئن شود. 
که راحت شد سرش را به عقب  الشیخ

ستادیبلند شد و ا دیحم دنیچرخاند و با د .   

سحر انداخت یبه سر تا پا ینگاه دیحم . 

- یخسته نباش . 

لبش جا داد یرو یلبخند . 

 

 



 

 

ممنونم. تموم زحمت ها که به گردن -
 .شما بود

چند قدم برداشت و درست روبه  دیحم
دارو ها را  ی سهیو ک ستادیسحر ا یرو

 .به سمت او گرفت
- . فقط داروها رو سر هیچه حرف نیا

بهتر باشه رشیوقت بهش بده که تاث . 

رفت و با گفتن  داروها رو گ ی سهیک
که  یکوچک یکشو یممنونم ، آن را رو

  .کنار تخت بود قرار داد
نشست و  یکیپالست یصندل یرو دیحم

را در دست گرفت و  یدست کوچک عل
مقدمه گفت یب : 

 

 



 

 

-  ییبه جدا ی. چطورکهیکوچ یلیخ
یازش تن داد .  

که  دیو به حم دیبه سمت او چرخ سرش
رد م نی. واقعا استیبود، نگر یعل رهیخ

خواست ؟! چرا هر  یاز جان او چه م
و  دیکش یبار گذشته اش را به رخ م

بر  یتلخش را مانند پتک یحرف ها
دیکوب یسرش م . 

-  نیا یبرا یقانع کننده ا لیحتما دل
داشتم ییجدا . 

به  یسحر سر یاز لحن عصب متعجب
را  یعالمت تاسف تکان داد دست عل

 

 



 

 

کوتاه  یرها کرد. از جا برخاست و نگاه
سحر انداخت به . 

متاسفم. گذشته هر کس به خودش -
شما ظلم  ییمربوطه اما به نظر من جدا

بچه بوده نیدر حق ا یبزرگ . 

 دیقبل بودند و حم تیاگر در موقع دیشا
نشست و  ینزده بود، م ییاز جدا یحرف

گفت تا  یاو م یبرا شیها یاز تمام سخت
هم خودش سبک شود و هم او بداند، 

را پشت سر نهاده که  یسخت یقطعا زندگ
تحملش  در توان سحر نبوده و او به 

از کودک خردسالش  ییاجبار  تن به جدا

 

 



 

 

او  هیتوج یبرا یلیگر دلیداده. اما حال د
دید ینم . 

- دونم یرو من خودم بهتر م نایا . 

حرف آمدبه  یاز مکث کوتاه بعد . 

- دخالت  دیبله حق با شماست. من نبا
و بدست  شیزودتر سالمت دوارمیکنم. ام

ارهیب .  

زد لب . 

 .ممنونم-
در آن مشهود بود  یکه دلخور یلحن با

 .ادامه داد

 

 



 

 

- است روز  دهیفا یب نجایبودن من ا گهید
ریبخ . 

نشد. پشت به سحر کرد و  یحرف منتظر
از اتاق خارج شد یا قهیکمتر از دق . 

خود  ریو ذهن سحر را دوباره درگ رفت
مرد چرا او را  نیا دیفهم یکرد. کاش م

 یکند؟ چرا نم یبه حال خود رها نم
توانست  یبود که نم نیرود؟! مگر جز ا

سحر را در خود هضم کند، پس  طیشرا
که راه انداخته  دیجد یباز نیقصدش از ا
توانست باشد؟ یبود، چه م ! 

نداخت ا یصندل یخودش را رو کالفه
او  شیکه چند لحظه پ ییدرست جا

 

 



 

 

شده بود. دست  رهیخ ینشسته و به عل
کوچک پسرش را در دست گرفت و 

که در حرفش بود اما  یفشرد. با تمام تلخ
توانست کتمان  یکالمش را نم تیواقع

 یبزرگ یاو و رضا، ظلم ییکند. جدا
شده بود یبود که در حق عل . 

اش تمام افکارش را پس  یگوش لرزش
آورد و  رونیب بشیرا از ج ید. گوشز

به صفحه آن انداخت. نام مادرش  ینگاه
آه از نهادش بلند شد.اصال از  دیرا که د

برده بود که به مادر خبر بدهد. دکمه  ادی
 .اتصال را زد
  .سالم مامان-

 

 



 

 

- مادر؟ مگه قرار نبود  ییسالم کجا
و نگه  یتا عل امیمن ب یصبر کن

 یجا برددارم؟آخه بچه رو باخودت ک
 !اول صبح؟

مادر و پدرش  شبیبا مادرش بود. د حق
 یمنزل عمه اش، که چندان حال خوش

نداشت مانده بودند و مادر قول داده بود 
قبل رفتن او به سر کار، برگردد تا کنار 

به  یباشد. حال مانده بود چه پاسخ یعل
نگران نکند.  خودیمادر بدهد تا او را ب

ادنه گرشیگوش د یرا رو یگوش . 

- صبح بهونه گرفت با خودم  یعل
راحت باشه التیآوردمش مهد. تو خ . 

 

 



 

 

-  ایبچم االن خوابه  یبرا رمیبم یاله
دار؟یب  

انداخت رنگ چهره اش  یبه عل ینگاه
و  یدیکرده  و از آن حالت سف رییتغ یکم
صبح در آمده بود. انگار  یحال یب

گذاشته بودند ریزود تاث یلیداروها خ . 

  .خوابه-

گفت یبا نگران مادر : 

 .سحر جان مواظبش باش مادر-

 . چشم-

- بال یچشمت ب .  

 

 



 

 

با گفتن خداحافظ تماس را قطع کرد.  
تخت پرت کرد. سرش  یرا رو یگوش

لبه تخت گذاشت و چشمانش را   یرا رو
 ...بست

 نیسمت ماشبلندش را به  یها قدم
را زد و سوار شد.  نیبرداشت. قفل ماش

انداخت  مارستانیبه ساختمان  ب ینگاه
سحر بود اما تحمل جو  شیدلش هنوز پ

را  نیآنجا در توان او نبود.  ماش نیسنگ
سرعت به  حرکت در آورد و  نیبا کمتر

خارج شد مارستانیهدف از ب یب . 

روحش را  تشیکودک سحر و موقع دنید
 نشیوالد ییده بود. واقعا جدانا آرام کر

زد ؟! آن دو چطور  یبه او صدمه نم

 

 



 

 

گرفته و  دیاو را ند یبه معصوم یکودک
خود رفته  بود یهر کس دنبال زندگ . 

 یاش که بلند شد سر یزنگ گوش یصدا
نام مخاطب پاسخ  دنیتکان داد و بدون د

 .داد
 .جانم-

-  ییکجا ؟یخوب زمیبال عز یجونت ب
 عشقم؟

ر از حال نا مساعد او قصد خب یب اریمه
  .مزاح داشت

- سر اصل  یشه بر یجان م اریمه
افتاده؟ یمطلب. اتفاق  

 

 



 

 

کج  یکه ضد حال خورده بود لب اریمه
 :کردو گفت

- خواب  یزنگ زد یوقت شبینه بابا. د
رفت بگم برام  ادمیبودم.  داریو ب

کنم یآور ادی. زنگ زدم یاریب یسوغات . 

رو داشت  شیکه در پ یسفر یآور ادی با
 یبلندش داد. لحظه ا یبه ابروها ینیچ

توانست برود  یم ایبه فکر فرو رفت. آ
را که با  یو فراموش کند نگاه سبز

رفتنش  ایگرفت؟ اصال آ یجان م دنشید
بار در  نیاول یبود؟ برا یکار درست

شده و قصد فرار  دیدچار ترد شیزندگ
به خود  ینه نگاهیدر آ یداشت. لحظه ا

شناخت.  یرا نم دیحم نیانداخت. ا

 

 



 

 

که توان مقابله با احساسش را  یدیحم
داشت زینداشت و قصد گر . 

با  اریشد. مه یطوالن یادیز سکوتش
دیتعجب پرس . 

-  هی دیواسه خر یدار ؟یخوب دیحم
 یکوچک حساب و کتاب م یسوغات

نخواستم بابا، تنت سالمت ؟یکن .  

او گفت یبدون توجه به حرف ها دیحم : 

- کارگاه امینسل شد. ظهر مسفر ک اریمه .  

- شده؟؟ یزیچ    

پاسخ داد کالفه . 

 

 



 

 

- حرف  شترینصف ب اریمه یدقت کرد
شده؟ یهات سوال  

کرد یکوتاه خنده . 

- یزنیمشکوک م یادیز دایآخه جد . 

بود که رفتارش  دهیهم خوب فهم خودش
 یآشفتگ نیو ا ستیمثل قبل ن گرید

 ریرفتارش تاث  یرو یادیز ،یروح
 اریا دوست نداشت به مهگذاشته بود. ام

بدهد یشرویپ یجا نیاز ا شیب . 

- که  یدون یسرت به کار خودت باشه م
دماغم بشه یمو  یدوست ندارم کس . 

 اریمحکم و قاطع گفته بود که مه آنقدر
لبش را جمع کرد یلبخند رو . 

 

 



 

 

-  ی. فعال کاریباشه هر طور راحت
؟ یندار ! 

گفت و تماس قطع شد یآرام نه . 

کرد . دستش را  شتریب را نیماش سرعت
فرمان فشرد و دکمه پخش را زد.   یرو

سفرش که کنسل شده و تا ظهر  یبرنامه 
به   دیکارگاه را زده بود. باز با دیهم ق

برد تا فکر راه  یخلوت خودش  پناه م
کند یچاره ا .  

دستش  کیکرد.  شتریرا ب نیماش سرعت
 گریفرمان فشرد و با دست د یرا رو
زد و راه خانه را در پخش را  یدکمه 

گرفت شیپ . 

 

 



 

 

برخاست.  شیورود پرستار از جا با
به  یسال بود لبخند انیم یپرستار که زن

زدو گفت شیرو : 

- ما چطوره؟ ضیحال مر  

و نگران   دیکش یسر عل یرو یدست
 :گفت

- تا االن  دیکرد بهش سرم وصل یاز وقت
 .خوابه

به سرم  یتخت شد آمپول کینزد پرستار
 شیشانیپ یرو یکرد و دست قیتزر یعل

 .گذاشت
-  قی. بخاطر تزرستین ینگران یجا

کم کم سرمش داره تموم  گهیمسکنه. د

 

 



 

 

 شیراحت ببر الیباخ یتون یشه و م یم
بده تا  عاتیبهش ما یتون یخونه فقط تا م

بشه نیگزیآب از دست رفته بدنش جا . 

پرستار آرام گرفت  حاتیتوض با . 

  .واقعا ممنو نم-

تکان  یدست هیبا همان لبخند اول پرستار
 .داد و از اتاق خارج شد

شد و صورتش را مقابل صورت  خم
 یچهره  و روشن یدیگرفت جز سف یعل

نداشتند.  یو جه تشابه چیه شانیموها
چشمان معصومش  یلحظه دلش برا کی

بر چشمان بسته  یمآرا یتنگ شد بوسه 
دیاش زد و عقب کش . 

 

 



 

 

اش بلند شد. با عجله آن را  یگوش زنگ
خارج کرد بشیاز ج . 

 .بله-
- شده  یچ ؟یسالم سحر جان خوب

زم؟یعز   

از تخت فاصله گرفت وبه سمت پنجره  
 .رفت

- بد شد. دل درد  یحال عل ییهوی شبید
بچم نزاشته بود.  یبرا یو تهوع رمق

. االنم مارستانیب ارمیصبح مجبور شدم ب
سرمه ریز . 

 

 



 

 

 یلیفرشته که صبح بهم خبر داد خ -
ازش  یناراحت شدم گفتم زنگ بزنم حال

 .بپرسم
بخار گرفته اتاق  شهیش یدست رو با

و همزمان جواب داد دیکش یشکل قلب . 

- جون. خدارو شکر  ژهیمن یلطف کرد
 .االن بهتره

 .خدا رو شکر مواظبش باش-

 .چشم-

 ینان چشم به قلبقطع شد و او همچ تماس
بود و در  دهیپنجره کش یداشت که رو
بود. درست مثل قلب  یحال فروپاش

 

 



 

 

 دیخودش که با پس زده شدن از سمت حم
شد رانیو . 

اش دوباره ه بلند شد  یزنگ گوش یصدا
 یچشم از پنجره گرفت و به صفحه گوش

چشمانش از  دینام حم دنیانداخت. با د
ه  ب یتوانست پ یتعجب گرد شد. کاش م

او ببرد و بفهمد واقعا  یمکتوبات قلب
 ضیضد و نق یرفتارها نیقصدش  از ا

تواند باشد؟!  اما  هرچه بود قلب  یچه م
تاب تر  و آتش  یبسحر را هر لحظه 

شعله ور  دیبودن با حم یرا برا اقشیاشت
 یکرد.  قصد داشت تماسش را ب یتر م

او  تیکه به ن یپاسخ رها کند و تا زمان
با او نداشته  یتماس چیه گرید نبرده، یپ

 

 



 

 

باشد  اما مگر دست خودش بود، آنقدر 
رابطه سرکش شده بود که  نیدلش در ا

داد  یمافسارش را به دست سحر ن گرید
برسد که فقط  ییتاخت تا به جا یو م

 ...عشق باشد و عشق

زد و  یسرفه ا شیاف شدن گلوص یبرا
پاسخ داد یمعطل یب : 

 .بله-
- ؟یمارستانیسالم. هنوز ب !  

آمد  یمسخره م یبه نظر کم سوالش
شد که از  یساعت هم نم میهنوز ن یوقت
رفته بود مارستانیب .  

  .هنوز سرم پسرم تموم نشده-

 

 



 

 

 .سحر-

مهربان شد و سحر  شیدوباره صدا باز
برد.  گفتنش حرارت بدن سحر را باال

قلبش گوش  یچشمانش را بست به ندا
را که داشت در  یسپردو تمام حس

ختیر شیصدا .  

 .جانم-

کلمه را به  نیبار بود که ا نیاول یبرا
باال انداخت.  ییابرو دیبرد. حم یکار م

در  روزیکه تا د یشد دختر یباورش نم
کرد  یکلماتش از سوم شخص استفاده م

 زیچحال جانم خرجش کرده باشد. همه 
برد. ازدواج سحر. طالقش.  ادیرا از 

 

 



 

 

 دهیخواب مارستانیتخت ب یکه رو یکودک
سپرد.  یبود. هم را به دست فراموش
 کیکه،  یمحال بود دل کندن از کس

اش را  یجانم گفتنش تمام معادالت ذهن
 یو او را غرق در لذت ختیر یبهم م

کرد یم یوصف نشدن . 

 .دوست دارم سحر-
 هنیود که نفس در سب نیآنقدر دلنش لحنش

اش  نهیس یسحر حبس شد. دستش را رو
  رونیگذاشت و باز دمش را با شدت ب

 شیبرا بیدوستت دارم عج نیفرستاد. ا
 دلچسب بود، 

 

 



 

 

آن  یرساند و رو یرا به صندل خودش
 .نشست

را محکم تر به گوشش فشرد.  یگوش 
 یکه تا پشت لب ها یگفتن حرف یبرا

شت. اما دا دیبسته اش آمده بود، ترد
کرد  و خود را به  انیدوباره قلبش طغ

تا سحر را  دیاش کوب نهیس واریدر و د
که شرم از  یمجبور کند به گفتن حرف

تازه کرد و باز خام  یگفتنش داشت. نفس
 .قلبش شد

 .منم دوست دارم-
 دیشد. اما آن طرف حم یو خال گفت

 یقطره آب ریکه در کو یهمچون تشنه ا

 

 



 

 

 یخنده  ،یشباشد غرق در خو دهید
سر دادو گفت یبلند : 

- شد  یدختر، کاش م یتو معرکه ا
دلم با تو  میقرار دو نفره بزار هیامروز 
خواد سحر یبودن م . 

که هنوز غرق در خواب  یبه عل ینگاه
 .بود، انداخت

- ! امروز ؟یدون یمن و که م طیشرا
ستیجور ن طیاصال شرا . 

کرد طنتیش . 

-  یجور بود تو هم ب طیاگه شرا یعنی
؟یبود دنیتاب د ! 

 

 



 

 

شوخ  ییاوابل آشنا دیشد همان حم دوباره
که  ییو با محبت.لبخند زد از آن لبخندها

دیدیم شیلب ها یرو یبه ندرت کس .  

- ذهن آدم ها  یتون یجالبه که م یلیخ
یرو بخون . 

خنده اش بلندتر شد خوشش آمد  یصدا
با  چ،یکه سحر ضد حال نزده بود که ه

  .او همدست هم شده بود
- خوبه. اصال  یسحر امروز همه چ یوا

سراغتون. دلم فقط  امیم مارستانیبمون ب
خواد یتو رو م .  

 

 



 

 

بوق ممتد تلفن خبر از قطع شدن  یصدا
را مقابل صورتش  ی. گوشدادیتماس م

تکان داد و لب زد یگرفت سر . 

- من یدوست داشتن وونهید ... 

که سر راهش  یگل فروش نیاول مقابل
شد و به  ادهیپ نی. از ماشستادیا د،ید

 شهیسمت مغازه حرکت کرد. پشت ش
داخل   یبایز یو به گل ها  ستادیمغازه ا
مد نظرش  یگل چیگذرا انداخت. ه ینگاه

سحر به گل ها  ینبود، چون از عالقه 
اطالع بود. فقط قصد داشت وقت  یب
 دارید نیتا ا دهد، هیبه او هد یگل دنشید

تفاوت  یقبل یدارهایبا تمام د شیبرا
مغازه را گشود  یا شهیداشته باشد. در ش

 

 



 

 

که داخل گذاشت  عطر  یقدم نیو با اول
 یگل ها شامه اش را نوازش کرد. نگاه

آن همه  دنیبه اطراف انداخت و از د
گل رز، از  یبه وجد آمد. شاخه ا ییبایز

 ابلشکل برداشت، مق یه اگلدان کوز
 یصورتش گرفت و بعد از مکث کوتاه

 دیقرار داد. قصد خر شیدوباره سر جا
آدم  یمانند همه  نکهیرز را نداشت از ا

نبود.  ندیها رفتار کند به مزاجش خوش آ
کوتاه مدتش  یبه حافظه  یلحظه ا

 شیکه چند وقت پ یرجوع کرد تا مطلب
بود، گل ها خوانده   یدرباره روانشناس

کرد و  زی. چشمانش را راوردیبه خاطر ب
 هی. چند ثاندیکش شیشانیپ یبه رو یدست

 

 



 

 

 شیاریتا حافظه اش به  دیطول کش
زد و به سمت مرد  یشتافت. لبخند

کرد. پسر جوان  یفروشنده رفت. سالم
باال گرفت  دیحم دنید یسرش را برا

دسته گل  دنیچیوهمانطور  که در حال پ
بود، با  یرتصو یاز رز ها ییبایز

گفت یلبخند : 

- در خدمتم دییبفرما . 

فرو کرد بشیدستش را داخل ج کی . 

- لطفا میسه شاخه گل مر . 

دسته گل را که حاال کامل آماده شده  مرد
دیبود کنار گذاشت و پرس . 

- باشه؟ میفقط مر  

 

 



 

 

- به  بایز نییتز کیبا  میبله فقط مر
خودتون قهیسل . 

  یاش مقبول مشتر قهیسل نکهیاز ا مرد
زد و گفت یبود لبخند : 

- چشم یبه رو .  

 

 یصندل یشد. گل را رو نیماش سوار
 مارستانیمقابل گذاشت و به سمت ب

حرکت کرد. حال دلش خوب شده بود از 
 یصبح خبر یها یقرار یو ب یکالفگ

 دیکش نییپا یرا کم نیماش ی شهینبود. ش
تازه استشمام کند. آنقدر مست  یتا هوا

 

 



 

 

هوا  یسرما رگیسحر بود که د دنید
نداشت یمفهوم شیبرا . 

بود  یاش به هر زحمت یلرزش گوش با
 دنیخارج کرد با د بشیآن را از ج

آن  یصفحه  یشماره سحر بر رو
زد و پاسخ داد یلبخند . 

 .جانم-

آرام بود یادیز شیصدا . 

- شما ؟ ییسالم کجا ! 

- چطور مگه؟ مارستانیتو راه ب  

نمود و گفت یکوتاه مکث : 

- مارساتان؟یب یایشه ن یم  

 

 



 

 

را کم کرد و  نیخواسته سرعت ماش نا
دل  یرفت که بو یینگاهش سمت گل ها

را پر کرده  نیماش یانگیزشان  فضا
 .بود

- شده؟! چرا  یچ یبد حیشه توض یم
مارستان؟یب امیب دینبا ! 

 یم ینشان از دلخور دیگرفته حم یصدا
 دیحم دنیداد. اما هر چه فکر کرده بود د

نبود یرستبا وجود پسرش کار د . 

 دارینشده  بعد رفتن شما پسرم ب یزیچ -
بر  میشد. االنم سرمش تموم شده و دار

خونه. فقط میگرد یم ... 

باال برد یرا کم شیشد و صدا کالفه . 

 

 



 

 

- خب حرفت و کامل بزن  ؟یفقط چ
گهید . 

گفت دلخور : 

- که  ییشما نیا زنمیکه دارم حرف م من
نیایتو حرف من م یه . 

زد. چه دل نازک شده بود و  یلبخند
  .حاضر جواب

- دییمتاسفم، بفرما . 

 چیبدون ه دیرا که د دیحم یحوصلگ یب
گفت ینیمقدمه چ : 

- من و شما االن کنار  دنیکنم د یفکر نم
پسرم قابل قبول باشه و من  یهم برا

 

 



 

 

 ریتاث دارید نیاخواد که  یاصال دلم نم
رو جسم و روح پسرم بزاره،   یمنف
نیهم  . 

 نیرا داشت جز ا یزیهر چ دنیشن توقع
 ابانیرا به کنار خ نیموضوع، ماش

 یربط ی. حرف بستادیکرد و ا تیهدا
موضوع  نینبود  واقعا چرا خودش به ا

 .فکر نکرده بود
-  ستین حی. اصال صحیگ یدرست م

که  نطوری. پس انهیفعال مارو با هم بب
شه ؟ یمعلومه قرار امروز کنسل م  

 نکهیرا هم کرده بود. بعد از ا نجایا فکر
با  دارید نیبود که ا دهیرس جهینت نیبه ا

 

 



 

 

است، با  یکار نادرست یوجود عل
مادرش صحبت کرده و قرار شده بود که 

 یساعت یمادر بگذارد و برا شیرا پ یعل
برود. هر چند مادرش بعد  دیحم دنیبه د
به جانش  یکل یناخوش بودن عل دنیفهم

دغر زده بو . 

- ساعت به  مین دیفقط با ستینه کنسل ن
که پسرم و بزارم خونه  دیمن فرصت بد

امیو ب . 

که دلش بودن کنار سحر را  یوجود با
داد  حیخواست اما در آن لحظه ترج یم

 .او را راحت بگذارد تا به کودکش برسد

 

 



 

 

- ه ب یتا بتون میبهتره قرار و کنسل کن
به شما  شتریاون االن ب یپسرت برس

داره اجیاحت . 

کرد طنتیعوض کردن جو ش یبرا . 

-  ازیشما هم به من ن یعنیاالن  نیا
؟یدار ! 

شد واقعا به  قیصورتش عم یرو لبخند
باشد تا  نکهیداشت. به ا ازیبودن سحر ن

حال دلش رو به راه شود. چقدر ساده دل 
 .باخته بود

- و از فرش   کلمه من کیبا  یآره، وقت
شه بهت  یمگه م  یرسون یبه عرش م

نداشت؟ ازین ! 

 

 



 

 

در دلش آب شدند،  ایدن یتمام قندها    
کرد و گفت ینسبتا بلند یخنده  : 

- کنم یخبرتون م گهیساعت د میپس تا ن . 

  .منتظرم-
 یقطع شد. سرش را به صندل تماس
و به  دیکش یقیداد، نفس عم هیتک نیماش
زود دگرگون  چه شیای. "دندیشیاند نیا

 ".شده بود

خود  یرا باال آورد و به چهره  سرش
 یشد. چشمانش با خط مشک رهیخ نهیدر آ

را  شیمژه و پلک ها نیب یکه  فاصله 
کرده  دایپ یشتریپر کرده بود، جلوه ب

از  اتربیخواست ز یدلش م بیبودند. عج

 

 



 

 

. رژ دیایبه نظر ب  یگریهر زمان د
 یلب ها یبرداشت و رو یرنگ یکالباس

 یحال یرنگش زد تا آن ها را از ب یب
 یدرآورد. در آخر مقنعه سورمه ا

را به  شیو موها دیرنگش را پوش
ختیر شیشانیپ یصورت کج رو . 

 

 نییفاصله گرفت و به طبقه پا نهیآ از
ل حالش بهتر شده و مشغو یرفت. عل

را کنار  فشیبرنامه کودک بود. ک یتماشا
پله رها کرد و به سمت او رفت. از پشت 

زد شیموها یرو یبغلش کرد و بوسه ا . 

- دلم؟ زیعز یخوب  

 

 



 

 

را باال گرفت تا چهره مادر را  سرش
ندیبب . 

- ؟یبر یخوا ی. کجا میخوبم مامان   

- مادر جون  شیبرم دانشگاه. تو هم پ دیبا
  .بمون تا برگردم

و خودش را  دیبه طرف سحر چرخ کامل
 .در آغوش او فرو برد

- امیمنم م . 

دیرا تنگ در آغوش کش او . 

- قول  یایشه تو ب یاونجا که نم زمیعز
زود بر گردم دمیم . 

به کمکش آمد مادر . 

 

 



 

 

-  کیمن  تا بهت  شیپ ایجون ب یعل
خوش مزه بدم یخوراک . 

مادر سرش را بلند  یشانه ها یرو از
ر بزرگش انداختبه ماد یکرد و نگاه . 

- ؟ یمثال چ ! 

زدندو   یو مادرش همزمان لبخند سحر
 :مادر بزرگ گفت

- مزیعز ینیبب یایب دیبا ستین یگفتن . 

از آغوش مادر جدا شد و  عیسر یلیخ
 .خودش را به مادر بزرگ رساند

بلند شد و به سمت پله ها رفت   سحر
دوش انداخت.  یرا برداشت و رو فشیک

 یمادر چرخ و ینگاهش به  سمت عل

 

 



 

 

تکان داد و او هم  با  یخورد. مادر سر
کرد  یتکان دادن دست از مادر خداحافظ

متوجه رفتنش شود.  یعل نکهیو  قبل از ا
 .خانه را خانه ترک کرد

 

 عیآورد و سر رونیب بشیرا از ج یگوش
را گرفت. هنوز دو بوق  دیشماره حم

 .نخورده بود که پاسخ داد
 .جانم سحر-

- ؟ امیکجا ب ! 

- منتظرتم ابونیمن سر خ . 

- امیاالن م . 

 

 



 

 

رنگش  یکوتاه سورمه ا یبه پالتو یدست
بار بود  نیاول یتامرتبش کند.  برا دیکش
 دیحم دنید یهمه اضطراب برا نیکه ا

بار اول بود که او را  یداشت. انگار برا
و اضطراب هر دو دست  اقی. اشتدید یم

  یرو میبه دست هم داده بودند تا مستق
لب سحر اثر بگذارندضربان ق . 

جا  شیلب ها یسحر لبخند رو دنید با
 یکوتاه و شلوار جذب یگرفت. با آن پالتو

تر به نظر  دهیبود، اندامش کش دهیکه پوش
واقعا از لحاظ اندام اصال به  دیرس یم
و  پیت یادیخورد ز یمادر نم کی

هم باعث  نیدخترانه داشت. هم یاندام

 

 



 

 

شده بود که زن بودن سحر به ذهنش هم 
 .نرسد

گل را  ن،یشدن سحر به ماش کیبا نزد 
برداشت یصندل یاز رو  . 

 یدر را باز کرد و سوار شد. بو سحر
شامه اش را نوازش کرد.  میمر یگل ها

 یزد. نگاهش رو یچرخ دیبه سمت  حم
 یبه سالم کوتاه شیگل ها ماند و لب ها

  .باز شد
به چشمان سحر که امروز  رهیخ دیحم

کرده بود،گل ها را به  دایپ یگریجلوه د
 .سمتش گرفت

به خانوم خودم میتقد - .  

 

 



 

 

و  حیصورت مل یهنوز نگاهش رو 
بود شیبایچشمان ز .  

کرد و با  یتگل ها را گرفت تشکر سحر
 :لبخند گفت

-  یمناسب یجا نجای. ا میبر دیقصد ندار
.   نگاهش را به اجبار از صورت  ستین

را به حرکت  نیسحر گرفت و ماش
گل ها فرو  یدرآورد. سحر سرش را تو

عاشق  شهیبرد و چشمانش را بست. هم
بود میمر یگل ها .  

- ؟یگل دوست دار ! 

چشمانش را باز کرد و نگاهش را به   
چرخاند دیسمت حم . 

 

 



 

 

-  یممنو نم. من عاشق گل ها ،یلیآره خ
من  یاز کجا به عالقه  یراست. ممیمر
د؟یبرد یپ  

دیمتعجبش سمت سحر چرخ نگاه : 

- ؟ یگ یم یجد ! 

گل ها فرو برد  یسرش را تو دوباره
 : گفت

آره. واقعا عطرشون مست کننده است. -
د؟یدیاز کجا فهم دینگفت ! 

از انتخابش نگاهش را به  خوشحال
رو به رو دوخت ابانیخ . 

جابت و نشانه ن م،یجا خوندم گل مر هی -
 میآن را تقد یمعشوق و اگر عاشق یپاک

 

 



 

 

که به  دیخواهد بگو یمعشوق کنه، م
داره یکاف نانیعفت و عشق او اطم . 

کرد و چشمان گرد شده سحر را  سکوت
خود کشاند یرو . 

 .متوجه منظورتون نشدم-
را به سمت سحر خم کرد به  سرش
 ینیب ریخنک عطرش ز یکه بو یطور

را  ایخوش دن یو تمام بوها دیچیسحر پ
صورت  یبرد. نگاهش رو ادشیاز 
ثابت ماند و تازه متوجه صورت  دیحم

 .اصالح شده اش شد

 

 



 

 

-  نیو پاک تر نیتر بیتو برام نج یعنی
شناسم. درست مثل  یکه م یهست یدختر
گل ها نیهم . 

قلب سحر  میبود که مستق یریاش ت جمله
را نشانه گرفته بود. از فکر به حرف 

شد  نییاش باال و پا هنیقفسه س دیحم یها
 انیپوستش به جر ریناشناخته ز یو حس

همه مهر  نیتوانست ا یافتاد. مگر م
و نامهربان باشد ندیبب . 

جا داد از  شیلب ها یرو بایز یلبخند
 یبه دل م بیکه عج ییهمان لبخندها

 ...نشست

 

 



 

 

به سحر انداخت و  یگوشه چشم نگاه از
 :گفت

م؟یصحبت کن یباهم جد یموافق -  

 کیرا نزد میمر یگل ها گرید کباری  
اش گرفت بو کرد و بعد آن ها را  ینیب

گذاشت و کامل به   نیداشبورد ماش یرو
چرخ  خورد دیسمت حم . 

- صحبت  یجد یچه موضوع یدرباره 
م؟یکن ! 

- مهم تر از خودمون  یموضوع یعنی
م؟یدار  

خواست.  یها را نم تیواقع دنیشن دلش
حال  دلش را   دیکه بودن  حم نیهم

 

 



 

 

بود. اما بر  یکاف شیکرد برا یخوب م
اش گفت یباطن لیخالف م : 

-  یتون یلحظه م نیاز هم  م،ینه ندار
یبودن من حساب کن یرو جد .  

- خلوت تا  یجا هی مینه بزار بر نجایا
میصحبت کن میبهتر بتون .  

پر رفت و آمد  داد  ابانیا به خر نگاهش
 :و گفت

- یدون یهر طور صالح م . 

 ابانیکرد. وارد خ ادیسرعتش را ز یکم
 دنیشد و قبل از رس یبه کافه چوب یمنته

 :به آنجا گفت

 

 



 

 

- به  بایکجا بدون تو برام ز چیه گهید
کافه نیا یحت ادینظر نم . 

 میبود نگاهش را به ن ینیریش اعتراف
بحث  نکهیا یدوخت و برا دیرخ حم
دیپرس طنتیبا ش ابدیادامه  . 

- ؟یاومد نجایمگه بدون من هم ا  

که در کالم سحر  یطنتیتوجه به ش بدون
 .بود جواب داد

- دلم گرفته بود اومدم  یلیروز که خ کی
کافه بدون  نیهم یتا آروم بشم، ول نجایا

داغونمم کرد چ،یتو آرومم نکرد که ه . 

 

 



 

 

 کرد. لیرا به سمت سحر متما گردنش
با  ینگاه به او انداخت و بعد مکث کوتاه

ادامه داد یآرام یصدا . 

- که االن  امینتونستم با نبودنت کنار ب
نجامیا .  

کالمش دل سحر را لرزاند.  صداقت
 یلبش را به دندان گرفت. جواب یگوشه 

هم  دیهمه عشق نداشت و شا  نیا یبرا
نجابتش هنوز هم مانع بروز احساسات 

بود شیدرون . 

 

به  یکنار کافه توقف کرد  نگاه دیحم
کند.  دایپ یپارک یاطراف انداخت تا جا

 

 



 

 

که سمت چپ  ینیاز شانس خوبشان ماش
کافه پارک بود با آمدن آن ها قصد رفتن 

را جابجا کرد و  نیماش دیداشت. حم
 :گفت

-  دایو صرف پ یمدت دیبا نجایا شهیهم
از برکت  نمیکردم. ا یکردن جا پارک م

 .وجود تو بود

تا  ستادیشد.ا ادهیزد و پ یلبخند رسح
بعد زدن  دی. حمونددیهم به او بپ دیحم

 نیاول یکنار سحر رفت و برا نیقفل ماش
هم وارد کافه شدند  یبار شانه به شانه  . 

 زیبا دست به م دیخلوت بود. حم کافه
اره کرداش یشگیهم . 

 

 



 

 

- امیاونجا تا ب نیبش . 

 یرفت. صندل  زیآرام به طرف م سحر
 یو نشست. دستش را رو دیرا عقب کش

که  دیگذاشت و نگاهش را به حم زیم
کافه بود، داد.  یمشغول صحبت با متصد

 دیخواست بگو یچه م دیحم نکهیاز ا
بود  حرف  دوارینداشت. اما ام یخبر
افکارش که قرار است گفته شود  با  ییها

 .تناقض نداشته باشد
 یبا لبخند به سمتش آمد و صندل دیحم

نشستن انتخاب  یاو را برا یروبه رو
 .کرد

 

 



 

 

- خودم سفارش دادم و گفتم تا  قهیبه سل
ساعت ما رو به حال خود رها کنه مین . 

دستانش را در هم گره زد سحر . 

- حرفاتون سراپا گوشم دنیشن یخب برا . 

حرف  یاچشمان سحر نگاه کرد بر به
که قصد گفتنش را داشت مردد بود.  ییها

 یافکار منف یخواست لحظه ا یدلش نم
اول  نیهم دیبه ذهن او منتقل کند. اما با

 یم انیاو ب یها را برا تیکار تمام واقع
 یمهر نامرد یو روزگار یکرد. تا روز

تر  کینخورد. سرش را نزد شیشانیبه پ
آرام گفت ینبرد و با لح : 

 

 



 

 

-  زنمیکه م ییز حرف هاا دوارمیام
یو تا آخر شنونده باش یناراحت نش . 

مگر چه  ختیدر دلش فرو ر یزیچ
مقدمه  نینچنیکه ا دیقرار بود بگو یحرف
لحظه به  کی یکرد. ذهنش برا یم ینیچ

فکر کردن به  یشد که حت دهیکش یسمت
 یکرد. لرزش یم خیآن مو را بر تنش س
باال انداخت و  ییبر اندامش افتاد ابرو

 :گفت
- دینکن ینیلطفا مقدمه چ . 

نگاهش کرد میو مستق رهیخ . 

- کنم قبل تمام شدن حرفام،  یخواهش م
از ذهنت دور کن هیافکار منف یهرچ ... 

 

 



 

 

حاکم بود با پخش  نشانیکه ب یسکوت
 یشکسته شد. سحرکم ییبایز یقیموس
داد.  هیتک یصندل یو به پشت دیقب کشع

به  دیکه از بازگشت حم یتمام حس خوب
از وجودش  کبارهیاو دست داده بود به 

کرد و گفت یرخت بست. پوف : 

- ! اما ؟یبگ یخوا یم یدونم چ ینم
برو سر اصل  کراستیکنم  یخواهش م
 .مطلب

بم و  یبه چشمان او با صدا رهیخ دیحم
اس بود، مردانه اش که سرشار از احس

 :گفت

 

 



 

 

- رو با تو حس  یدوست داشتن واقع
 شیو کجا دلم و پ یدونم ک یکردم. نم

به خودم  یچشمات جا گذاشتم که وقت
ختم شده به دوتا  میتموم زندگ دمیاومدم د

شفاف سبز رنگ. تو از اول  یگو
و من  ینگفت یزیچ طتیشرا یدرباره 
از زن بودنت  یتصور چیذهنم ه یهم تو

عاشق  جازهراحت به دلم ا یلینداشتم و خ
  .شدن دادم

مرتب شده  یبه ابروها ینیشد. چ دلخور
 یزیاش داد و تا خواست لب باز کند و چ

با بردن دستش به باال او را  دیحم دیبگو
 .به سکوت دعوت کرد

 

 



 

 

- کنم بزار تا آخر حرفام و  یخواهش م
 .بزنم

به اجبار سکوت کرد و نگاهش را به  
 چیبا سو یزکه مشغول با دیدستان حم

او هم آرامش  ییبودند، داد. گو نیماش
را نداشت شیگفتن حرف ها یالزم برا . 

-  تیزندگ یها تیکه از واقع یروز
 دی. شاامی. نتونستم باهاشون کنار بیگفت

و  یشد یشوکه م یمن بود یتو هم بجا
 یاصال برات قابل قبول نبود عاشق کس

بچه هم  کیکه قبال ازدواج کرده و  یبش
گذشته  دنیکه بعد فهم یدرست حس داره.

علت  نیتو، به من دست داد. به هم

 

 



 

 

چند  نی. اما تو امیخواستم از هم جدا بش
 ...روز

و  دیکش شیشانیبه پ یکرد، دست یمکث
 .ادامه داد

 یکار چینتونستم. دست و دلم به ه -
قصد سفر کردم تا فاصله تو  ینرفت. حت
ببره. اما نشد. من عاشقت  ادمیرو از 
 .شدم

را به سحر دوخت واقعا  مشیمستق نگاه
 .عاشق شده بود

 

 نیینگاه از او گرفت و سرش را پا سحر
 فشیبا بند ک یانداخت و خود را به باز

 

 



 

 

 یحرف ها انیمشغول کرد. هنوز از پا
باعث  نینداشت و هم یاطالع دیحم

  .آشوب دلش شده بود
 !سحر-

سحر صدا زدنش را دوست داشت  لحن
نهیآرام و با طمان .  

 .بله-
دیرا به طرف سحر کش سرش . 

- کنم به من نگاه  یصدات م یلطفا وقت
خوام حس کنم حواست همه جا  یکن. نم

من شیهست بجز پ . 

به او  رهیسرش را باال گرفت و خ سحر
 .چشم دوخت

 

 



 

 

 !خوبه؟-

زد و گفت یلبخند طنتیش با : 

- حرف گوش کن  نطوریهم شهیاگه هم
میایر ببا هم کنا میتون یمطمئنم م یباش . 

ربط او  یب یکالفه از حرف ها سحر
 یبه ابروانش داد و با لحن یگره ا
گفت یعصب : 

- ! من د؟یشه لطفا حرف آخر اول بزن یم
برم دیعجله دارم با . 

به  یجد ی افهیرا جمع کرد و ق لبخندش
 .خود گرفت

 

 



 

 

حرف ها رو زدم فقط خواستم  نیا اگه -
. اما مثل یبه تموم احساسات من ببر یپ
 یتو حرف آخر من برات از حس نکهیا

 .که نسبت بهت دارم مهمتره
 یداد و دستانش را رو هیتک یبه صندل 

در هم گره زد نهیس . 

- ازدواج ما کنسله. اما اگه  ی هیفعال قض
که من به تو دارم و  یحس نیتو هم هم
فعال باهم دوست  میتون یم یاشداشته ب
امروز با هم  نیفکر کن اصال هم میبمون

 یازدواج شنهادیپ چیو من ه میآشنا شد
ه؟یبهت  ندادم. نظرت چ  

 

 



 

 

. محترمانه از دیلرز نهیدل سحر در س 
کرده بود درست  یاو درخواست دوست

مثل روز اول، اما فرق داشت آن زمان 
 دید یباکره م یاورا به چشم دختر دیحم

 یتیممنوع چیمطلقه که ه یو حاال زن
را  فشیرابطه نداشت. ک یبرقرار یبرا

 :در دست گرفت وگفت
- بود؟ نیحرف تون هم ! 

که سحر  یمتعجب از حالت تهاجم دیحم
 :گرفته بود گفت

-  دوارمیبود که ام شنهادیپ کی نیبله. ا
یقبول کن . 

 

 



 

 

شانه  یرا رو فشیبرخاست ک شیجا از
 .اش انداخت

- ستیل قبول ننه برام قاب . 

سحر،  یشوکه از برخورد ناگهان دیحم
و او را مجبور به  دیرا کش فشیبند ک

 .نشستن دوباره کرد
- آخر  دارید نیاگه قراره ا نیلطفا بنش

کنم بزار با  یمونم باشه خواهش م
بهت دادم  شنهادیپ کیآرامش بگذره. من 

 یزیقبول و ردش با خودته من هرگز چ
 نیخوام پس ا یمو با اجبار نخواستم و ن

ادیبچه گانه م یادیحرکات به نظرم ز . 

 

 



 

 

 یقرار بود دلش م یکالفه و ب سحر
در  یبرود و کم عتریخواست هر چه سر

 ژنیبه اکس یادیآزاد قدم بزند. ز یهوا
داشت اجیتازه احت .  

 .گفتم که عجله دارم-
به خشم نشست.  یلحظه ا یبرا چشمانش

 یااش بر یدوست شنهادیحد پ نیتا ا یعنی
  .سحر گران تمام شده بود

- میریبعد خوردن سفارش مون  م . 

 یخدمت برا شیو با دست به پ گفت
که از قبل داده بود،  یآوردن سفارشات
 ...اشاره کرد

 

 



 

 

خدمت، دست دراز کرد و  شیآمدن پ با
ل سحر گذاشتفنجان نسکافه را مقاب . 

-  نینسکافه تو بخور و بعدش از مهم تر
مخالفتت بگو لیدل . 

به خوردن نداشت دستش را دور  یلیتما 
فنجان حلقه کرد قصد باز کردن مسئله را 

 دیدر نظر حم شیمالک ها دینداشت، شا
 میقابل قبول نباشد اما قصد تسل گرانیو د

 .نداشت
- من و شما  نمیب یکنم م یهر چه فکر م

 یحت میندار ی سرنوشت مشترکاصال
مدت کوتاه کی یبرا . 

 

 



 

 

 به یباال انداخته و متفکر نگاه ییابرو با
 .سحر انداخت

- د؟یسینو یسرنوشت و شما م نیا ! 

اتالف  نکهیا یگرفت و برا دیاز حم نگاه
لب  کیوقت کند فنجان نسکافه را نزد

 ی. وقتدیاز آن نوش یبرد و مقدار شیها
هشان در هم گره نسکافه، نگا دنیبعد نوش

 :خورد گفت

- امشبم همه  یاما با نه  سمینو یمن نم
تموم شد زیچ . 

پر  یحرکات سحر زل زد و با لحن به
 :نفوذ گفت

 

 



 

 

- تو  یرابطه فقط نه  نیا انیپا یبرا
ستین یکاف . 

باال انداخت یرا نباخت و شانه ا خودش . 

- ستمیشما ن یبرا یآل دهیمن فرد ا . 

دیدرنگ پرس یب . 

- ؟یکن یهم اظهار نظر م من یبه جا ! 

-  یلیکه خ هیمسئله ا نیاما ا رینخ
 .واضحه

دستانش گرفت نیرا ماب فنجان . 

-  یامروز مون ب داریخواد د یدلم نم
 یچند روز که م نیباشه. اونم بعد ا دهیفا

دونم به هر دومون سخت گذشته. به 

 

 



 

 

 شیپ یمشکل چیه مونینظرم با دوست
ادینم . 

- کنم.  یمن درست برعکس شما فکر م
مدت کوتاه به شما  نیا یدرسته تو

عالقمند شدم و از بودن کنار تون لذت 
که دارم و شماهم  یطیبرم اما با شرا یم

 یتونم به دوست ینم دیاز اون اطالع دار
 .باهاتون ادامه بدم

را  قشیکرد و نگاه عم یدار یمعن مکث
در مغز  دینگاه سحر کرد. تازه فهم خیم

گذرد یاو چه م .  

-  یچه برداشت یدوست نیونم تو از اد یم
 یا هودهیو االن داره چه افکار ب یکرد

 

 



 

 

و  التیاما بزار خ ره،یذهنت رژه م یتو
 .راحت کنم

داد.  هیتک یو کامال به صندل دیعقب کش 
سحر بود یهنوز رو مشینگاه مستق . 

-  یکه م ستین یجنس یازهاین یمن برا
 یرابطه ادامه بدم بلکه م نیخوام به ا
 یمدت بتونم خانوادمو برا  نیا یخوام ط

 یبرا یکنم. اما قول یازدواج راض نیا
اونا  تیچون هنوز از رضا دمیازدواج نم
ستمیمطمئن ن . 

 یشرم زده نگاه از او گرفت. طور سحر
کرده  انیرا راحت ب شیحرف ها یهمه 
ه باعث خجالت سحر شده و دست بود ک

 

 



 

 

 یرا رو فشیرا گم کرده بود. ک شیو پا
و  دیکش یقیگذاشت. نفس عم یصندل

که همچنان  یبدون نگاه کردن به چشمان
او بود، گفت ی رهیخ : 

- به شما و افکارتون و  نیمن قصد توه
کنم  یم یزندگ ینداشتم فقط تو جامعه ا

زن مطلقه  کیدر مقابل  دشونیکه از عقا
ع هستممطل . 

داد و مهربان تر شد هیرو رییتغ نگاهش . 

- فرق دارم. به دوست  هیسحر من با بق
  .داشتن من شک نکن

را از  شیپا کیجا بلند شد. هنوز  از
 ینگذاشته بود که با لحن رونیب یصندل

 

 



 

 

 یم شیمهربان که فوق العاده به صدا
 .آمد، اسمش را صدا زد

 .سحر-

کرد نگاهش . 

  .به من اعتماد کن-
نبود اما آنقدر  یلحنش خواهش در

شده بود که سحر را مجبور  انیصادقانه ب
 .به نشستن دوباره کرد

تکان داد نیبه دو طرف یسر . 

- یبار دومه که قصد رفتن داشت نیا . 

 

 



 

 

- هست که شما با  یبار نیدوم نیوا
 مونیکه از رفتن پش دیکالمتون باعث شد

 .بشم
زد قیعم یلبخند . 

- ه. باور کن ما شروع دوبار یعنی نیهم
 نیاز ا زیو گر میتو طالع هم هست

 نی. استیسرنوشت مشترک ممکن ن
برخورد نسبت به تو  نیکه از اول هیحس

که  یطیداشتم و خب چند روز بنا به شرا
 یخواستم بهش ب یبرام قابل هضم نبود م

 قیدق زیتوجه باشم، اما نتونستم و همه چ
رفت که من و تو االن روبه  یبه سمت

 

 



 

 

 شیکه پ یا ندهیآ یو برا میم باشه یرو
میریبگ میتصم میرو دار . 

بود  شیو حرف ها دیحواسش به حم تمام
واقعا سرنوشت آن  دیشا دیشیاند یلحظه ا

در  یها را سر راه هم قرار داده تا روز
نقطه آن ها را بهم وصل کند کی ... 

گرفت دل به  یلبش جا یرو یلبخند
بودن  یتوجه به آرام و طوفان یزد ب ایدر

دانست که راه عشق سخت  یآن، چون م
  .و دشوار است

- بگم دیبا یدونم چ ینم . 

گذاشت و خودش  زیم یرا رو دستانش
دیبه سمت سحر کش یراکم . 

 

 



 

 

-  ینگو فقط بمون و بزار پا به پا یچیه
به قسمت  ی. راستمیسرنوشت جلو بر

؟یاعتقاد دار  

با  دیبه عالمت بله تکان داد و حم یسر
شدن حرفش از سمت سحر گفت دییتا : 

 یقرار گرفتن ما سر راه هم فقط م -
باش که  دواریو ام ایتونه قسمت باشه ب

 .قراره برامون خوب رقم بخوره
 یرا باال آورد و به چهره  نگاهش

که با حرف  یدوخت. کس دیمهربان حم
حال دلش را دگرگون کرده  بیعج شیها

 قیدقا یاز اضطراب و دلواپس گریبود. د
هم به  یازین گرید ینبود حت یخبر شیپ

 

 



 

 

تازه نداشت فقط دلش کنار او  یهوا
خواست ینشستن م . 

و گفت دینسکافه اش را نوش دیحم : 

- کامال از  نیسفارش بدم ا گهید یکی دیبا
 .دهن افتاده

پرش  بایبه فنجان تقر یحرف نگاه نیا با
 .انداخت

-  یبه خوردن ندارم. برا یلیمن م
دیخودتون سفارش بد . 

داد رونیرا پر صدا ب نفسش . 

- مشکل دارم یلیخ یزیچ هیبا  . 

از فنجان گرفت و گفت نگاه : 

 

 



 

 

- ؟یبا چ ! 

کرد و نگاهش را به سقف  یاخم دیحم
 .دوخت

- من هنوز برات سوم شخص  نکهیاز ا
 .هستم

دندان  که ییاز آن خنده ها دیخند سحر
 یم شیو مرتبش را به نما دیسف یها

 .گذاشت
- دیبگ نیخوا یم یفکر کردم چ . 

 میسحر تنظ یهمان اخم نگاهش را رو با
 .کرد

 

 



 

 

هم نشده اسم من و صدا  کباری یبرا -
ست؟ین یزیواقعا از نظر تو چ نی. ایکن ! 

کرد اما هنوز  قیدل حرفش را تصد در
 یفرصت م یشدن کم یکی یهم برا

 .خواست

- کنار  طیم فرصت بده بزار با شرابه
رو تو خطاب کنم  یسخته برام مرد امیب

باهاش ندارم یکه هنوز نسبت .  

گفت طنتیابروانش باز شد و با ش گره : 

-  یخوب زیتشنه نگه داشتن هم چ یادیز
که  یسحر خانوم. حواست به روز ستین
شه هم باشه  یفاصله ها برداشته م نیا

 .لطفا

 

 



 

 

گونه  یرخشد و حس کرد که س داغ
که از نگاه موشکافانه  ستین یزیچ شیها

دور بماند دیحم ی ... 

- ؟یدونست یرو م یزیچ هی ! 

فکر درآمد و نگاهش کرد از . 

- بدونم؟ دیرو با یچ ! 

سحر مکث کرد  یچهره  یرو هیثان چند
کرد، با  یاهش منگ قیکه عم یو درحال

آرام گفت یلحن : 

-  ،یهست بایدرست به همون اندازه که ز
تو  یزیچ هی. یهم هست یدوست داشتن

رفتارت هست که آدم و مثل آهن ربا 
کنه یجذب م . 

 

 



 

 

حرف ها قابل  نیا دنیبا شن شیوهوا حال
بود  دهیزمان آن رس گرینبود. د فیتوص

دهد.  یشرویپ یکه به احساساتش اجازه 
ته گفتنرم و آهس : 

- د؟یدونست یو م یزیچ هی ! 

 دیرا که در نگاه سحر د طنتیش برق
زد یلبخند . 

- بدونم؟ دیرو با یچ ! 

که به  یباال انداخت و با ناز ییابرو
شده بود گفت قیتزر شیصدا : 

- حرف ها دختر مردم  نیبا ا یدار نکهیا
یکن یو از راه به در م . 

 

 



 

 

صورت  یاجزا یمشتاقش را رو نگاه
حواله اش  یو چشمکسحر  چرخاند 

 .کرد
- رو  یدونستم، اما حاال که گوش ینم

تمومه گهیدستم د یداد .  

 دیبه چشمان حم میاز نگاه کردن مستق 
و  دیبه مقنعه اش کش یکرد. دست زیپره
 .گفت

- موقع باز شود یکه ب یلعنت بر دهان . 

دختر و پسر به  یوارد شدن گروه با
 چییتکان داد، سو یسر دیشاپ حم یکاف
برداشت و همانطورکه  زیم یاز رو را

شد گفت یاز جا بلند م : 

 

 



 

 

-  میبهتره بر میموند نجایا یادیز گهید
میتازه استشمام کن یهوا .  

 یبه سمت صندوق، گوش دیرفتن حم با
به  یامکیرا در دست گرفت و با دادن پ

را از نرفتن به دانشگاه  الشیالهام خ
راحت کرد. از جا برخاست و به همراه 

خارج شدند یز کافه چوبا دیحم . 

هم  یرا رو شیرا بست و پلک ها کتاب
را در ذهنش  ریگذاشت. تمام اتفاقات اخ
در  دیشدن حم دایدوباره مرور کرد. پ

که روز به روز  یاش، عالقه ا یزندگ
 چیکه ه یا ندهیشد و آ یم شتریو ب شتریب

توانست  یاز آن در ذهنش نم یریتصو
را  شیدر زندگ دیداشته باشد. آمدن حم

 

 



 

 

قابل  شیروزها نیادوست داشت. حال 
قبل نبود.  یتکرار یبا روزها سهیمقا

از  یپنهان زیچ چیمخصوصا حاال که ه
 شیرابطه برا نیا یاو نداشت و ادامه 

 یکه م یزیدلچسب تر بود. تنها چ
 یخوش نیکوتاه رنگ ا یتوانست لحظه ا

 یدوست نینا معلوم ا ی ندهیکند آ رهیرا ت
فکر کردن به آن قلب سحر را  یبود. حت

آورد یبه درد م . 

دست  ،یگوش امکیپ یبلند شدن صدا با
را از کنار تخت  یدراز کرد. گوش
 یبه آن انداخت و با هجم یبرداشت نگاه

خوانده نشده روبه رو شد.  یها امیاز پ

 

 



 

 

نام  یبه آن ها نگاهش روتوجه  یاما ب
را باز کرد امیزد و پ یماند. لبخند دیحم . 

- ؟یداریب !  

نبود اما قلب  شتریاش چند حرف ب همه
سحر را نشانه گرفت. جوابش به سوال 

توانست باشد  یساعت چه م نیاو در ا
سدیبنو نکهیجز ا . 

- دارمیمنم مثل تو ب . 

ارسال را زد و منتظر جواب ماند.  دکمه
که جواب آمد دیطول نکش هیچند ثان . 

-  ایدونم اتاق تو کدومه، اما ب یمن نم
با من چه  ینیاز پنجره ها تا بب یکیپشت 
یکرد . 

 

 



 

 

 نیرا دوباره از نظر گذراند. ا امیپ
بود  بیو غر بیعج شیرفتارها برا
وقت شب  نیا دیشد که حم یباورش نم

جواب داد عیبه آنجا آمده باشد. سر . 

- نبود یبامزه ا یشوخ . 

زودتر اومد یبعد امیپ . 

- کنم آمدن پشت پنجره راه  یفکر نم
باشه یدور . 

به  یرا در دست گرفت نگاه یگوش
انداخت و  یغرق در خواب عل یچهره 

آمد در نور کم  نییتخت پا یآرام از رو
رساند  نهیچراغ خواب خودش را به آ

 یرو یو لحظه ا دیکش شیبه موها یدست

 

 



 

 

خنده  کبارهیخود مکث کرد. به  یچهره 
 یم یکیدر آن تار دیحم ییاش گرفت گو

ند که داشت یتوانست او را به وضوح بب
 نهیکرد. دل از آ یخودش را مرتب م

گرفت و پشت پنجره رفت آهسته پرده را 
روبه رو  ابانیبه خ یکنار زد و نگاه

انداخت. کوچه اشان بن بست بود اما از 
را  ییروبه رو یشانس خوب او خانه 

توانست از  یدند و او مخراب کرده بو
. با ندیرو به رو را کامل بب ابانیآنجا خ
به  یدر دستش، نگاه یگوش دنیلرز

با  دینام حم دنیصفحه آن انداخت با د
ممکن پاسخ داد یصدا نیآرام تر . 

 .جانم-

 

 



 

 

- یدیمن و د . 

 دنیدوخت با د ابانیرا به خ نگاهش
 ینیخاموش روشن شدن چراغ ماش

 .جواب داد

- ؟یکن یمچکار  نجایا  

- بگو  یزیچ هیسوال و پرسش  یبجا
 .آروم بشم برم بخوابم

کرد طنتیش . 

- . دهیجواب م ییموقع شب فقط الال نیا
 !بخونم؟

 

 



 

 

- گم  یرفتم تو رختخواب م یاونوکه وقت
از  شتریب یزیاما حاال به چ یبخون
دارم اجیاحت ییالال . 

را گرفته  مشیمرد تصم نیگرفت ا گر
کشد. خدا به ب یبود تا او را به نابود

بعدش رحم کند یروزها . 

- بگم آخه؟ یچ دیحم ! 

که  یآن هم نه آهسته، بلند به طور دیخند
را از گوشش دور کرد یسحر گوش .  

- شب  کی یگفتنت برا دیحم نیهم یعنی
 نیبود. واقعا بعد ا یکاف دنمیآروم خواب
و  نیریاسمم از زبون تو ش دنیمدت شن

 دلچسب بود. حاال هم برو بخواب که

 

 



 

 

 ریبهتر از امروز باشه.شبت بخ دیفردا با
زمیعز .  

که لحظه به  یخبر از قلب یکرد. ب قطع
شد یلحظه عاشق تر م .  

 یپرده را انداخت نفس دیرفتن حم با
رفت که آرام بخوابد  دی. حمدیکش قیعم

که خودش را  یآرامش قلب یاما سحر برا
 زیزد چه تجو یم واریبه درو د نهیدر س
شود کرد تا آرام یم ... 

مهد  نیهفت س یسفره  نییتز شغولم
که در آن  ییبود که مهتاب با چهره ا

نبود به او  یشگیاز لبخند هم یاثر
شد کینزد . 

 

 



 

 

به بدنش داد و گفت یو قوس کش : 

- یچه عجب اومد . 

. کنار او نشست یصندل یرو مهتاب
رنگ  ییبایکه به شکل ز یظرف سفال

شده بود را در دست گرفت و  یزیآم
 :گفت

 خب حاال که اومدم بگو چکار کنم؟-

در لحنش  یناراحت نیبود وا ناراحت
کنجکاو به  یبود. سحرنگاه دایکامال پ

دیمهتاب انداخت و پرس . 

- ؟؟؟ یناراحت یزیاز چ  

 

 



 

 

 ییبه ظرف طال یگرینگاه د مهتاب
نهاد و  شیرا سر جارنگ انداخت، آن 

 :گفت
- همه  نیدونستم باهات ا ینه فقط نم

هستم بهیغر .  

به  ینیچ دیکامل به طرف او چرخ سحر
 .ابروانش داد
- شده؟ یزیچ  

را از  یتوجه به حرف سحر گوش یب
 یآورد و مشغول وارس رونیب بشیج

 نیاز ا یکردن آن شد. سحر که حساب
زد و  یرفتار او به ستوه آمده بود چنگ

دیکش رونیرا از دستانش ب یشگو . 

 

 



 

 

- نه؟ ایشده  یچ یگ یم ! 

دستان خودش و  نیمتعجبش که ب نگاه
 یسحر در حرکت بود را باال آورد و رو

سحر نگه داشت یچشمان عصب . 

 ی. ولیتموم کرد دیبا حم یگفته بود -
و  نیکنار هم خالف ا روزیبودنتون د
کرد یثابت م . 

امال از هم باز شد حاال ک یبه لبخند لبش
مهتاب شده بود آنقدر  یمتوجه ناراحت

 رهیغ شیچند روز برا نیاتفاقات ا
 یبرا یمنتظره بود که اصال مجال

کردن آن نداشت فیتعر . 

؟یدیحاال کجا باهم مارو د -  

 

 



 

 

کرد  یاخم دیرا از دست سحر کش یگوش
 :و گفت

- از کافه  دیخوش و خرم داشت یوقت
دیاومد یم رونیب یچوب .  

باال انداخت و نگاهش  یشانه ا الیخ یب
را به چشمان پر از حرص مهتاب 

 .دوخت
- اومد هنوز خودمم  شیپ ییهویباور کن 

 .تو شوکم
 زیم یچرخاند و قلم مو را از رو سر

زد یبرداشت لبخند کج . 

- و  یرو به اش نایا یکنم بتون یفکر نم
یهم بگ ژهیمن . 

 

 



 

 

لحظه نفس  کی یگرد شد برا چشمانش
را به طرف خود کم آورد با دست مهتاب 

 :برگرداند و گفت
- ه؟یمنظورت چ  

بدون  دیکه حال نگران او را د مهتاب
گفت ینیمقدمه چ : 

- و  ژهیتنها نبودم من دمتونیاونروز که د
جون هم بودند یاش . 

توانست  یاز نهادش بلند شد حاال چه م آه
 نیبر ا یسع شهی. همدیبه آن ها بگو
رفتار کند که نظر  یداشت تا طور

 یینباشد اما گو ینسبت به او منف گرانید

 

 



 

 

 یدوست داشتن داشت کار دستش م نیا
 .داد
صحبت با  یشش دانگ حواسش پ تمام

اش  یبود که زنگ گوش یمهندس بهزاد
از او فاصله  یبلند شد. با عذر خواه

 زیم یواش را از ر یگرفت و گوش
برداشت. به صفحه که نگاه کرد گل از 

نبود که   یکس ایدن نیگلش شکفت! در ا
مادرش دوستش داشته  یاو به اندازه 

 .باشد
- ؟یالو... سالم حاج خانوم خوب !  

- ؟ییکجا ؟یسالم پسر. خوب ! 

 

 



 

 

مهندس تکان داد و از دفتر  یبرا یدست
 یبه محوطه  یکار  خارج شد نگاه

و گفت کارگاه انداخت انداخت : 

- وقت  نیتونم باشم ا یسرکار. کجا م
 .روز

-- . زمیعز یفدات بشم خسته نباش یاله
زنگ زدم  یشونیپر دمیخواب د شبید

 .حالتو بپرسم

شلوارش  بیدستش را داخل ج کی
 :گذاشت و گفت

 .خوبم خدارو شکر سر حال سرحالم-

 

 



 

 

 یها یاو به تمام نگران یپر انرژ یصدا
 یر آسودگاز س یداد. نفس انیمادر پا

دیکش . 

 .خدا رو شکر. مواظب خودت باش-

کرد. خواست حاال که  یلحظه مکث کی
او در خواب گفته بود  یشانیمادر از  پر

اوردیب انیحرف سحر را به م . 

- خواستم خودم زنگ بزنم و  یم یراست
رو بهت بگم یموضوع . 

- پسرم رهیخ . 

- دختر  هیدوستم قراره ازدواج کنه از 
به  یمونده چطور هم خوشش اومده اما

خانوادش بگه، از من کمک خواسته. منم 

 

 



 

 

تجربه هستم، گفتم  یکارا ب نیکه کال تو ا
پرسم یاز مادرم م . 

زد یلبخند مادر . 

-  گهیکه د نیباشه ا یانشاءالله به سالمت
خواد بره رک و راست به  یتجربه نم

مادرش بگه، بخدا ما مادرا آرزومون 
شماست یخوشبخت . 

زد یا سرفه . 

- خاصه کمیدختر  نیا طیخه شراآ . 

- ؟یچ یعنی ! 

بود را  شیپا یکه جلو ینوک پا سنگ با
گفتن  یپرتاب کرد. برا یبه گوشه ا

تامل نمود. هراس  یحرفش لحظه ا

 

 



 

 

 ریکه تاث یداشت از جواب مادر و  حرف
 قیعم یاو داشت. نفس میبر تصم میمستق
و گفت دیکش : 

- ازدواج ناموفق  کیاون دختر قبال 
  .داشته

آن ها  نیب نیسنگ یسکوت یلحظه ا یبرا
پاسخ  دنیشن یکه برا دیحاکم شد. حم

 .مادر دل نگران بود سکوت را شکست
- ؟یبگ یزیچ یخوا یشد ؟! نم یچ ! 

- اون مادر بودم اصال به  یمن اگه جا
دادم.  یو نم یازدواج نیپسرم اجازه چن

خوب حاال چرا  طیهمه دختر با شرا نیا
قه شده؟زنه مطل هیرفته عاشق   

 

 



 

 

 یرا به رو دیام یمادر تمام درها جواب
زد که  یاو بست. از اول هم حدس م

خود به دلش  یبدهد. ب یجواب نیمادر چن
داده بود. داشتن سحر به  یواه یوعده ها

 ایرو کیتوانست  یعنوان همسر فقط م
 .باشد و بس

گفت کالفه : 

-  ل،یخواد نه دل یمادر جان عشق دل م
ره دنبال حل خودش ب الیخ یاصال ب

  .مشکلش
در  ینگران یکه دوباره رگه ها مادر
مشهود شده بود گفت شیصدا : 

 

 



 

 

کاش توهم زودتر اون پروژه رو تموم -
به  یسرو سامون کیتا  یایو ب یکن

 نطوریهم یخوا یم یتا ک یبد تیزندگ
؟یسرگردون باش  

حرفش را قطع کرد یناراحت با . 

- وفکر نکنم به  ادهیکار ز نجایحاال که ا
تموم بشه یزود نیا . 

از پشت سرش به گوش  اریمه یصدا
دیرس : 

- دیحم ! 

را از دهانش دور کرد یگوش . 

 !بله-

 

 



 

 

- ؟یایخواد بره نم یم یمهندس بهزاد  

 .اومدم-
کرد  کیرا دوباره به گوشش نزد یگوش
موقع  یبار از حضور ب نیاول یبرا
بحث شده  نیا افتنی انیکه باعث پا اریمه

 .بود، خشنود شد
- ؟یندار یخانوم احضار شدم کارحاج  ! 

  .نه برو پسرم. مواظب خودت باش-
 .چشم. شماهم مواظب خودت باش-

به  یدست یقطع شد. با کالفگ تماس
. حالش با جواب مادر دیکش شیموها

توانست  یدگرگون شده بود.  چگونه م
ها و  قهیشود که تمام دق یکس الیخ یب

 

 



 

 

رفت.  یفکرش سمت او م یها هیثان
داد و به سمت  رونیکالفه بنفسش را 

 ...دفتر حرکت کرد
و به  دیدست از کار کش ژهیورود من با

احترامش بلند شد. اصال توان نگاه کردن 
را نداشت سرش را  ژهیبه چشمان من

کرد.  یلب سالم ریانداخت و ز نییپا
جواب سالمش را داد  ییخوشروبا  ژهیمن

کنار او نشست یصندل یو رو . 

- ؟ینیبش یخوا ینم ! 

 یزد و به چهره  یجان مهین ی خنده
انداخت و  ینگاه کوتاه ژهیخندان من

 

 



 

 

با دست اشاره  ژهیکه من یصندل یرو
 .کرده بود نشست. در دلش آشوب بود

 چه خبر؟-

گفت یآشفتگ با : 

- ستین یخبر خاص . 

 یخبر د،یاش با حم هم رابطه قتیحق در
 ژهیآن با من ینبود که بتواند درباره 

دیبزن یحرف . 

سحر گذاشت و  یپا یرا رو دستش
دیپرس : 

- ؟یحوصله ا یب نقدریچرا ا   

 

 



 

 

 نیدروغ گفتن نداشت. باالخره ا قصد
 نکهیشد. اما ا یافشا م یرابطه روز

سخت  شیبرا دیچطور  و چگونه بگو
 .بود

- ام خسته یفقط کم ستمیحوصله ن یب . 

به سحر انداخت ینگاه ناباور . 

- دونم تا االن مهتاب بهت خبر داده  یم
. پس متونیدیبر حسب اتفاق د روزیکه د

طفره رفتن، از اون پسر و  یکاش به جا
که  یدون ی. خودت میرابطتون بهم بگ
دوست دارم و  اممیپ یدرست به اندازه 
  .روت حساسم

دیحرفش پر انیم . 

 

 



 

 

- ن طور که تو رابطه او نیباور کن ا
ستین یکن یفکر م . 

را به طرف سحر خم کرد خودش .  

-  یکنم دلم م یفکر نم یطور چیمن ه
یبد حیخواد خودت برام توض . 

تا  دید ینم یلیگرفت. دل ژهیاز من نگاه
کند یکار یبخواهد مخف نیاز ا شتریب . 

- قبل از  میچند ماهه باهم دوست شد
 یمن و بفهمه مسر بود برا طیشرا نکهیا
زدواج اما حاال ازدواج و موکول کرده ا

ازدواج  نیکه خانوادش به ا یبه زمان
بدن تیرضا . 

زد لبخند . 

 

 



 

 

- تو کنار  طیخودش با شرا یعنی نیا
 اومده؟
نگاه او کرد یرا حواله  قشیعم نگاه . 

- گه و منم به  یم نطوریخودش که ا
 .حرفاش شک ندارم

 نینبود و با ا یکرد. آدم کند ذهن سکوت
برد.  یبه عمق عالقه اش پحرف سحر 

را در  شیحرف ها دیوجود با نیاما با ا
زد یبه او م حتیقالب نص .  

- مطلقه  یبایزن ز کیسحر، تو  نیبب
جامعه ما لقمه چرب و  نیکه  تو ا یهست

شه.  یمحسوب م ینرم و حاضر آماده ا
از راه  یکیپس حواست و جمع کن نزار 

 

 



 

 

بتونه رو مغزت کار کنه و بعد  دهینرس
 چیاحت ازت سوءاستفاده کنه.من هر

 یمرد ندارم اما تو رو م نیرو ا یشناخت
 طتتیدونم که با وجود شرا یشناسم و م

و تا االن اجازه  یهنوز مثل گل پاک
. یبه خودت و نداد یشدن کس کینزد
 میتصم یرابطه هم عقالن نیتو ا دوارمیام
یریبگ . 

چشم دوخت و گفت ژهیبه من متفکر : 

-  یخوا یم ؟یم  بگبه یخوا یم یچ
باشم؟ یبد یزهایمنتظر چ دیبا یبگ  

به عالمت نه تکان داد یسر . 

- نگفتم یزیچ نیمن همچ . 

 

 



 

 

سحر برداشت و  یپا یدستش را از رو 
چانه او را گرفت و به طرف خودش 

 .چرخاند

سحر من فقط خواستم بگم حواست رو -
یجمع کن . 

 ژهیمهربان من یزد و به چهره  یلبخند
انداخت ینگاه . 

- یممنون که به فکرم .  

بلند شد و همانطور که به   شیاز جا ژهیمن
رفت گفت یسمت اتاقش م : 

- فعال به  میکن یبازم با هم صحبت م
 .کارت برس

 

 



 

 

دوخت.  ژهیرفتن من ریرا به مس نگاهش
که اگربه  دیشیاند نیبه ا یلحظه ا یبرا
 یدوستانش خانواده اش او را م یجا
کردند.  یم یاو چه فکر یدرباره  دندید
روانش  ختنیفکرش هم باعث بهم ر یحت
 یقیشد.سرش را تکان دادو نفس عم یم

برداشت و  زیم یرا از  رو ی. گوشدیکش
را  دیحم ی شمارهتامل  یبعد از کم
 .گرفت

با  دینخورد بود که حم شتریبوق ب دو
جواب داد یرسم یصدا . 

-  یخودم بعدا تماس م دیسالم. ببخش
رمیگ . 

 

 



 

 

تماس قطع شد.  یگریگفتن کالم د بدون
چشم  یگوش یبه صفحه  یلحظه ا

که  یبعد شب دیدوخت. هضم رفتار حم
شب تا پشت  مهین دنشید یعاشقانه برا

را  یپنجره آمده بود، راحت نبود. گوش
پرت کرد. خم شد و سرش را  زیم یرو
 یذاشت. واقعا روز خوبگ زیم یرو
 اسشاز تم قهینبود. هنوز چند دق شیبرا

اش دوباره  ینگذشته بود که گوش دیبا حم
است.  دیحم نکهیزنگ خورد. به گمان ا

 یبرداشت. گوش زیم یسرش را از رو
 یشماره  دنیرا در دست گرفت و با د

داد. کمتر  شیبه ابروها ینیناشناس چ
پاسخ را  یناشناس یآمد شماره  یم شیپ

 

 



 

 

 دیشا نکهیدهد، اما آن لحظه تصور ا
با او تماس  یگرید یبا شماره  دیحم
او را مسر به پاسخ دادن کرد ردیبگ .  

 .بله-
رضا آه از نهادش بلند  یصدا دنیشن با

بدتر کردن حال  یشد واقعا برا
تماس او را کم داشت.  نیامروزش، هم

گفت تیبا عصبان : 

- چرا  ؟یزن یآخه چرا بهم زنگ م
یکن یم تمیو اذ یش یحمم ممزا . 

- سحر. من هنوز  ستمیمن مزاحم ن
 .عاشقتم. دلم برات تنگ شده

 

 



 

 

بلند شد و به کنار  زیاز پشت م کالفه
  .پنجره رفت

از کدوم عشق و دوست داشتن حرف -
گرفته  مریکنم آلزا یفکر نم ؟یزنیم

آزارم  یرفته باشه چطور ادتیو  یباش
 یشبا کابوس م ی. هنوزم بعضیداد یم
 ریرفته چند بار ز ادتیواقعا  یعنی. نمیب

 دهیکش مارستانیتو کارم به ب یکتک ها
  .شد

-  یکنم نم یهمه رو برات جبران م
آب تو دلت تکون بخوره  گهیزارم د

کنم فقط  یرو فراهم م نایبرات بهتر
 .برگرد

 

 



 

 

ناله مانند گفت ییصدا با : 

- برو  میفقط گورتو گم کن و از زندگ
رونیب .  

قطع کردرا  تماس .  

تماس گرفت اما سحر  گریدوبار د رضا
را پاسخ  شیکدام از تماس ها چیه گرید

کرد.  دینداد و تمام ذهنش را معطوف حم
 یاو را گرفت ول یشماره  گرید کباری
پاسخ دادن رد تماس داد.  یبه جا نباریا

را  دیحم یها یتوجه یاصال تحمل ب
 یعاشقانه م یحرف ها ینداشت دلش کم

 ینکه امروز همه چیاما مثل اخواست. 

 

 



 

 

را  یگوش یاو بود. با کالفگ هیبرعل
لب گفت ریانداخت و ز فشیداخل ک : 

- به درک دیاصال همتون بر ... 

 

 ژهیبه در زد و وارد اتاق من یضربه ا 
سر بلند کرد و گفت ژهیشد. من : 

- ؟یا ستادهیچرا سرپا ا  

زد و گفت یزور لبخند به : 

- برم حالم شه من امروز زودتر  یاگه م
 امی. فردا قبل بچه ها مستیاصال خوب ن

کنم یو کارها رو تمومش م . 

 

 



 

 

سحر  یبه چهره  یتر قیعم نگاه
 .انداخت

- شده؟ چرا رنگ به روت نمونده؟ یزیچ  

گونه اش گذاشت یرا رو دستش . 

- فقط فکر کنم فشارم افتاده ستین یزیچ . 

-  یصفحه رو ببندم خودم م نیتا ا نیبش
  .رسونمت

 ...آخه-
حرف زدن به او را نداد و  ی اجازه
 :گفت

 

 



 

 

-  یحرف یراحت تا خودت نخوا التیخ
خوام  یفقط م زنمینم روزیاز د

 .برسونمت
نشست. سرش را  یصندل یحال رو یب

داد و چشمانش را بست هیتک یبه صندل . 

. . 

ه سحر انداختب ینگاه ژهیمن . 

- تا خونه برسونمت یخوا ینم یمطمئن . 

- . ممنونرمیراه و خودم تنها م هینه بق .  

 یشد و با تکان دادن دست ادهیپ نیماش از
با زدن  ژهیکرد. من یخداحافظ ژهیاز من

را  یحرکت کرد و رفت. گوش یتک بوق
به آن  یآورد و نگاه رونیب فشیاز ک

 

 



 

 

نبود.  دیاز تماس  حم یاثر چیانداخت. ه
به  ایبد دن یتمام حس ها یلحظه ا یبرا

به چه  دیحم یعنیشد.  ریدلش سراز
که تا آن لحظه  دمشغول بو یکار

را  ی. گوشردینتوانسته با او تماس بگ
انداخت و راه خانه را  فشیدوباره داخل ک

 یطوالن ریگرفت. تا خانه مس شیدر پ
نداشت  یاو که حال خوش ینبود اما برا

قبل از رفتن به منزل، به بود تا  یکاف
بدهد یافکارش سرو سامان . 

 

باز بود احتمال داد که مادر  مهیخانه ن در
رفته بدون بستن  رونیبه ب یکار یبرا

 یعل دنید یدر وارد خانه شد و برا

 

 



 

 

نگاهش را به دور سالن چرخاند و اورا 
. دیبود د دهیمبل خواب یکه آرام رو

 رفت. مقابلش کنار مبل نشست، کشینزد
شده بود را  دهیکش شیکه رو ینازک یپتو
نا  یبه موها یو آرام دست دباال آور یکم

 ی. صدادیکش ش،یشانیبر  پ ختهیمرتب ر
منظمش دوباره آرامش  یها دنینفس کش

را به قلب سحر باز گرداند. لبخند زد و 
که امروز  یفراموش کرد تمام اتفاقات

دست به دست هم داده و احوالش را 
آرام مادر  یبودند. با صدا کرده شانیپر

 .به خود آمد
-  دیناهار خورد و خواب ینکن دارشیب

دونم  یگرفت. نم یبچه از صبح بهانه م

 

 



 

 

بخدا  یبه کار کردن دار یازیتو چه ن
طفل معصوم گناه داره نیا . 

چرخاند و به مادر که مشغول تا  سر
انداخت و  یکردن چادرش بود نگاه

کرد یسالم . 

 یبل گذاشت و بم یچادر را رو مادر
 .آنکه جواب سالمش را بدهد، ادامه داد

- بردارو  یهزار بار گفتم دست از لجباز
کار کردن و بزن دیق . 

بلند شد از کنار مادر عبور  شیجا از
کرد و همانطور که به سمت آشپزخانه 

رفت گفت یم : 

 

 



 

 

- نخوام خرج دانشگاه و قسطام و  نکهیا
ه؟یآقاجونم بده اسمش لحباز ! 

- نداره تو چرا  یخودش حرفآقاجونت 
؟یناراحت  

مادر  یعقب برگشت و روبه رو به
به چشمان مادر زل زد میمستق ستادیا : 

- خرج  گهید یکیپول گرفته،  گهید یکی
کرده، اونوقت قسطا رو آقا جون بده. اگه 

و  یاقساط لعنت نیمن دارم ا ینیب یم
دوستامه که  یفقط بخاطر ضمانتا دمیم

 یپرداخت نم الیر کیآزاد بشه و گرنه 
جونش  یکردم تا اون مردک عوض

و پرداخت کنه ادیدرب .  

 

 



 

 

 یسحر دست شانیحال پر دنیبا د مادر
. طاقت دیصورتش کش یجلو برد و رو

را نداشت شیغصه خوردن ته تغار .  

-  یچه سرنوشت نیفدات بشم آخه ا یاله
تو رقم خورد. خدا از باعث و  یبود برا

 زنمیم یفنگذره. بخدا من اگه حر شیبان
طفل معصومم نیبخاطر آرامش تو ا .  

دست مادر گذاشت یرا رو دستش . 

- در کار بوده  یدونم،حتما مصلحت یم
 دهیکش نجایبچه به ا نیکه کار من و ا

  .شده

- بشه یمنته ریمصلحت به خ نیا یاله . 

 

 



 

 

گفت از مادر جدا شد و  ینیلب آم ریز
به طبقه باال  شیلباس ها ضیتعو یبرا

 .رفت

 زانیآو یو شالش را به جا لباس پالتو
آورد و  رونیب فشیرا از ک یکرد. گوش

چند بار  دیبه آن انداخت. حم ینگاه
باز شد  یتماس گرفته بود. لبش به لبخند

به رفتار صبح او  یاما همچنان حس بد
فت، بعد خوردن داشت. شماره اش را گر

جواب داد یتک بوق : 

- چندبار زنگ زدم  ؟ییالو... سحر کجا
نگران شدم یجواب نداد . 

زد یخند پوز . 

 

 



 

 

 !سالم، چرا نگران؟-

- صبح ناراحت  انیبخاطر جر دیگفتم شا
صحبت کردن  طیواقعا شرا ،یشده باش
 .نداشتم
 یخواست بپرسد مگه کجا بود یم دلش

 اونم به مدت دو ینداشت طیکه شرا
دانم اکتفا کرد یساعت، اما به گفتن م . 

 سحر تو حالت خوبه؟-

به خودش انداخت واقعا  ینگاه نهیآ در
 حالش خوب بود؟

- بد باشم؟ دیبله، چرا با  

- صبح  یبابت جواب ندادن ها دوارمیام
بچه گانه به مغزت نزده باشه یفکر ها . 

 

 



 

 

 دهیتمام افکارش به همان سمت کش قایدق
 نکهیا یبراآن لحظه  یشده بود ول

نشان دهد گفت الیخ یخودش را ب : 

- شم از کدوم موضوع و  یمتوجه نم
؟یزنیافکار بچه گانه حرف م  

- و مثل  افتیکه االن ق یاز همون افکار
کرده که منتظره  یوحش یبچه گربه  کی

دنهیچنگول کش .  

نبود اما باعث شد  یقشنگ فیتوص  
دیایب شیخنده به لب ها . 

- ممنونم تونیساز هیواقعا از تشب . 

 

 



 

 

- . دلم برات تنگ الیخ یحرفا رو ب نیا
 یایب یچونیبپ یتون یم یشده دختر ک

شمیپ . 

 یراحت از کنار مسائل عبور م چقدر
 شیکرد انگار که نه انگار دو ساعت پ

توجه بوده یب شیچقدر به او و تماس ها . 

- دوتا  روزی. دامیب ییتونم جا یفعال نم
 ینم . دلمدنیاز دوستام ما رو باهم د

که دارم حرفم رو زبونا  یطیخواد با شرا
فتهیب .  

سکوت کردن جواب داد هیچند ثان بعد . 

- کنم چون اصال دلم  ینم یباشه اصرار
بشه تتیباعث اذ یدوست نیخواد ا ینم .  

 

 



 

 

 ی. دلش مختیدر دلش فرو ر یزیچ
از  نیا ریغ یزیخواست آن لحظه چ

 یاصرارش برا ایو  دیشن یم دیحم
 نیبود اما هم یم شتریب گرید یدارید

 یبد گمان یاو دانه ها عیکوتاه آمدن سر
 یرا در دل سحر کاشت. با خداحافظ

تماس را قطع کرد یسرد ... 

پرت کرد. حالش  زیم یرا رو یگوش
نبود. جواب مادر و حرف  یحال خوب

خراب کردن  یبرا سحر هر دو یها
 یصندل یبودند. به پشت یاحوالش کاف

داد، سرش را باال گرفت و نگاهش  هیتک
 یچهره  ریرا به سقف دوخت. تصو

چشمانش جان گرفت.  یسحر جلو یبایز

 

 



 

 

که  یرنگش و لبخند یچشمان زمرد
 یلبان عناب یگاه رو یها گاه و ب یتازگ

دلش  دیگرفت. چقدر با یرنگش جان م
آمد تا  یبا عقلش کنار م زد و یرا پس م

در رابطه با او محتاط عمل کند که مبادا 
 یاو گران تمام شود. آه یبرا یدوست نیا

 یرا بست. کاش م شیو پلک ها دیکش
بر اوضاع  عتریتوانست هر چه سر

 طیکند. حال که خودش شرا تیریمد
 دیقبول کرده بود با یسحر را تا حدود

خانواده اش  تیهم به حال رضا یفکر
فرصت ها را از  دینبا گریکرد. د یم

داد یدست م . 

 

 



 

 

 ریباز شدن در، پلک گشود و ز یصدا با
توجه به او به  یکه ب اریبه مه یچشم

 یرفت و دستانش را باال یطرف بخار
 اریانداخت. مه یگرفت نگاه یبخار

گرم شدن زودتر بهم  یدستانش را برا
و گفت دیمال : 

- ه قراره تموم بش یسرما ک نیپس ا یوا
بهاره گهیانگار نه انگار چند روز د . 

شد و او  یبهار م گریچند روز د واقعا
داشت  میسحر، تصم تیموقع دنیقبل فهم
 یرا با سحر علن شیبهار نامزد دنیبا رس

را در کنار او به  التیکند و تمام تعط

 

 



 

 

شبه  کی شیاهایسر برد. افسوس تمام رو
 .نابود شده بود
  !حالت خوبه؟-

خورد و نگاه  یتکان اریمه یصدا با
دوخت. واقعا حال  اریرا به مه جشیگ

 یاو مفهوم یکنون طیخوب در شرا
 !داشت؟

و دوباره  دیاو ترس جیاز نگاه گ اریمه
دیپرس : 

- د؟یشده حم یزیچ ! 

به عالمت نه تکان داد یخود آمد سر به . 

 یبه بازو یشد دست کیبه او نزد اریمه
زد و گفت دیحم : 

 

 



 

 

- ناراحت  یبهزاد یاز حرفا دیگم شا یم
تو جلسه هم همش اخمات تو  دمید ؟یشد

. هیآدم حراف یبهزاد الیخ یهم بود. بابا ب
گوش تو بکن در  هی زنهیم ادیحرف ز

دروازه و خالص یکی . 

درست متوجه شده بود تمام مدت  اریمه
ابروانش باز نشده بود نه  یجلسه گره 

 ،یبهزاد یاز حرف ها یناراحت یبرا
سحر  یتماس ها ریرگبلکه تمام ذهنش د

پاسخ گذاشته بود یبود که ب . 

برخاست و به طرف پنجره  شیجا از
کارگاه  یبه محوطه  یرفت. نگاه

خشک گفت یلیانداخت و خ : 

 

 



 

 

- تو رفتار من دل به  یکنجکاو یجا
از  یدیدم ع یپول هی میکارگاه بده تا بتون

تو  زارنیو گرنه دستمون و م میریبگ نایا
 .حنا

 ییبرداشت. ابرو دیبه طرف حم یقدم
 :باال انداخت و گفت

-  واریکوتاه تر از د یواریاالن د یعنی
رو  یکه همه چ گهید یکرد ینم دایمن پ

سرش یآوار کن . 

 اریاز پنجره گرفت و به سمت مه نگاه
او انداخت  یبه سر تا پا ی. نگاهدیچرخ

 :و گفت

 

 



 

 

- ماشاالله  نمیب یکوتاه نم واریمن که د
اشات بلند بودح واریکه د یبهزاد شیپ . 

زد یلبخند . 

-  ریکردم که مقصر د یبابا اگه حاشا نم
که االن کالهمون  م،یبتن ما بود ختنیر

 .پس معرکه بود
را برداشت و  یرفت گوش زیطرف م به

شلوارش انداخت کاپشنش را  بیداخل ج
و همانطور که به سمت در خروج  دیپوش
رفت گفت یم : 

حواست و جمع کن شتریب کمی - .  

از دفتر خارج  ،یون منتظر پاسخبد و
 .شد

 

 



 

 

 رونیب دیرفتار حم یاز ناراحت هنوز
اش دوباره زنگ  یبود که گوش امدهین

رضا چشمانش  یشماره  دنیخورد. با د
وجه  چیمرد به ه نیا یعنیبه غم نشست 

 .قصد کوتاه آمدن نداشت
 .بله-

- ؟یسحر خوب   

- ؟یحالمو بپرس یزنگ زد ! 

- و باهم  نمتیبب یزاریسحر چرا نم
 رییتغ یلیباور کن من خ میحرف بزن
باهم  یایو ب یقرار بزار هیکردم اگه 
 یبر یم یپ یبه همه چ میصحبت کن

هر سه تامون با  ندهیسحر، نزار آ

 

 



 

 

 یتو خراب بشه. ما هنوزم م یلجباز
میبه هم فرصت بد میتون . 

به او نداشت  یحس چیبست. اصال ه چشم
 ندهیبه او و آ یلحظه ا یکه بخواهد حت

که مد نظرش بود فکر کند یا . 

-  چیراحت باشم. من ه یزاریچرا نم
برام  یبه تو ندارم اونوقت تو دار یحس
االن دارم  ینیب ی. اگه میگ یم ندهیاز آ

پاسخ  یو تلفنات و ب دمینرمش به خرج م
وجود پسرمونه. تنها  فقط بخاطر زارمینم

من بودنه  ینسبت تو بامن فقط پدر بچه 
پس حد خودت و بدون و  گهید زینه چ

عمل کنم یا گهینزار جور د . 

 

 



 

 

 یبه رقص م شیدر صدا تیعصبان موج
دیآ : 

- ؟یکن یم دیمن و تهد یتو دار  

به  شتریحرف زدن رضا ب نگونهیا
آمد تا لحن چاپلوسانه  یمزاجش خوش م

 تشیوان با شخصعن چیکه به ه یا
نداشت یهمخوان . 

- من که هنوز  یش یم یچرا عصبان
نکردم یکار . 

باعث لرزش اندام سحر شد ادشیفر . 

- دمینکن سحر کار دستت م یبا من باز . 

را نبازد آرام گفت هیقاف نکهیا یبرا : 

 

 



 

 

- ؟یکن یمثال چکار م . 

گفت یا انهیلحن موز با : 

- ببرمش.  امیتا ب یبهتره پسرم و آماده کن
 ادتیبوده.  شتیپ تیاز حق قانون شتریب

روز تو ماه حق  4که نرفته تو فقط 
 شیپسرم پ دیخوام ع ی. میو دار دنشید

 .خودم باشه

 دیبه جوش آمد. شروع سال جد خونش
 لهیدر مخ گرید نیبدون حضور پسرش ا

 ادیمانند خود رضا فر دیگنج یاش نم
دیکش . 

- دمیاجازه رو بهت نم نیمن ا . 

ر دادس یزشت ی خنده : 

 

 



 

 

- تو  یمن واسه بردن پسرم به اجازه 
ندارم یارین .  

بوق  یکه صدا دیبگو یزیچ خواست
داد.  یممتد خبر از قطع تماس م یها

چشمش النه  یکه از صبح گوشه  یاشک
 شیکرده بود با باز و بسته شدن پلک ها

بود  یتنها صالح نیگونه نشست. ا یرو
 یبردن او بکار م نیاز ب یکه رضا برا

آمد یو واقعا هم خوب بکارش م برد ... 

زانو  یاز غم پر شد سرش را رو لشد
کرد چقدر  ستنینهاد و آرام شروع به گر

قلبش  روزیو غم کوتاه بود. د یمرز شاد

 

 



 

 

 ریو امروز دلش ز زیلبر یاز حجم خوش
له شده بود غم ی انهیهجوم وحش .  

باز شدن در و داخل شدن  یصدا با
مادر سرش را بلند کرد و  یناگهان

نگران   یرا به چهره  سشیچشمان خ
 .مادر دوخت

- شده؟ یزیچ ! 

که بخاطرش باال  یگفتن حرف یبرا مادر
کرد. سحر  یآمده بود دست دست م

بر صورتش  ختهیر یهمانطور که موها
اره کرد، دوب یم تیرا به پشت گوش هدا

دیپرس . 

- ؟یمامان خوب  

 

 



 

 

برداشت و خودش را به تخت  دوقدم
رساند . کنار سحر نشست، دستش را 

او نهاد و گفت یشانه  یرو : 

- االن زنگ زد و گفت تا  نیرضا هم
برم یو م یعل امیم گهیساعت د کی .  

اش حبس شد فکرش را هم  نهیدر س نفس
وارد عمل شود.  عیسر نقدریکرد ا ینم

مضطرب  یو چهره زد  یلبخند تلخ
  .مادر را از نظر گذراند

- دونم به خودمم زنگ زد یم .  

سخت بود  شیچند کلمه هم برا نیا گفتن
باشد تا دل  یکرد رفتارش عاد یاما سع

خون نکند نیاز ا شتریمادر را ب . 

 

 



 

 

 دیسحر کش یموها یرو یدست مادر
کرد و  کیسرش را به گوش او نزد

 :گفت
- مادر فدات بشه یاله . 

تش را دور گردن مادر حلقه کرد دس دو
گونه او نشاند و  یرو یزیر یو بوسه 

 :نجوا گونه گعت
- تو و  ی هیخدا سا یخدا نکنه اله

 .آقاجونمو از سرم کم نکنه
نبود که مادر  یزیچ شیصدا لرزش

 .متوجه اش نشود
  .خدا بزرگه-

 

 



 

 

 ی هیگر یکه صدا دیبگو یزیچ خواست
د. اورا از آغوش مادر جدا کر یآرام عل

رفت و خودش  نییبه سرعت از پله ها پا
مبل نشسته  یرو  یرا به او رساند. عل

. سحر ختیر یبود و آرام آرام اشک م
و  دیبه طرفش رفت، اورا در آغوش کش

 :گفت
- ؟یکن یم هیچرا گر زمیقربونت برم عز  

دیلرز یاز شدت بغض م لبانش . 

نبود چکسیشدم ه داریب یوقت -- . 

تو گف دیسحر اورا بوس  : 

- . حاال هم که میمن و مادرجون باال بود
 یبزار اون چشما گهیکنارتم پس د

 

 



 

 

بشه که اصال بهشون  یخوشگلت آفتاب
ادیبارون نم .  

دو دستش را دور گردن مادر حلقه  یعل
 .کرد

- ستمیمن زشت ن . 

زد یلبخند سحر . 

- ینیزم یپسر رو نیتو قشنگتر . 

که از دور شاهد حرکات آن دو بود  مادر
به طرف  عیدرد آمد و سردلش به 

 .آشپزخانه رفت
 لیبه اطراف انداخت از وسا یگرید نگاه
نمانده بود که داخل  یباق یزیچ  یعل

و با  دیساک را کش پیساک بگذارد. ز

 

 



 

 

 نییسست و ناتوان به سمت پا ییپاها
مبل  یآماده رو حاضر و یرفت. عل

مادرش به سمت او  دنینشسته بود. با د
 زانیمادر آو یخودش را به پاها د،یدو

گفت هیکردو با گر : 

- بابا تو رو  شیخوام برم پ یمامان نم
خودت نگه دار شیخدا من و پ . 

 یبند دلش را پاره کرد. آه یعل ی هیگر
 یزانو خم شد دستش را رو ی. رودیکش

از خودش جدا  نهاد و اورا یعل یشانه 
او  یبه چشمان باران یکرد. نگاه

 یرا کرد تا اشک شیانداخت. تمام سع

 

 



 

 

از  شتریپسرکش را ب ی هیو روح زدینر
خراب نکند نیا . 

-  امیو دوباره م یریفقط چند روز م
  .سراغت

و شدت  دیکوب نیزم یرا رو شیپاها
کرد شتریاش را ب هیگر . 

- خوام من االن دوست دارم بمونم ینم .  

 یاز عل یخودش هم دست کم لحا
خواست بلند شود  ینداشت. او هم دلش م

بکوبد و  نیزم یرا رو شیکند پاها هیگر
 نیتوان ا یچرا؟! اما حت دیبه خدا بگو

 .کار را هم نداشت

 

 



 

 

زنگ  نگاه هر سه اشان را به  یصدا
خودش را در  عیسر ی. علدیسمت در کش

آغوش مادر انداخت و مادر آرام به سمت 
 دنیرفت و بعد از گفتن بله و شن فونیآ

 .پاسخ در را گشود
به سحر انداخت و گفت ینگاه مین مادر : 

  .رضاس-

بار آخر التماس گونه گفت یبرا یعل : 

- باشم صبح  یپسر خوب دمیمامان قول م
سر کار.  ینکنم بزارم بر تتیها هم اذ

 .فقط منو با بابا نفرست
را هم به ترحم  بهیغر کیحرف ها  نیا

داشت چه برسد به او که مادر بود  یوا م

 

 



 

 

کودکش را  یها هیو تاب اشک ها و گر
  .نداشت

- نکن تو پسر  هیکنم گر یخواهش م یعل
تونم نگهت دارم  یاما من نم یخوب من

 .االن
کوچکش شروع به زدن  یمشت ها با

 .مادر کرد
- یتو منو دوست ندار یتو بد . 

 یکوچکش را گرفت و هر دو یها دست
دیآن ها را بوس . 

- . اما زمیدوست دارم عز یلیمن خ
یمجبورم بزارم بر . 

 

 



 

 

 نیتوانست از ا یسخت بود که نم وچقدر
دیبگو یزیاجبار به او چ .  

 یکه حال خراب او را به خوب مادر
را  یکرد به کمکش شتافت عل یدرک م

دیاز او جدا کرد و در آغوش کش . 

- جون باباتم دلش برات تنگ شده  یعل
ایره باون و دوبا شیبرو پ . 

- من فقط مامانمو دوست دارم یول .  

- بابات  شیپ میاما بزار بر زمیعز دونمیم
 شیپ ایاونوقت دوباره ب نهیاونم تورو بب

 .مامان
کمتر شده بود اما  شیها هیگر شدت

و ملتمسانه اش رو به  سیهمچنان نگاه خ

 

 



 

 

 کیسحر بود. سحر از جا برخاست. نزد
مادر رفت. توان دل کندن از او را 

 یگونه  یآخر هم رو یداشت اما بوسه ن
نشاند و گفت یعل : 

 .ببرش مامان-
را برداشت و به سمت  یساک عل مادر

کنان در آغوش مادر  هیگر یدر رفت. عل
و همچنان التماس  زدیبزرگ دست و پا م

 ستادیا شیکرد که بماند. سحر سر جا یم
به رفتن او چشم  یو بدون زدن پلک

رمین بار هزا یدوخت و خودش را برا
 .لعنت کرد

 

 

 



 

 

 

به درون خانه آمد.  زانیاشک ر مادر
پرتاب کرد و به  یچادرش را به گوشه ا

سمت سحر که  هنوز مات به در چشم 
 .دوخته بود، رفت

- ؟یسحر مادر خوب  

در  یعل یخال یمادر و جا دنید با
قلبش از تپش  یلحظه ا یآغوشش، برا

 نیزم یزانوانش خم شد و رو ستاد،یا
 یهنوز تو یعل ی هیگر یداافتاد. ص

لحظه  کی سشیگوشش بود و چشمان خ
بلند  یکرد. باصدا یهم او را رها نم

 

 



 

 

توجه  یکرد هق زد و ب هیشروع به گر
زد ادیبه حال خراب مادر فر . 

 ...خداااااااااا-

خم شده  یو قامت اشک آلوده یچشمان با
او بود،  ی رهیاز مقابل مادرکه  نگران خ

 .گذشت و به سمت پله ها رفت
روح  ییحال بود که گو یآنقدر ب بدنش

 ریاز تن خسته اش رفته بود. پله ها را ز
رفت  یکه باال م یپا گذاشت، هرپله ا

. چقدر دیچک یاز چشمانش فرو م یاشک
نابود شده و پسرش را از  شیراحت زندگ

لحظه  کیت داده بود. درست در دس
اتفاق افتاد. از به خاطر آوردن اتفاقات 

 

 



 

 

رضا در آن  یها ادیفر یآن روز و صدا
اندامش به لرز افتاد و باعث  ،ییروز کذا

باال رفته شد.  یسقوطش از چند پله 
. سر دیمادر به سرعت به طرفش دو

 یرو یگذاشت دست شیپا یسحر را رو
 شتریب که ییو با صدا دیصورتش کش

بود گفت ادیفر هیشب : 

- مادر؟ یشد یچ ! 

نگاهش که به صورت غرق در اشک   
به اندامش داد لبخند  یمادر افتاد تکان

زد و گفت یجان مهین : 

- پام سر خورد ستین یزیچ . 

دیخم شد و صورت سحر را بوس مادر .  

 

 



 

 

- به  نقدریقربونت برم. چرا ا یاله
یریگ یخودت سخت م . 

بلند  شیه از جابود دوبار یهر سخت به
 .شد و  رو به مادر کرد

- استراحت کنم دینگران نباش فقط با . 

- ؟یخودت بر یتون یم  

پله  نیاول یرا رو شیکه پا همانطور
زد و گفت یگذاشت پوزخند : 

- حرفام نیتونم، جون سخت تر از ا یم . 

 یاو نگاه یبه قامت خم شده  مادر
لب گفت ریانداخت و ز : 

- گذرهن شیخدا از باعث و بان . 

 

 



 

 

 

 

دستش را باال  دیتخت دراز کش یرو
مچ  یکه رو ییها هیبخ یآورد و به جا

دستش بود چشم دوخت. واقعا بعد از 
لحظات  نیحقش ا یآن همه سخت دنیکش

آن  رینبود. پلک بست و دوباره تصو
 ...روز در مقابلش زنده شد

 

 فلش بک#
- خسته شدم آخه منم آدمم یوا . 

طرف سحر رفت دستش را باال برد و  به
صورتش فرود آورد. سحر  یمحکم رو

 

 



 

 

رضا دستش را  یناگهان یلیشوکه از س
که سوزش گرفته بود  یقسمت یرو

به نم نشسته گفت یگذاشت و با نگاه : 

- ؟یزنیچرا م ! 

زد نعره . 

- رمدا ازیکه من ن یدون یاحمق نم یتو .  

گونه اش نشست یاشک رو یها قطره . 

- برم ازش پول  ستین یکس گهیخب د
قرض کنم بخدا به هر کس و ناکس بود 

رو انداختم ندادن از بس واسه 
برگردوندن پولشون امروز و فردا 

میکرد . 

 

 



 

 

دستانش را دور گردن او حلقه کرد  رضا
دست  یو فشرد. به سحر احساس خفگ

او از در جدا کردن دستان  یداد. سع
گردنش کرد اما انگار خشم باعث قدرت 

رضا شده بود و فشار دستان او  شتریب
شد یم شتریب شیهر لحظه بر گلو . 

گونه  یرو شیقطره اشک ها قطره
در آن لحظه  زیچ چیشدند. ه ریسراز

توانست رضا را آرام کند و سحر  ینم
در حال خفه شدن  شیدست ها ریفقط ز

 یفحش لب ریبود. چشمانش را بست و ز
او را به  ینثار رضا نمود. رضا عصبان

پرت کرد سحر که تعادل  زیسمت م
 زیم یخودش را از دست داده بود رو

 

 



 

 

 یبا صدا زیم ی شهیافتاد. ش یشه ایش
از آن  یشکست و تکه ا یگوش خراش

تمام  ی. درددیمچ دست سحر را  بر
را  ادشیوجودش را در بر گرفت و فر

 یوندست خ دنیبلند کرد. رضا با د
را گم کرد و بدون  شیسحردست و پا

خرد شده بر سطح  یها شهیتوجه به ش
. خم شد مچ دست دیبه سمت او دو نیزم

 دیسحر را باال گرفت و فشرد تا شا
 قی. اما خون آن زخم عمدیایخونش بند ب

آمد. سحر هم   یکارها بند م نیمگر با ا
دیکش یم ادیهمچنان از درد فر ... 

 

 

 



 

 

و را از اش ا یزنگ گوش یصدا
. دستش را دیکش رونیخاطرات آن روز ب

بود آن را از  یدراز کرد و به هر زحمت
کنار تخت برداشت. با افتادن  زیم یرو

تلفن چند سرفه  یصفحه  یرو دیاسم حم
باز شود شیپشت سر هم زد تا راه گلو . 

 .بله-
- ؟یسالم خواب بود  

- بودم دهینه دراز کش . 

- یسرما خورد دیصدات چرا گرفته شا . 

 یرفتن عل یآور ادیدوباره از  دلش
و با بغض گفت دیلرز : 

 .نه خوبم-

 

 



 

 

دیدوباره پرس یبا نگران دیخط حم پشت . 

- شده؟  یزیسحر تو حالت خوبه؟ چ
بزن دختر یحرف . 

 هیهق هق گر یشکست و صدا بغضش
 .اش بلند شد

- شده  یزیگم چ یسحر حرف بزن م
کنم  یزده خواهش م یبهت حرف یکس
نکن هیگر . 

گفت دهیبر دهیبر : 

 ...را...حتم...بز...ار-

از  یکه موج ییآشفته با صدا دیحم
در آن بود گفت تیعصبان : 

 

 



 

 

-  یدنبالت کار امیم گهیساعت د میتا ن
ندارم زنگ  هیخاله زنک بق یهم با حرفا

و زنگ  امیوگرنه م رونیب ایزدم ب
زنمیخونتون و  م . 

دیصورتش کش یرو یدست سحر . 

- تونم ینم . 

- پس برو آماده شو یه که بتونبرات بهتر . 

تماس را  دیمخالفت کند اما حم خواست
قطع کرده بود. حالش بد بود و دلش به 

 دیاز تهد ینبود ول یرفتن راض رونیب
نکند  سکیداد ر حیپس ترج دیترس دیحم

آماده شود یاجبار دارید نیا یو برا ... 

 

 



 

 

و مقابل  دیبود لباس پوش یهر زحمت به
پف کرده و  شیبای. چشمان زستادیا نهیآ

 یشیگونه آرا چیقرمز بود. حس ه
 یکه رو ییتار مو نینداشت. آخر

  یروسر ریصورتش افتاده بود را به ز
 نهیرنگش فرستاد و دل از آ یسرمه ا

  .کند
پدر که  دنیآمد و با د نییها را پا پله
نشسته و در فکر  ونیتلوز یبه رورو

 : فرو رفته بود سالم کرد و گفت
- خونه. من اصال متوجه  دیاومد یک

 .نشدم

 

 



 

 

گرفت و به  ونیزینگاه از تلو پدر
انداخت یحال او نگاه یصورت ب . 

- ؟یخوب دم،یتازه رس  

 ایدن ایپدرش دن یخوب یکلمه  پشت
که پدر  دیفهم یحرف نهفته بود. خوب م

 نیال و روز او غمگح دنیچقدر از د
حال او فقط هر  تیرعا یاست. اما برا

کرد.  یاکتفا م یخوب دنیبه پرس یاز گاه
پدر،  یتر رفت و در مقابل پا کینزد
 یپا ینشست. سرش را رو نیزم یرو

 :او نهاد و آرام وگفت
 -  یروزا احساس م نیبرام دعا کن، ا

 .کنم کم آوردم آقاجون

 

 



 

 

 د،یبر سر نازدانه اش کش یدست پدر
و با  دیرا بلع شیبغض نشسته در گلو

گفت یلرزان یصدا : 

- دونه.  یبنده هاش م ریخدا خودش خ
 هیشبه س انیتوکلت به خودش باشه. پا

است دخترم دیسپ . 

. دیچشمش فرو چک یاز گوشه  یاشک
خوش نبود.  یدیصبح سپ چیدلش به ه
کرد و  دنیشروع به لرز شیشانه ها
م آرام اش بلند شد. پدر آرا هیگر یصدا

 یشروع به نوازش او کرد. دلش م
حال  نیبزند تا او را از ا یخواست حرف

 

 



 

 

داد سکوت کند تا  حیآشفته برهاند اما ترج
کردن سبک شود هیسحر با گر .  

به خود  بشیدرون ج یگوش دنیلرز با
 یآمد بدون نگاه کردن به آن هم م

تماس  یچه کس یتوانست حدس بزن
ر پد یپا یگرفته. سرش را از رو

و اشک  دیبه صورتش کش یبرداشت دست
 یبه چهره  یرا پاک کرد. نگاه شیها

پدر انداخت و گفت یدرهم رفته  : 

- سرم عوض  یهوا رونیخوام برم ب یم
 .بشه
زد یلبخند کمرنگ پدر : 

- نشده برگرد کیبرو اما تا هوا تار . 

 

 



 

 

برخاست لباسش را مرتب کرد  شیجا از
 :و گفت

 .چشم آقاجون. فعال خداحافظ-

  .خدا پشت و پناهت-

را به طرف آشپزخانه برداشت  شیها قدم
از پشت سر مادر را که مشغول پختن 

دیغذا بود در آغوش کش . 

 .عاشقتم مامان جونم-

 فیظر یدست ها یدستش را رو مادر
سحر گذاشت و گفت ی دهیو کش : 

- فدات بشم من یاله . 

 

 



 

 

-  یکار رونیخوام برم ب یخدا نکنه. م
؟یندار ! 

- سالمت فقط زود برگرد نه برو به . 

 .چشم -

. دیلرز یم بشیهمچنان درون ج یگوش
 یفرو کرد و گوش بیدستش را داخل ج

 عیآورد رد تماس داد و سر رونیرا ب
فرستاد که قصد خروج از منزل  یامکیپ

 ...را دارد

رزه بر اندامش ل رونیسرد ب یهوا
انداخت دستانش را به قصد گرم شدن 

تندش  یفرو کرد و قدم ها بشیداخل ج
 دنیبرداشت. با د ابانیرا به سمت خ

 

 



 

 

به اطراف انداخت تا  ینگاه دیحم نیماش
 چیراحت شود. ه الشیخ ییاز نبودن آشنا

 دیکس را آن موقع روز در اطراف ند
 یقیعم فسرفت. ن نیبه سمت ماش عیسر
و  نیداخل ماش یسوار شد. گرماو  دیکش
به او  یندیحس خوشا دیعطر حم یبو

زد و سالم  یجان مهیمنتقل کرد. لبخند ن
 .کرد
نگاه  دیکامل به سمت سحر چرخ دیحم

سبز رنگ  ینگرانش را به آن دو گو
دیپاسخ سالمش، پرس یدوخت و بجا . 

-  هیتلفن گر یشده سحر؟ چرا پا یچ
؟یکرد   

 

 



 

 

ه جواب دادگرفت وکوتا دیاز حم نگاه . 

- نبود یزیچ . 

مهربانانه گفت یلحن با : 

- یکرد یم هیاونطور گر یچیبخاطر ه . 

طرفه نشست و گفت کی : 

-  یبرا یخوب یجا نجایکنم ا یفکر نم
کنم  یپرسش و پاسخ باشه. خواهش م

 .حرکت کن

- م؟یکجا بر یدوست دار ! 

به حالت اول نشست و به رو به  دوباره
شد رهیرو خ . 

 

 



 

 

- دنج و  یجا هی. دلم جانیهر جا بجز ا
که فقط سکوت  ییخواد جا یخلوت م
 .باشه

رخ سحر انداخت.  میبه ن ینگاه رهیخ
خواست زودتر بفهمد که چه در  یدلش م
تابش  یب نگونهیگذرد که ا یدل او م

را به حرکت درآورد و به  نیکرده. ماش
 .سمت *گنجنامه به راه افتاد

 

که نگاهش به رو به رو  یبا وجود سحر
 ینگاه ها مین یمتوجه  ید اما به خوببو

شد. به طرفش  یم دیگاه و بي گاه حم

 

 



 

 

 نشانیشکستن سکوت ب یو برا دیچرخ
 :گفت

  .چقدر هوا سرد شده-

زد و نگاهش کرد یلبخند دیحم . 

- . فکر رهیگ یدلم م یکن یسکوت که م
کنم بجز نگاه کردن به چشمات، دارم به 

شم یآهنگ صداتم معتاد م . 

اش حبس  نهیظه نفس در سلح کی یا بر
مطبوع وجودش را در  ییشد. گرما

لبانش جان گرفت.  یبرگرفت و لبخند رو
را  دهیتازه به بلوغ رس یحس دختر

بار عشق را لمس  نیاول یداشت که برا
عاشقانه   یواژه ها دنیکند و با شن یم

 

 



 

 

 یبه رنگ انار سرخ در م شیگونه ها
و به  گرفت دینگاه از حم نی.  شرمگدیآ

دوخت ابانیخ . 

- من  ادی. نکنه اعتیباز که سکوت کرد
ادیبه مزاجت خوش م . 

عوض کردن بحث گفت یبرا : 

-  یلیدوست دارم خ یلیرو خ نجایا
  .قشنگه
کرد و گفت ینسبتا بلند ی خنده : 

- شه یقشنگ تر هم م میجلوتر بر . 

 دیرا به کوه ها و درختان سف نگاهش
 شهیهم شیمکان واقعا برا نیپوش داد. ا

 ییبایبود. در هر چهار فصل ز بایز

 

 



 

 

قادر به  یزیکرد و چ یخودش را حفظ م
نبود. ناخودآگاه به  شیها ییبایز ینابود

نگاهش در نگاه او  دیچرخ دیسمت حم
گره خورد. آب دهانش را قورت داد. 

شده بود.  دیحم المک یتازه متوجه  ییگو
به دلش هجوم آورد. واقعا  یناگهان یترس

در  یوز که کمتر کسوقت ر نیاو در ا
آنجا چه  بهیآمد، با مرد غر یآن مکان م

داد و گفت رونیکرد. نفسش را ب یم : 

- بود از اون حرف یمنظورت چ . 

 یبه چشمان مضطرب او نگاه دیحم
 .انداخت و لبخندش را جمع کرد

- گفتم یتو حالت خوبه مگه من چ . 

 

 



 

 

دیسوالش را دوباره پرس سحر . 

- بود یمنظورت از اون حرف چ .  

 یزنگ گوش یصدا د،یاز پاسخ حم قبل
و  ردیاش باعث شد نگاه از او بگ

به دنبال تلفنش بگردد فشیدرک ... 

آورد و با  رونیب بشیرا از ج یگوش
آن، آه از  یصفحه  ینام رضا رو دنید

 کید مر نینهادش بلند شد. واقعا ا
را  یبود.  گوش یبه تمام معن یسمیساد

 دیپاسخ دادن ترد یدر دستش فشرد برا
 .داشت

- ؟یدیچرا جواب نم ه؟یک  

 

 



 

 

به چشمان کنجکاو  یاز گوش نگاهش
شد و نجوا گونه گفت دهیکش دیحم : 

- کس چیه . 

- ؟یشد شانیپر چکسیه یواسه   

گرفت و به جاده روبه رو  دیاز حم نگاه
 .چشم دوخت

  .پدر پسرمه-
نگفت و فقط سرعت  یزیچ گرید دیحم
کرد. سحر اما در دلش  شتریرا ب نیماش

از ترس لحظه  گریآشوب به پا شده بود د
فراموش کرد  ینبود حت یقبلش خبر ی

در کنارش هست.  یکه کجاست و چه کس
تمام حواسش معطوف به تماس رضا 

 

 



 

 

 یاتفاق یعل یبرا نکهیبود. از تصور ا
ا دوباره افتاده که باعث شده بود رض

زنگ بزند تمام بدنش به لرزه افتاد. 
انداخت و گفت دیرخ حم میبه ن ینگاه : 

- خوام زنگ بزنم یم یشه نگه دار یم . 

- ؟یشه زنگ بزن یمن نم نیتو ماش یعنی   

 دیسخت بود که در کنار حم شیبرا
 یبخواهد با رضا صحبت کند. از طرف

جا باعث  یهم قصد نداشت با اصرار ب
شود. با لرزش  دیحمشک و شبهه در 

رضا را  یناخواسته انگشتانش شماره 
 .گرفت. بعد سه بوق تماس برقرار شد

 

 



 

 

- که قطع  فتهیبرام پول تلفن ب یدیترس
. چقدر تو یخودت زنگ زد یکرد

یخانوم . 

بهم  شیطرز حرف زدن ها نیاز ا حالش
خواست در  یخورد. پلک بست نم یم
لحظه نگاهش  کی یحرف زدن حت نیح

شود دیه حمنگا ریدرگ . 

- ؟یچرا زنگ زد  

پاسخ داد یپوزخند با . 

-  انیخواستم در جر رهیگ یبهونه م یعل
یباش . 

چنگ انداخت.  شیدوباره بر گلو بغض
آدم تا چه حد  کیمگر  دیفهم یواقعا نم

 

 



 

 

 یلرزان یتوانست پست باشد. با صدا یم
 :گفت

- ش؟یخب چرا برد  

- باعث بشه سر عقل  یدلتنگ نیخواستم ا
یردو برگ یایب . 

- خودم متاسفم  یواقعا برا یاحمق هیتو 
  .که چند سال از عمرمو صرف تو کردم

را باال برد شیصدا . 

- که بخاطر خودت حاضر  ییاحمق تو
 ی. حاال هم اگه میاز پسرت بگذر یشد
سر  یبرگرد دیبا ینیو بب یعل  یخوا
باشه امشب براش شب  ادتی. تیزندگ

 

 



 

 

 یسخت نیاز ا شتریپس نزار ب هیسخت
شهبک .  

 ... تو-
حرف زدن  گریقطع شده بود و د تماس

را در دستش  ینداشت. گوش یا دهیفا
 یرا کرد تا  اشک شیفشرد و تمام سع

 ختهیر یبرا شیاما مگر اشک ها زدینر
داشتند اجیاو احت یشدن به اجازه  . 

 .لطفا اشکات و پاک کن-
 یکه دستمال دیاول به دستان حم نگاهش
د و کم کم به گرفته بود افتا شیبه سو

شد. حالت چهره اش  دهیصورت او کش
قرمز  یهمچنان مهربان بود اما رگ ها

 

 



 

 

که قصد  دادیم یچشمانش خبر از خشم
پنهان کردنش را داشت. دستمال را 
گرفت و با گفتن ممنونم  آن را آرام  

دیصورتش کش یرو . 

 

 ابانیرا کم کرد و  کنار خ نیماش سرعت
به اطراف  ینگه داشت. سحر نگاه
کرد کوه بود و  یانداخت تا چشم کار م

برف. واقعا ساکت تر و دنج تر از آنجا 
شدن  ادهیکند. قصد پ دایتوانست پ ینم

باعث شد دستش  دیحم یداشت که صدا
حرکت بماند یدر ب ی رهیدستگ یرو . 

 

 



 

 

- رده. بزار داخل نشو، هوا س ادهیپ
میبا هم صحبت کن کمی نیماش . 

- یول ... 

گفت آرامتر : 

-  ی. ممیکنم بزار حرف بزن یخواهش م
 دیخوام از تو و گذشتت بدونم سحر. با

باعث شده که تو  یبدونم چ یبهم حق بد
مرد  نیو چرا ا ؟یو بزن تیزندگ دیق

کنه. اصال از امروز  یهنوزم رهات نم
هات  هیگر یصدا یوقت یدون یبگو. نم
شدم. سحر با من  یچه حال دمیو شن

  .حرف بزن

 

 



 

 

در گرفت و  ی رهیرا از دستگ دستش
شد فشیبا بند ک یمشغول باز . 

- یبشنو یدوست دار یچ . 

- تهیکه واقع یهر چ . 

 شیرا به روبه رو دوخت. برا نگاهش
که  ییسخت بود گفتن از گذشته ها

 یعمرش محسوب م یلحظه ها نیبدتر
خودش هم با  دیکرد، شا شدند. اما لب باز

حرف ها سبک شود نیزدن ا . 

-  یبعد از ازدواجم تازه متوجه  یمدت
همسرم شدم. توقع  صیضدو نق یرفتارها

بودنش. از  تیمسئول یجا و ب یب یها
هاش.  یو کتک کار یهمه بدتر بد دهن

 

 



 

 

کردم به خانواده هامون  یسع یلیخ
از  دیو با میندار یخوب طیبفهمونم که شرا

 یبرا یهربار عده ا یول میبش هم جدا
 هیگفتن اول زندگ ااومدن و ب یم حتینص

 ریشه قائله رو ختم به خ یو درست م
کردند یم . 

فقط  یاون زندگ یروز خوش من تو اما
روز بود دوباره فرداش همون بحث  کی

خبر دار شدم  نکهیها ادامه داشت. تا ا
زن  یشم. برعکس همه  یدارم مادر م

خبر لبخند  نیا ندیکه با شن ییها
بنده.  یلباشون نقش م یرو یخوشحال

کردم چون  هیمن اون لحظه شروع به گر

 

 



 

 

کودک  اردر انتظ یزیدونستم چه چ یم
  .منه
 دیسکوت کرد بغضش را بلع یا لحظه

و دوباره ادامه داد دیکش یقینفس عم . 

-  یبود. هنوز مدت یرضا هم که کال خنث
 بچه دار شدنمون نگذشته بود دنیاز شن
آقا رو از کار اخراج کردند  دمیکه فهم

خواست  یمسئله شدم. دلم م ریگیپ یوقت
 یسرم خراب م یرو ایهمون لحظه دن

 .شد

 !چرا اخراجش کرده بودند؟-

انداخت. شرم  دیبه حم یکوتاه نگاه
اگر او  یحرف ها ول نیداشت از گفتن ا

 

 



 

 

از  دیپس با ردیبگ یمیقرار بود  تصم
شد یباخبر م زیهمه چ . 

- ادیخاطر اعتب . 

زد یخند پوز . 

- قلمو کم داشت کی نیفقط ا . 

- قلم باعث شد تموم  کی نیهم قایو دق
 یسخت یمن واژگون بشه. روزا یزندگ

بود. خودم رفتم سر کار و شدم نون آور 
من  یهم پا ادشیخرج اعت یخونه و حت
 میو زمان بدهکار شده بود نیبود به زم

که دوستام  ییو من با گرفتن وام ها
کدوم از  کیکردن هربار  یضمانتش م

 تیگه مثل قبل شکایدادم. د یرو م ایبده

 

 



 

 

 یاومدن پسرم سع ایکردم با بدن ینم
ها رو تحمل کنم و  یکردم تموم اون سخت

خودمم از  یبه خانواده  یدم نزنم حت
اون  نکهیگفتم. تا ا ینم یزیچ طمیشرا

 ... روز

را  شیاون روز دندان ها یآور ادی با
و دستانش را مشت  دییساهم  یرو

 ...کرد
از آن شب جان  یریچشمانش تصو مقابل

که مجبور شده بود  یگرفت. همان شب
خانه و کاشانه اش را ترک کند و از پسر 

 هیگر یخردسالش بگذرد. هنوز صدا
 ییادهایرف انیکه در م یآن شب عل یها

 یرضا گم شده بود، روحش را آزار م

 

 



 

 

کرده بود  یشد که سع یداد. چند سال م
آن شب  قاتذهن خسته اش را از اتفا

 یکند اما مگر هارت و پورت ها یخال
به ذهن آشفته اش  یاز عل یرضا و دور

داد؟ یبودن م یخال یبرا یمجال  

از روبه رو گرفت و پلک بست تا  نگاه
تمرکز کند یکم .  

-  یزیچ گهیخوام د ینم ؟یحر خوبس
کنم یبشنوم فقط آروم باش خواهش م . 

باعث شد سرش را  دینگران حم یصدا
به طرف او بچرخاند. چشمانش را باز 

 یاثر گریشود که د یمرد ی رهیکند و خ
قرمز چشمانش نبود.  یاز رگ ها

 

 



 

 

 ینگاهش رنگ عوض کرده بود و ب
 یمهربان و نگران به نظر م تینها
زد  ینگران او لبخند یچهره . به دیرس

 :و گفت

 -  یشب ها به اون شب فکر م یلیخ
 یم یهمه سال برام عاد نیتو ا دیکنم. با

 یم ادشیچرا هر بار که  دونمیشد اما نم
بوده روزید نیافتم انگار هم . 

بلندش داد  یبه ابروها یزیر نیچ دیحم
 :و گفت

- نکن تموم شد تیخودت و اذ . 

گرفت دیاز حم نگاه . 

 

 



 

 

-  یشه. هربار برا یتموم نم چوقتیه
 یپسرم و وسط م یمن پا تیآزار و اذ

  .کشه
کرد بدون پلک زدن به کوه روبه  یمکث

از آن  یزیشد تمرکز کرد تا  چ رهیرو خ
ندازدیرا از قلم ن ییشب کذا .  

-  یلیمواد خ دنیعصر اون روز نکش
فرار از  یبهش فشار آورده بود. برا

رم به هاش به همراه پس یریبهونه گ
 ی. هرچند همه میرفت هیهمسا یخونه 

 کیرفتار بعدش بود.  ریحواسم درگ
تحمل اونجا موندن و  گهیساعت گذشت د

 عینداشتم ترس تو دلم خونه کرده بود سر

 

 



 

 

. رگشتمو بغل کردم و به خونه ب یعل
و تو قفل چرخوندم و در و باز  دیکل

 یکردم. وارد ساختمان که شدم با چهره 
شمش برخورد کردم. و پر از خ یجد

رو بردم  یبدون توجه به حضورش عل
هاش و دورش  یتو اتاق و اسباب باز

راحت شد به  یکه از عل المیخ ختمیر
سالن برگشتم. نگاه پر از خشمش 

تو  دونستم یوجودمو به لرزه انداخت م
 یسکوت کنم و کار دیفقط با طیشرا نیا

"کجا  دیبه کارش نداشته باشم. ازم پرس
 یانگار روان یجوابش و دادم ول" . یبود

شروع به تهمت زدن  ادیشده بود. با فر
گفت که اون وقت روز و  یبه من کرد م

 

 



 

 

 یبه سر کرده بودم. نفسم برا یبا کس
گفت که  یکرد. به من م ستیا یلحظه ا

که نجابتم  یگذاشته ام. من رتیغ یرو اپ
 یزبان زده خاص و عام بود. عربده ا

کز  یگوشه او به طرف من که  دیکش
بلندمو  یبرداشت. موها زیکرده بودم، خ

 ی." مدیو غر چاندیرو دور مچ دستش پ
بلندم دور  یکشمت". همانطور که موها

مچ دستش بود کمربند شلوارش رو باز 
 یمن. صدا دنکرد و شروع کرد به ز

من و پسرم  یها هیاو و گر یادهایفر
 یها برا هیباعث شد چندتا از همسا

. انیما ب یدر خونه  موضوع دنیفهم
و به  دیرضا دست از کتک زدن کش

 

 



 

 

سمت در رفت. منم از فرصت استفاده 
 یو بدن یخون یکردمو با سرو صورت
رسوندم طفلکم  یکبود خودم  رو به عل

 یم حشتچهار چوب در از و انیم
آرام بغل گرفتمش و شروع به  دیلرز

 .نوازشش کردم
پسرم اونو  یها ی هیگر انیشب م همون

و در مقابل  رونیب دیاز آغوشم کش
انداخت.  رونیها من و از خونه ب هیهمسا

التماس کردم زار زدم تا بلکه دلش به 
انگار تو  یو پسرمو بهم بده ول ادیرحم ب

قلب سنگ گذاشته بودند. زن  یدلش بجا
بود  یا دهید ایزن دن ریکه پ مونیهمسا
من گذاشت و گفت "  ی نهشو یرو یدست

 

 



 

 

 یتونه همسر خوب یمرد نم نیبلند شو ا
االن به فکر  نیبرات باشه بهتره هم

 نیو حروم ا تیجوون فهی. حیخودت باش
و  دیبه صورت سف ی". نگاهیمرد بکن

 گهیگفت د یالغرش انداختم. راست م
 شدم. از جام یم ریخوار و حق دیچقدر با

 یندگاون ز دیق شهیهم یبلند شدم و برا
طالق دادم  یزود تقاضا یلیرو زدم و خ

  الیمهرمو تا ر نکهیبه ا دیو با تهد
مجبورش کردم تا  رمیگ یآخرش ازش م
بشه یبه طالق راض .  

از اشکش  سیصورت خ یرو یدست
و ادامه  دیتازه کرد. لب گز ی. نفسدیکش
 .داد

 

 



 

 

- مش که آرا یبود تمام گذشته ا نیهم
تو اون  یلیمن خ دیبرام نزاشته. حم

دمیعذاب کش یزندگ . 

قرار  ینامش از دهان او ب دنیبا شن دلش
 یم یتیلحظه دلش محرم کی یشد. برا

او را در  فیخواست تا بتواند بدن ظر
آغوش بکشد ...عطر تنش را ببلعد... 

شانه اش بگذارد ... و  یسرش را رو
گوشش نجوا کند ریآرام ز . 

- پس غم و از دلت  شهیتا هم من کنارتم
 ...دور کن

 

 



 

 

گفته ها را گفت و چشم در چشم  تمام
را باخته و دلش  هیشد که قاف یمرد

خواست یاو را م دنیدرآغوش کش .  

که دل  یزد و با نگاه یلبخند تلخ سحر
دیکرد پرس یقرار تر م یرا ب دیحم . 

- ؟یبگ یزیچ یخوا ینم ! 

 یرو دیحم یعاشق و پر تمنا نگاه
 یبرا یحرف چیماند ه رهیصورت او خ

گفتن در آن لحظه نداشت. نگاه از سحر 
فرمان  یگرفت لب فشرد و دستش را رو

از آن حالت خودش را  دیبا دیکوب نیماش
دیکش یقیکرد نفس عم یرها م . 

 

 



 

 

-  یتالش چیواسه گرفتن پسرت ه
؟ینکرد ! 

خورد یتکان لبانش . 

- و نتونستم ثابت  ادشی. اعترمشینشد بگ
نبود ندادن  یکنم و چون به طالقم راض

کرد تا منو آزار بده یپسرمو بهانه ا . 

تلخ سحر تلخ تر شد نگاه .  

- بود که  یدرد نیبزرگتر نیا ا،یتو دن
 چیپسرمو ه یبهش مبتال شدم درد دور

تونه درمون کنه ینم یچ . 

 دینبود که از نگاه حم یزیتنش چ لرزش
دور بماند نگاهش دوباره به سمت سحر 

تمام شده  شیحرف ها ییشد. گو دهیکش

 

 



 

 

اشک را  یبود که پلک بست و قطره ها
گونه اش رها کرد یرو . 

 .سحر-

را به اجبار باز کرد چشمانش . 

 .بله-
-  یمن دوست دارم با تموم گذشته ها

  .تلخت
د. پنهان کر دیناباورش را از حم نگاه

 شیدردها یبرا یدوست داشتنش درمان
توانست با گذشته اش  ینم ینبود وقت
را بزند یدوست دیو ق دیایکنار ب . 

- خواد یشکل باهم بودن و نم نیدلم ا . 

 

 



 

 

 دیرا به چشمان حم سشیو نگاه خ دیچرخ
 .دوخت

- دارم. من اگه قدم راست  یسخت طیشرا
چه برسه  ارنیهم بردارم برام حرف درم

وام خالف اصول جامعه بخ نکهیبه ا
کنم درک کن  یبردارم. خواهش م یقدم

 یدوست داشتن بر بادم بده. نم نینزار ا
 طینخوام نه،  فقط شرا نکهیتونم، نه ا

که بخوام راست  نهیخاصم مانع از ا
دلم  یراه برم و هرکار ابونیراست تو خ

خواد انجام بدم یم . 

و  دیکش شیداخل موها یکالفه دست دیحم
فرستاد رونیا با صدا ببازدمش ر .  

 

 



 

 

- و درک  تتیسحر من تو رو و موقع
کنم فقط بهم  یکنم، خواهش م یم

 .فرصت بده
چنگ انداخته بود  شیکه به گلو یبغض

 یخفه کرد. لبخند کوتاه یقیرا با دم عم
 :زد و گفت

-  ی. فقط اگه زمانیدار ادیفرصت ز
. ریاز من نگ یسراغ گهید یشد مونیپش

ت نداشته باشم از یچند روز که خبر
ادیخودم حساب کار دستم م . 

حال  یاش را کرد تا با کلمه ا یسع تمام
هرچه در کوچه پس  یاو را خوب کند ول

 

 



 

 

 دایپ یزیذهنش  گشت چ یکوچه ها
زد ینکرد. لبخند . 

- بگم تو از حس  یدونم چ یواقعا نم
به  یازیو ن یمن به خودت آگاه یدرون

 رمدوایام نمیب یاون نم یتکرار دوباره 
 یتو رو درک م طیهمانطور که من شرا

یکنم تو هم منو درک کن . 

اش مانده  رهیکه خ یرا از چشمان نگاهش
را در دست  فشیبود گرفت و بند ک

 .گرفت
- مینشده برگرد کیبهتره تا هوا تار . 

عطر سحر  یو تمام بو دیکش یقیعم نفس
کرد حس بودن با او  شیها هیرا وارد ر

 

 



 

 

ا آن روز که ت یرا دوست داشت، حس
 یناشناخته بود. بدون گفتن حرف شیبرا
را روشن کرد و راه منزل سحر  نیماش

گرفت شیرا در پ . 

 یحت گریکرد. د یآرامش نم زیچ چیه
شلوغ و پر از  یها ابانیگردش در خ
را  یجالب نبود. گوش شیازدحام هم برا

 یداشبورد برداشت و شماره  یاز رو
را گرفت بعد خوردن سه بوق  اریمه

دیخندانش به گوش رس یصدا . 

- جناب، چه عجب  ریسالم عصر بخ
دیکرد یمیقد یرفقا قیاز رف یادی .  

 

 



 

 

- خوام  یساعت از وقتتو م کیسالم 
میبا هم حرف بزن دیبا . 

- کاره شرمندتم االن حس  یاگه درباره 
دارمن یبحث کار چیه . 

-  ایب هیجان موضوع کامال شخص اریمه
شهر منتظرتم یرستوران ستاره  . 

دیپرس نگران . 

- افتاده یاتفاق . 

 یپرسش و پاسخ کم نهمهیاز ا کالفه
را باال برد شیصدا . 

 

 



 

 

- آدم ازت  یدارم مثل بچه  کباری اریمه
حرف  نهمهیا شهیخوام م یم یزیچ

ینزن . 

- ساعت  میمن تا ن یزنیباشه خب چرا م
اونجام هگید . 

را قطع کرد و به سمت رستوران  تماس
 ...به راه افتاد

 

و نشست. سر  دیکش رونیرا ب یصندل
به اطراف انداخت و  یچرخاند و نگاه

که آنشب سحر آنجا نشسته  یصندل یرو
آن روز  یآور ادیکرد از  یبود مکث
بود  بیعج شیزد. هنوز هم برا یلبخند

 

 



 

 

 چشمان رینگاه اس کیچگونه آن شب با 
را بر باد داد نشیاو شد و دل و د .  

- یتو فکر قیسالم رف . 

خورد و  یتکان شیدر جا اریمه دنید با
مقابل  یصندل اریافکارش را پس زد. مه

و نشست. دستانش را  دیاو را عقب کش
درون هم حلقه کرد زیم یرو . 

- دنمیخب منتظر شن .  

نگاه کرد. جز  اریبه مه یسکوت کم در
از درد تازه  شیبرارا نداشت تا  یاو کس

بزند یاش حرف .  

-  زنمیکه حرف م یخوام تموم مدت یم
کلمه حرف  کی. اگه فقط یباش یجد

 

 



 

 

 دونمیمزخرف از دهنت خارج بشه من م
 .و تو

 زیم یخودش را رو یبا تعجب کم اریمه
به او گفت رهیو خ دیکش : 

- نه؟ ایشده  یچ یگ یم دیحم ! 

 انیچگونه ب ریکرد و ذهنش درگ نگاهش
 شیبود. با آمدن پ شیحرف ها کردن

شد دهیخدمت نگاه هر دو به سمت او کش . 

- د؟یدار لیم یسالم. چ ! 

- کنم یممنون صداتون م یچیفعال ه . 

تکان  یسر اریخدمت با حرف مه شیپ
 .داد و رفت

 

 



 

 

 .خب بگو-

اش را صاف کرد نهیس . 

- شام  میاومد نجایکه ا شیچند ماه پ ادتهی
دتا روبه رو چن زیاون م یرو میخورد

 .خانوم نشسته بودند

که منظور  یسرش را به سمت اریمه
از آن شب  زیچ چیبود چرخاند. ه دیحم

 دیحم یدر خاطرش نبود. نگاهش را رو
  .برگرداند

- چطور مگه ادینم ادمی یزیچ . 

لبخند را  اریمشتاق و منتظر مه چشمان
لبانش آورد یرو . 

 

 



 

 

-  یمن دختر یاون شب درست روبه رو
اعتراف کنم  دیچند ماه بابود که حاال بعد 

 .عاشقش شدم

کش آمد اریلبان مه یرو لبخند . 

-  یخدا تورو نکشه فکر کردم آدم کشت
یدیبه خرج م جانیه یدار نهمهیا .  

- اون دختر با من اصال  طیشرا اریمه
نداره یهمخون . 

لبانش خشک شد یرو لبخند . 

- ؟یچ یعنی ! 

پلک بست  یرا باال گرفت لحظه ا سرش
سحر را  یو دوست داشتن بایو صورت ز

 

 



 

 

تمام حس  قیمجسم کرد واقعا او ال
 .دوست داشتنش بود

- پسر  هیازدواج کرده و  کباریاون قبال 
 .هم داره

برداشت  زیم یدستانش را از رو اریمه
داد هیتک یو به صندل . 

- ستین زادیعاشق شدنتم مثل آدم یعنی ... 

و گفت دیصورتش کش یرو یدست : 

 .قرارمون تمسخر نبود-
 دیرا جلو آورد و چشم در چشم حم سرش
 :گفت

 

 



 

 

-  چیه یبزرگ نیشهر به ا نیتو ا یعنی
 کیعاشق  یشد تو رفت ینم دایپ یدختر

؟یزن با بچه شد ! 

جمع شد رنگ نگاهش  یبه آن صورتش
کرد رییتغ  . 

- ؟یکن ینم دییعشق و تا نیتو ا یعنی ! 

تر گفت یجد یلحن با : 

-  نیا یخود تو هم هنوز نتونست دیحم
که  ینبود یوگرنه آدم یکن دییعشق و تا

و با دو  ینیمن بنش یامروز روبه رو
. یرابطه حرف بزن نیمن از ا یبرا یدل

 نیپس مطمئنم تو خودت در قبول ا
یرابطه هنوز هم دو به شک هست . 

 

 



 

 

ه کامش رابط نیا تیواقع شهیشد هم تلخ
دستان  یکرد. نگاهش  رو یرا تلخ م

 .مشت شده اش ثابت ماند و آرام لب زد
- دلم به خواست من راه  گهید اریمه

گرفتار شدم بیعج رهینم . 

 یشکه شد. نگاه دیشن یکه م یاعتراف از
انداخت و گفت دیبه صورت درهم حم : 

- شم؟ یمتوجه نم ! 

از دستان مشت شده اش گرفت و  نگاه
شد اریچشمان مه ی رهیخ میمستق . 

- تونم دلمو مهار کنم فقط  ینم اریمه
هستم که به خانوادم همه  یراه هیدنبال 

رو بگم یچ . 

 

 



 

 

داد هیتک یو به صندل دیعقب کش اریمه . 

پس کار از کار گذشته تو فقط دنبال -
یبه اون زن دنیرس یبرا یراه . 

داد رونیرا ب نفسش . 

- قایدق . 

-  نیاتونم کمکت کنم چون  یاما من نم
چکار  یدار یفهم یحماقته تو االن نم هی
اما فردا که ازت و  یچون داغ یکن یم

هم به خودت ظلم  یفهم یم یتاب افتاد
هم به اون زن یکرد . 

 زیم یمشتش را آرام به رو یعصب
دیکوب . 

 

 



 

 

 .اونقدر نگو زن ، زن خوشم نمیاد-
زد یپوزخند . 

- یهم داره لعنت یچه تعصب . 

 تیکه عصبان ییتکان داد و با صدا سر
 :درآن کامال بود گفت

- یستیمشورت ن یبرا یتو آدم مناسب . 

خم شد دیبه سمت حم یکم . 

- . زنمیتو حرف نم لیچون باب م ستمین
احمق نشو دیحم . 

- بشنوم من  یا گهیخوام حرف د ینم
حتیازت کمک خواستم نه نص . 

 

 



 

 

- کنم. تا  حتتینص دمیم حیاما من ترج
 .فردا شاهد شکستت نباشم

فرو برد شیستش را داخل موهاد کالفه . 

- راحت  نقدریا یدیاونو ند یلطفا تا وقت
 .قضاوت نکن

- دل برده بابا ایول  یحرفه ا یلیپس خ
 .داره

به  یخورد. نگاه یتکان اریاخت یب
 یمقابل انداخت. واقعا اگر کس یزهایم

 یم اریصورت مه یحواله  ینبود مشت
 نگونهیا یسخت بود کس شیکرد. برا
 یرو یحر حرف بزند. اخمس یدرباره 

 

 



 

 

شده  زیو ر ینشاند و نگاه جد شیشانیپ
دیکش اریاش را به سمت مه . 

-  دیمواظب حرف زدنت باش وگرنه ق
و کال خودم دهانتو  زنمیآبرومو م یهمه 
بندم یم شهیهم یبرا . 

فشرد لب . 

- . بهتره یتو واقعا عقلتو از دست داد
 نیتا هردومون از ا میسفارش بد یزیچ

تونم  ینم یکمک چی. من همیایحالت درب
که  یراه نیدونم ا یم یبهت بکنم وقت

است که  راههیب کیفقط  یگرفت شیدر پ
کنه یتو رو گرفتار م . 

 

 



 

 

خدمت را  شیداد پ حیمکث ترج یکم با
حرف را  یدنباله  گریصدا بزند و د

توانست  یکس جز خودش نم چینکشد. ه
ابدیکار ب نیا یبرا یچاره ا . 

آخر سال هم تمام شد بچه ها با  مراسم
که در  یکوچک یها یو تنگ ماه یدیع

به همراه  یکی یکیدست داشتن 
کردند. سحر  یمادرانشان مهد را ترک م

مادرش داد  لیتحو زیکودک را ن نیآخر
کنار  یصندل یبازگشت رو هیو کنار بق
و گفت دیکش یقینشست. نفس عممهتاب  : 

- مراسمم تموم شد. واقعا چقدر زود  نیا
رسهیم دیداره سال جد . 

 

 



 

 

لبانش جا  یرو ینیجون لبخند دلنش یاش
 :داد و گفت

-  دوارمی. امدیخسته نباش یواقعا همگ
 یبراتون پر از لحظه ها دیسال جد

 .قشنگ باشه
 دهیکش دیافکارش به سمت حم اریاخت یب

لبانش جا خوش کرد.  یرو یشد و لبخند
زد شیمهتاب با دست به پهلو . 

- باز شد؟ شتین هیچ ! 

 یرا کج کرد و به مهتاب نگاه سرش
 .انداخت

- بود یخصوص . 

را به دندان گرفت و با حرص گفت لبش : 

 

 



 

 

- یچ یعنی یخصوص دمیبهت نشون م . 

از حالت چهره و لحن حرص آلود  سحر
سر داد یاو خنده ا . 

- آخه؟ یرک بکشتو افکار منم س دیتو با ! 

به سمت  یکرد و کم زیرا ر چشمانش
شد لیسحر متما . 

آخه سرک نکنم که همش در حال گند -
یهست یزن . 

- داخل اتاق  ایلحظه ب هیسحر جان 
 .کارت دارم

 

 



 

 

-  یگندتو ماس مال نیخب پس فعال برو ا
افکار خرابکارتونم  یبه برس ایکن بعد ب

میپرداز یم . 

را  توجه به حرف مهتاب نگاهش بدون
که درحال   یاز او گرفت و به سمت اش

. دستش را دیبود کش ژهیرفتن به اتاق من
مقابلش گذاشت و از  یا شهیش زیم یرو

سست به طرف  ییجا برخاست. با قدم ها
دانست  یاتاق حرکت کرد خوب م

. در زد و ستیچ یموضوع صحبت اش
 باکه مشغول صحبت  ژهیوارد شد. من

 یبرد و اش باال شیبرا یتلفنش بود دست
کنارش اشاره کرد و  یبا لبخند به صندل

. به سمت ندیاز سحر خواست تا آنجا بنش

 

 



 

 

دستش را  یرفت و نشست. اش یصندل
سحر را در  فیجلو آورد و دست  ظر

 .دست گرفت و آرام فشرد
-  یدیبرام از اتفاق جد یخوا یخب نم

؟یافتاده بگ تیکه تو زندگ   

ان چشمان مهرب یسرگردانش را رو نگاه
و  دیثابت کرد آب دهانش را بلع یاش

 .لبش آرام تکان خورد
- یدون یخودت که م .  

- تمام گفته هاتو  ژهیو هم من دمیآره هم د
؟یبهم منتقل کرد. سحر دوسش دار ! 

.لب دیکش رونیب یرا از دست اش دستش
 :فشرد و کوتاه گفت

 

 



 

 

- دونم ینم .  

آرام به سمت باال حرکت کرد  دستش
ت و با انگشت کنار صورت سحر نشس

او را نوازش کرد یشستش گونه  . 

- یگه که دوستش دار یرنگ نگاهت م . 

که تماسش را قطع کرده بود پشت  ژهیمن
سحر گفت ینشست و جا زشیم : 

- ها رو قبل گفتم یمن تمام گفتن . 

سرگردان شد یو اش ژهیمن نیب نگاهش . 

-  یبه آرامش و م دنیمن فقط دلم رس
 .خواد

افتاد نییپا سرش . 

 

 



 

 

- آقا به آرامش  نیبا بودن ا یکن یکر مف
یبرس . 

باعث تفکرش شد.  یلحظه ا یاش حرف
را  زیچه چ شیدر زندگ دیواقعا بودن حم

که مهمان  یداده بود. جز عشق رییتغ
 شیکه برا ییقلبش شده و لحظه ها

خود  یسر جا زیبود همه چ ندیخوشا
مانده بود یباق . 

- نهیریش یتجربه  کی .  

گذاشت زیم یودستانش را ر ژهیمن . 

- آبروت و به حراج  نکهیارزه به ا یم
یبزار . 

 

 



 

 

 یگفتن نداشت. هنوز اتفاق یبرا یحرف
آن ها رخ نداده بود تا بتواند قاطع  نیب

 دیاگر حم دیرا بدهد شا ژهیجواب من
خودش را گرفته بود در آن لحظه  میتصم

شود و  ژهیتوانست چشم در چشم من یم
 یزیر چبه ه دیبودن در کنار حم دیبگو
ارزد. اما سکوت کرد یم . 

- ما ناراحت نشو من و  یاز حرفها
برات  یدوست نی. امیدوست دار ژهیمن
تو  طیتونه خوب باشه و مطمئنا شرا ینم
او قابل قبول نخواهد بود  یخانواده  یبرا

رابطه فکر کن. داستان  نیبه ا یپس کم
نداره یخوش انیشما پا . 

 

 



 

 

 تیواقع دنیبرخاست. تحمل شن شیجا از
 یکاف یرا نداشت. خودش به اندازه 

 گریبود د هودهیروابط ب نیخسته از ا
 یگ هودهیب نیا یخواست کس یدلش نم

 .را به رخش بکشد

- من ازش  ستیما ن نیب یزیچ گهید
 میکه نتونست تصم یخواستم تا زمان

ادیسراغ من ن رهیو بگ شیینها .  

 ژهیهر دو لبخند زدند و من ژهیو من یاش
 :گفت

-  ی. خوشحالم که میهست یختر عاقلتو د
چشمات  یدوست داشتن نتونسته جلو نمیب

ینیبب یو نتون تیتا واقع رهیو بگ . 

 

 



 

 

آن ها  نیب یحرف گریزد. د یتلخ لبخند
 کیتبر نینمانده بود که زده شود. آخر

را گفت و  دیسال جد دنیفرا رس یها
کرد هر چه زودتر خودش را به  یسع

سکوت خانه برساند. دلش آرامش و 
خواست یاتاقش را م ... 

مانده بود.  یسال باق لیتا تحو هیثان چند
 یو استخوان ریدستان پ ینگاه سحر رو

پدر که رو به آسمان در حال دعا کردن 
لب شروع به  ریماند و  ز رهیبود، خ

 ایوب واالبصار، مقلب القل ایخواندن "
محول الحول  ایو النهار، لیمدبر ال

احسن الحال"  یواالحوال، حّول حالنا ال
  .نمود

 

 



 

 

که با شعور و شعف فراوان  یمجر  
 رونیسال داد نفسش را ب لیخبر از تحو

از حجم بغض پر بود لب  شیداد. گلو
اش را کرد تا در آن  یو تمام سع دیگز

 از چشمانش فرو یاشک بایز یلحظه 
از  یاشک شی. اما با تمام خوددارزدینر

.  دیگونه غلط یو رو دیگوشه چشمش چک
 عیمتوجه شود سر یکس نکهیقبل از ا

مرطوبش  یدستش را باال برد و گونه 
را پاک کرد. از جا برخاست به سمت 
و  دیپدر و مادر رفت  صورتشان را بوس

 یآرزو شانیدست داد و برا نیبا حس
طبق معمول  را نمود. پدر یسال خوب

نو را  یقرآن گشود و از داخل آن پول ها

 

 



 

 

از آنها  کیو به هر  دیکش رونیب
را از پدر  یدی. عددا یدیع یاسکناس

 یبه سفره  ینگاه گرید کباریگرفت و 
 یسفال یکه مادر در ظرف ها نیهفت س

بود، انداخت و بعد به  دهیرنگ چ ییطال
آمدن خواهر و  یسمت اتاقش رفت تا برا

آماده شود شیبردارها . 

 

 شیمها ایرا در دست گرفت و پ یگوش
داشت آن ها  کیتبر امیرا باز کرد. چند پ

فرستاد و آن  امیرا خواند و متقابل چند پ
گذاشت. حالش بد بود. دلش  زیم یرا رو

 دنشیو در آغوش کش یعل دنیتاب د یب
شد و چانه اش  یبود. چشمانش باران

 

 



 

 

  یقاب عکس عل ی. نگاهش رودیلرز
در  شیبایلبخند ز یابت ماند. دلش برثا

قاب  یرو یعکس ضعف رفت آرام دست
 یکوتاه ی. لحظه دیآن کش یا شهیش

نبود  یپلک بست تا آرام شود دلش راض
 یحال آشفته  دنیکه پدر و مادرش با د

 دیاو، نگران شوند و روز اول سال جد
تلخ شود. از جا برخاست لباسش  شانیبرا

رفتن از  رونیرا مرتب کرد قصد ب
زنگ تلفن بلند  یداشت که صدا ااتاقش ر
تلفن انداخت و  یبه صفحه  یشد. نگاه

شوکه شد و ضربان  دینام حم دنیبا د
 یرا از رو یقلبش شدت گرفت. گوش

 

 



 

 

 یتخت نشست. نفس یبرداشت و رو زیم
تماس را زد کونیو آ دیکش . 

 .بله-
- قشنگت تنگ شده بود.  یصدا یدلم برا

مبارک خانومم دتیع . 

سرخ  شیخانومم گونه ها یلفظ کلمه  از
 .شد

- مبارک دتونیسالم ع . 

که قرار  یبه حرف یکرد تا لحظه ا یمکث
را  شیفکر کند پلک ها شتریبود بزند ب

 .بست و ادامه داد
- یزنگ بزن گهیکردم د یفکر نم . 

 

 



 

 

سخت  شیچند کلمه برا نیگفتن هم چقدر
داد و منتظر  رونیبود بازدمش را ب

شد دیحم از جانب یپاسخ . 

 کی یهفته برام به اندازه  کی نیهم -
بدون تو برام معنا  ایدن گهیقرن گذشت. د

 .نداره. بزار کنارت بمونم
- کنم  یفکر نم میما حرفامون و قبل زد

یاز من بشنو یدیجد زیچ یبتون . 

-  هیخوام لحظات اول سال  یاما من م
بهت بگم دیجد زیچ . 

شد و آرام لب زد دنیشن مشتاق . 

- ؟یزیچه چ ! 

 

 



 

 

که بلند شد. دوباره  دیحم یخنده  یصدا
دیپرس . 

- شده؟ یچ ! 

-  یفکر کنم عشق کار دستم داده م یچیه
؟یخوام  با مادرم صحبت کنم. تو موافق ! 

بود باور  دهیآن چه را که شن هنوز
درست  شینداشت. شک داشت گوش ها

باشند دهیشن . 

- ؟یموافق چ ! 

-  کی یکه حت یموافق ازدواج با من
. سحر زنهیم شیلحظه نبودنت وجودمو آت

بدون جنگل چشمات برام  ایدن گهید

 

 



 

 

خوام با تو باشم به  ینداره. م یمفهوم
یمتیهر ق . 

اش را رها کرد.  نهیحبس شده در س نفس
کرده بود.  رییچقدر زود حال دلش تغ

داشت خوشبخت باشد. با او هم حق  یعنی
دیکه داشت خند یوجود غم و دلتنگ .  

- ؟یو گرفت متیتصم یعنی ! 

- کنم وقت اون  یآره سحر احساس م
. رمیبگ میتصم ندمیآ یکه برا دهیرس

با عشق باشه نه از  میدوست دارم زندگ
گرانیسر عادت و انتخاب د . 

 

 



 

 

تخت بلند شد چند قدم برداشت و  یرو از
 یبه رو یدست ستادیا نهیآ یروبه رو

دیصورتش کش .  

- ستیراحت ن ادیبا من ز یزندگ . 

- یکن یم یته دلمو خال یدار . 

- گم یها رو بهت م تیدارم واقع . 

-  تیاما من دوست دارم خودم اون واقع
 .ها رو کشف کنم

برداشت  زیم یقرمز رنگ را از رو رژ
شروع به  نهیآ یو همانطور که رو
 :نوشتن کرد، گفت

- ؟یدلتو زدم چ دنیاگه بعد فهم ! 

 

 



 

 

- که زود جا بزنه؟ امیم یبه نظرت آدم  

دیاز نوشتن کش دست . 

- شه دوستت  یکه م یایم یبه نظر آدم
 .داشت
دیخند آرام .  

-  یم یبهتر ی هیممنونم حاال با روح
باهم بودنمان تالش کنم یتونم برم و برا .  

- یموفق باش دوارمیبرو ام . 

 !سحر؟-

 .جانم-

 .دوست دارم-

 

 



 

 

گفت و ته قلب سحر  ایر یو ب ساده
 یرا که قطع کرد به شعر ی. گوشدیچسب

شد رهینوشته شده بود خ نهیآ یکه رو . 

" ایآشنا دوستت دارم ب بهیغر ..." 

بود اما  ونیزیاش به تلو رهیخ نگاه
زد.  یپرسه م یگرید یافکارش جا

 یباال آمده و رو یکه کم یبا شکممهناز 
گذاشته  بود به  ریحالت راه رفتنش تاث

سمتش آمد و کنارش نشست. با دست 
او زد و با  یپا یرو یکم جان یضربه 

 :خنده گفت

- ؟یستیبرادر من ؟ تو باغ ن ییکجا ! 

 

 



 

 

به  یرا به طرف او چرخاند، نگاه سرش
 .او انداخت و لبخند زد

 !هستم چه خبرا؟-

کرد، از  فیوق شروع به تعربا ش مهناز
اشان  کسالهی یاز زندگ د،یخودش و مج

 یم ایبدن گریکه تا چند وقت د ینیو جن
 یفقط به ظاهر گوش م دیآمد. حم

بود که  نیا یداد.تمام هوش و حواسش پ
چگونه موضوع سحر را با مادرش در 

ذهنش آنقدر  یها یریبگذارد. در گ انیم
 زیچبه  توانست ینم یبود که حت ادیز
آن فکر کند. کل شب هم به  ریغ یگرید

و به  ندیتوانسته بود در جمع بنش یسخت
آن ها گوش بدهد یحرف ها .  

 

 



 

 

شب، بعد رفتن مهمان ها شب  آخر
به مادر گفت و به اتاقش رفت.  یریبخ
سحر آن  یصدا دنیجز شن زیچ چیه

را  یتوانست آرامش کند. گوش یلحظه نم
ر سح یبرداشت و شماره  زیم یاز رو

 .را گرفت

 .جانم-

لبانش نقش بست یرو یلبخند . 

- یسالم مهربون شد ! 

 !نبودم؟-
- تخت انداخت و گفت یخودش را رو : 

- از جانم گفتن نبود یخبر روزیتا د . 

 

 



 

 

- گفتم جانم؟ نکهیاز ا یناراحت ! 

 یآشفته باز افکارش متوجه  انیم
سحر شد یدلخور . 

 .اتفاقا خوشم اومد-
 !چه خبر؟-

 دیخبر را خوب فهمسحر از چه  منظور
زد و گفت راههیاما خودش را به ب : 

- ؟یخوب ،یخبر سالمت  

گفت کالفه : 

- حالمو  یوقت شب زنگ زد نیا
؟یبپرس ! 

 

 



 

 

را در دستش جابجا کرد و به  یگوش
گفت یشوخ : 

- حال و  دنیواجب تر از پرس  یخب چ
 .احوال خانوم خودم

- باش یکنم جد یخواهش م . 

او را گرم سحر،  یزده بود تا صدا زنگ
هم که شده از افکار  یلحظه ا یبرا

سحر منتظر  ییمغشوشش دور کند اما گو
بود یگرید یحرف ها . 

اگه منظورت صحبت با مادرمه من -
نگفتم یزیهنوز چ .  

کرد و دوباره ادامه داد یکوتاه مکث . 

 

 



 

 

- امدهین شیهنوز فرصتش پ یعنی .  

- ؟یقصد گفتن که دار ! 

آرام شد لحنش . 

- به چگونه عنوان  االن دارم نیتا هم
کنم. پس به من و  یکردنش فکر م

 .دوست داشتنم اعتماد کن لطفا
- زودتر  دوارمیبهت اعتماد دارم اما ام

. از یحل بشه چه مثبت چه منف یهمه چ
زارمیانتظار ب .   

 نیخودش هم از ا دیکش قیعم ینفس
ناراحت بود یفیبالتکل . 

 

 



 

 

- همه  نیاز ا یدل خوش نیمنم همچ
 یبخواب یبهتره االن براضطراب ندارم. 
 .تا فردا خدا بزرگه

تماس قطع  یکوتاه ریگفتن شب بخ با
پرتاب کرد،  یرا به گوشه ا یشد. گوش

گذاشت و به  یشانیپ یدستش را رو
شد رهیسقف خ ... 

را به سمتش گرفت و  ریش وانیل مادر
دیسپر . 

- ؟یدیخوب خواب شبید  

از آن  یرا از دست مادر گرفت کم وانیل
و گفت دینوش : 

 .بله-

 

 



 

 

 نیفقط از ا شبیگفته بود تمام د دروغ
پهلو به آن پهلو شده و کال خواب از 

شده بود زانیچشمانش گر .  

- گه یم یا گهید زیاما چشمات چ . 

 یچهره  یرا باال آورد و رو نگاهش
 .مهربان مادر ثابت ماند

- گه؟ یم یاونوقت چشمام چ ! 

کنارش نشست مادر . 

- ینداشت یگه که شب خوب یم . 

کرد یا خنده . 

- زرنگ بودناتم نیعاشق هم یعنی .  

 

 



 

 

- تونم  ینم گهیشدم د ریپ یفکر کرد
شبش و  یبدم که پسرم چجور صیتشخ

 .صبح کرده

گذاشت صورتش را  زیم یرا رو وانیل
را  شیمماس صورت مادر گرفت، لب ها

 یاو گذاشت و آرام بوسه ا یانشیپ یرو
و گفت دیزد. مادر اورا درآغوش کش . 

- ؟یدیحاال بگو چرا نخواب ! 

آغوش مادر فاصله گرفت از . 

- کردم یفکر م ندهیداشتم به آ . 

دیپرس اقیبا اشت مادر . 

- ؟یا ندهیچه آ ! 

 

 



 

 

شمرد متیرا غن فرصت . 

 .مثال ازدواج-
دیرا در چشمان مادر د یوضوح شاد به .  

- ؟یگ یم یجد ! 

دست کرد و گفت دست : 

 .بله-
بودن حرف  یاز جد الشیکه خ مادر
راحت شده بود دست او را در  دیحم یها

 :دست گرفت و گفت
- تو  دنتیبجز د گهیخدا رو شکر. د

ندارم ییآرزو چیه یلباس داماد . 

شد لیبه طرف مادر متما یکم . 

 

 



 

 

- ات چطور  ندهیعروس آ یدوست دار
باشه یدختر . 

خوام.  یمنم م یوارو تو بخ یهر ک -
گوش بخواد  یگفتن هر ک میاز قد

خواد یگوشواره هم م . 

حرف مادر را به فال  نیزد ا یلبخند
گرفت و گفت کین : 

- و من بخوام؟ یهر ک یعنی  

- زنگ زده  شیچند روز پ یراستش عل
 .بود
مقدمه کنجکاوش  یب ینام عل بردن

به  ینینمود و چ زیکرد.چشمانش را ر
بلندش  داد یابروها . 

 

 



 

 

- گفت؟ یم یچ ! 

انداخت دیکنجکاو حم یبه چهره  ینگاه . 

-  دیحم یبرا یدختر چیگه ه یواال م
هم  شهییهم دختر دا ستیبهتر از الهام ن

بهش  یخواهر زن من. اما من جواب
 .ندادم
 رونیدستانش را از دست مادر ب شوکه
 نیشد برادرش همچ ی. باورش نمدیکش
باشد. به کمک او  دهید شیبرا یخواب

ازدواج با سحر حساب باز کرده  یراب
مطمئن شد که نه تنها  گریبود اما د

 دایازدواج شد نیکند بلکه با ا ینم یکمک
مخالفت خواهد کرد. نفس حبس شده اش 

 

 



 

 

مادر کارش  حرف نیداد. با ا رونیرا ب
 ...سخت تر شده بود

برخاست و در ذهنش شروع به  شیجا از
 یعل شنهادیجنگ با افکارش کرد. پ

 ینم ی. حتدیگنج یاصال در ذهنش نم
به ازدواج با الهام فکر  یتوانست لحظه ا

داخل  یو دست دیکش یکند. پوف کالفه ا
فرو برد شیموها . 

- شد؟ یزیچ ! 

مادر افکارش را پس زد. به  یصدا
زد و گفت یسمت او چرخ : 

--  یشنهادیپ نیهمچ یعل هوید که ش یچ
 !داد؟

 

 



 

 

او گفت یمتعجب از لحن عصب مادر : 

-  نمی. ایازدواج کن دیخب باالخره که با
 یعصب نقدریحاال چرا ا شنهاده،یپ هی

؟یشد  

را به  زشینشست و نگاه ت یصندل یرو
 .چشمان مادر دوخت

- خواست واسه  یشه که هر ک ینم
و اسم دختر  رهیبگ میازدواج من تصم

و بندازه رو زبونامردم . 

گفت یتند یکم با : 

- و برادر بزرگترته. بد  ستین یهر ک
 یازدواجت شده داره سن ریگیکرده پ
گذره یازت م .  

 

 



 

 

به صدا درآمدن زنگ آیفون، مادر  با
رها کرد. بلند شد و به  مهیحرفش را ن

رفت فونیسمت آ . 

انقدر در فکر فرو رفته بود که گذر  
 یصدا دنیشنزمان را حس نکرد. فقط با 

سالم دادن مهناز سر بلند کرد و با لبخند 
جوابش را داد. با نشستن مهناز  یکم جان

گفتن حرف  یمبل، برا یو مادر رو
ماند فیبالتکل شیها .  

- همش تو  دمتیکه د شبیچته از د دیحم
یفکر . 

صورت مهناز  یتفاوتش و رو یب نگاه
 .حواله کرد

 

 



 

 

- باشه میزیچ دیبا . 

مبل جابجا کرد و خودش را در  مهناز
که به سکوت و نگاه گذشت  هیبعد چند ثان

 :گفت
-  یکم حرف شد یستیخب مثل قبل ن

رفتارت  یهم متوجه  دیمج یحت شبید
 .شده بود

آوردن  یبرخاست و برا شیاز جا مادر
به سمت آشپزخانه رفت یچا .  

داد و  هیمبل تک یسرش را به پشت دیحم
 :گفت

- من زن  یسرخود برا یهر ک یوقت
 ینقشه م ندمیآ یکنه و برا یانتخاب م

 

 



 

 

حال و روزم چطور  یخوا یم گهیکشه د
 !باشه؟
سمت مادر  ینگاهش را فور مهناز

  .چرخاند

- شده مامان که من خبر ندارم؟ یزیچ ! 

بلند شده بود گفت یکه کم ییصدا با : 

-  یبرا شنهادیپ هی ی. فقط علیچه اتفاق
داد دیازدواج حم . 

دیپرس باتعجب . 

- ؟یمثال ک ! 

 یرا رو یهمانطور که خم شد وچا مادر
کنار مهناز گذاشت گفت زیم : 

 

 



 

 

- الهام تییدختر دا . 

مبل جابجا کرد و راست  یرا رو خودش
رو به مهناز کرد و گفت دهینشست، رنج : 

- ریبگ لیتحو . 

 دیحم یدستش را جلو برد و بازو مهناز
 :را گرفت

-  شنهادهیپ هی ستین یزیکه چ نیخب ا
که  یاتفاق خاص چی. هبگو نه یخوا ینم

 .رخ نداده برادر من

را به صورت مهناز  مشیمستق نگاه
 :دوخت و آرام گفت

 

 



 

 

- که من انتخاب خودمو  ینه درست زمان
 .کردم

بود با  یدنیمادر و مهناز د یها افهیق
او شده بودند  ی رهیگرد شده خ یچشمان

مبل انداخت و با  یمادر خودش را رو
باال رفته گفت یابروها : 

- آدمو جون به  یگ یچرا زودتر نم خب
یحرف بزن یتا بخوا یکن یلب م .  

لبانش  یرو یکه ناگهان یبا لبخند مهناز
دینقش بسته بود پرس . 

- شناسمش یمن م . 

بود.  دهیکار رس یجا نیسخت تر به
 شیبرا دنیآنها بعد شن یتصور چهره 

 

 



 

 

 رگید دیکش یقینبود. نفس عم یکار سخت
گفت و  یم دینبود با دنیزمان پس کش

کرد. نگاه از آن  یخودش را خالص م
دوخت شیروبه رو زیها گرفت و به م . 

- . اهل همدانهیشناس ینه نم .  

-  یخانوادش و م ؟یکجا باهاش آشنا شد
هستن؟ ییچه جور آدما یشناس   

د حس کرد خو ینگران مادر را رو نگاه
زد و با لبخند گفت یچرخ : 

- شناسم یآره همه رو م .  

داد و گفت هیبه مبل تک مهناز : 

 

 



 

 

-  یعروس هیپس  هیعال یلیکه خ نیا
دلم  یلیخ دیآخ جون باور کن حم میافتاد
نمیو بب تیخواست عروس یم . 

به شکمش کرد و ادامه داد ینگاه : 

- بزارم بعد  نیمن بارمو زم نیفقط بزار
اصال به  ینجوریآخه ا نیریبگ یعروس

گذره یمن خوش نم . 

او کرد و گفت یحواله  یاخم مادر : 

-  یاصال کس  و کارش ک نمیبزار بب
نه؟ ایخورن  یهستن به ما م  

از جا برخاست دستانش را پشت  دیحم
کمرش قفل کرد چند قدم از آن هافاصله 

 .گرفت و کنار پنجره رفت

 

 



 

 

- . از نییهم سطح خودمونن نه باال نه پا
 میخور یکامل بهم م یحاظ فرهنگل

 یزیچ هی.فقط هیخوب یلیخودشم دختر خ
بهتون  بگم دیهست که با . 

و  ستادیآن ها ا یزد و روبه رو یچرخ
منتظر آن  یبه چهره  مینگاهش را مستق
دست دست کرد تا  یها دوخت. کم

 دایپ تیواقع انیب یواژه را برا نیبهتر
 دینرس ییکند اما هر چه فکر کرد به جا

گفت تیدر نها : 

- ازدواج کرده کباریفقط اون  . 

مهناز و مادر  یوا رفته  یها افهیق
اول به چشم  یبود که در مرحله  یزیچ

 

 



 

 

 یو حال خوب طیخورد. خودش هم شرا
نبود. حرف  یشگیهم دینداشت و آن حم

را زده بود و آن لحظه فقط دلش  شیها
خواست یرا م نیرفتن از آن جو سنگ ... 

شد و  دیحم کیاز جا برخاست. نزد مادر
بلند و بغض آلود گفت ییبا صدا : 

- مگه نه؟ یکن یم یشوخ یدار ! 

را برانداز کرد تا تمام حالت  مادر
 .صورتش را از نظر بگذراند

  .نه-
کوتاه اکتفا کرد. مادر  ینه  نیهم به

به او انداخت و در  یه نگاهسرزنشگران
مبل رها شد گفت یکه  رو یحال : 

 

 



 

 

-  یالهام و نم ؟یکم دار یآخه مگه تو چ
 هیگردم  یاشکال نداره، برات م یخوا

کنم یم دایپ گهیدختر خوبه د .  

 یمادر نشست دستش را رو یپا کنار
او نهاد سرش را باال گرفت و لحظه  یپا
و  نیبه چشمان مادر نگاه کرد. غمگ یا

کرد و  دیحم یرا حواله  یدلخور اخم
  .رو از او برگرداند

- کنم زود قضاوت نکن یخواهش م . 

 اریکه تا آن لحظه سکوت اخت مهناز
گفت یعصب یکرده بود با لحن : 

-  یآور ادیمامان کجا قضاوت کرد. فقط 
آخه فکر کنم  یکم ندار یزیکرد تو چ

 

 



 

 

رفته. وگرنه دنبال  ادتیخودت  طیشرا
یزن مردم نبود . 

که  یاز مادر گرفت و با چشمان نگاه
به  یرنگ عوض کرده بودند و عصب

مهناز شد رهیخ دیرس ینظر م . 

- زن مردم  ؟یگ یم یچ یدار یفهم یم
گفتم  یمتوجه نشد نکهیکجا بوده، مثل ا

 .جدا شده

زد یپوزخند مهناز . 

- انتخابت نیبا ا یواقعا گل کاشت . 

را باال برد شیصدا . 

- ن و نداره. چون م اقتیل یبه چه جرم
سخت روزگار و  طیبار نتونسته شرا هی

 

 



 

 

که  یتحمل کنه و خودش و از جهنم
حق  گهید یعنیتوش بوده رها کرده؟! 

نداره؟ یزندگ ! 

جا برخاست و به سمت مادر که با  از
دست صورتش را پنهان کرده بود، رفت. 

کنارش نشست، دستش را دور گردن 
گفت دیمادر حلقه کرد و رو به حم : 

- هم  یکیگم حق نداره، خب بره با  یمن
 یکرده به تو لهیخودش چرا پ طیشرا
 .ساده

 دیکش یقینگاهش کرد نفس عم غضبناک
ارامش خودش را حفظ کند اما  یتا کم

 

 



 

 

بلند و چشمان  یصدا یرو یکنترل چیه
 .غضبناکش نداشت

-  یکرده به من. نم لهیگفته اون پ یک
منم که دوره افتادم و  نیبدون ا یدون
لحظه داشتنش بهش التماس  کی یبرا
کنم یم . 

و مهناز همزمان نگاهشان به سمت  مادر
 هیو با گر دیکش یمادر آه بلند دیاو چرخ
 :گفت

- بشنوم  یزیخوام چ ینم گهیبس کن د
یبخدا عقلت و از دست داد .  

بلند شد  اوردیمادر را طاقت ن ی هیگر
و گفت دیبه صورتش کش یدست : 

 

 



 

 

- کردن منه؟ مانیپش یکارا برا  نیا ! 

دیغر مهناز . 

-  بهیآدم غر هیواسه  یکش یخجالت نم
؟یاریمامان و درم ی هیگر ! 

 ینگاهش کرد. خوب م یطوالن دیحم
 یباعث نا آرام شیکه با حرف ها دیفهم

از مشکل  یمیآن ها شده اما او که فقط ن
که  یبه حال زمان یسحر را  گفته بود وا

هم دارد. در آن لحظه  یبفهمند او کودک
به ذهنش خطور نکرد تا  یحرف چیه

داد به اتاقش برود لباس  حی. ترجدیبگو
شدن از آن حس  اره یبپوشد و برا

برود رونیب یخفگ . 

 

 



 

 

 یعل ینداشت. دلتنگ دیاز حم یخبر چیه
 کی دیاز حم یخبر یطرف و ب کی

را  شیال آن روزهاح گر،یطرف د
دگرگون کرده بودند. دست و دلش به 

 میرفت. چند بار تصم ینم یکار چیه
 نیاما هم ردیتماس بگ دیگرفت تا با حم

گرفت،  یرا در دست م یکه گوش
خواست او را  یشد. دلش نم یم مانیپش

 شیرا برا طیبگذارد و شرا عذوریتدر م
 .سخت کند

حوصله شماره  یرا برداشت و ب یگوش
تا  دیطول نکش یلیمهتاب را گرفت. خ ی

 .تماس برقرار شد
 .سالم-

 

 



 

 

پا انداخت یرو پا . 

- ؟ییسالم چه خبر کجا ! 

- تونم باشم یخونه کجا م .  

- ؟ییتنها ! 

- شده سحر؟ یزیچ ! 

را به پشت  شیشانیبر پ ختهیر یموها
کرد و گفت تیگوش هدا : 

میحرف بزن کمیدلم گرفته بود گفتم  - . 

- ستیامان نما. م یخونه  ایخب ب . 

حوصله گفت یب : 

- آمدن ندارم رونیحس ب . 

 

 



 

 

- فقرا  ریفق ادی هویشد  یچ نمیخب بگو بب
؟یکرد  

مکث کرد و بعد شروع کرد به  یکم
 نیب رایکه اخ ییاز اتفاق ها فیتعر

افتاده بود.  مهتاب بدون  دیخودش و حم
که  ییفقط شنونده بود تا جا یحرف چیه

 سحر تمام شد و نظر مهتاب یحرف ها
دیرا پرس . 

کرد و گفت یسرفه ا مهتاب : 

- که  یزیچ ایو بگم  تیواقع دیاالن با
 .آرومت کنه

و گفت دیآب دهانش را بلع سحر : 

- و بگو تیواقع . 

 

 



 

 

گفت یمکث کوتاه بعد : 

- زنگ  لیتونه دل یم یزیچ هیسحر فقط 
نتونسته خانوادش  نکهینزدنش باشه اونم ا
اد. به اونا هم حق د دیو قانع کنه. البته با

 شیپ دیاز تو ندارن شا یچون شناخت
کنن تو پسرشون و  یخودشون فکر م

حرف ها. خودت که  نیو از ا یخام کرد
ها هنوز با  یرانیدونم فرهنگ ما ا یم
 چیها مشکل داره و ه واجنوع ازد نیا

کرد شهیهم نم شیکار . 

 

. دیاو را نشن یاز حرف ها یزیچ گرید
 بود اما کام تیگرچه واقع شیحرف ها

 

 



 

 

سحر را تلخ کرد. پس حدس خودش هم 
 دیمنتظر تماس حم دینبا گریدرست بود د

ماند کتاب عشقشان نخوانده بسته شده  یم
حرف زدن هم  یحوصله  گریبود. د

 شینداشت تماس را قطع کرد. درون پتو
و چشمانش را بست دیخز ... 

را  شیآمد، فقط پلک ها ینم خوابش
اش را مرور کند.  یزندگ یبست تا کم

 یمهر طالق تیازدواج، مادر شدن و نها
 یم ییکه داخل شناسنامه اش خودنما

باعث شده بودند تا  نهایا یکرد. همه 
عاشقانه نبندد. او  ی ندهیدل به آ گرید

دغدغه کجا؟! سرش را  یب یکجا و زندگ
دیکش یظیآه غل وکرد  بالش جابجا یرو .  

 

 



 

 

 ریز شتریباز شدن در اتاق سرش را ب با
کس را نداشت چیه یپتو برد حوصله  .  

- ؟یخواب ! 

بدون آنکه سرش  بایفر یصدا دنیشن با
گفت اوردیب رونیپتو ب ریرا از ز : 

- اما حوصله ندارم دارمیب . 

- ؟یمهمونم ندار یحوصله  یعنی  

بزند اما لبش را  ادیخواست فر یم دلش
و آرام گفت دیبه دندان کش : 

- هست؟ یک ! 

- و خودت  یکه بلند ش نهیلطفش به ا
ینیبب . 

 

 



 

 

 کنار زد یپتو را کم بایاز رفتار فر کالفه
به  یو سرش را بلند کرد تا حرف

که با  یکس دنیخواهرش بزند اما از د
بود  ستادهیخندان کنار خواهرش ا یلب

 یها یشوکه شد و نگاهش را به قهوه ا
 دشیه درون صورت سفک یبراق عل

گره زد. پتو را  د،یدرخش یم بیعج
از آنچه  نانیاطم یکامل کنار زد. برا

را باز و  شیبود پلک ها شیروبه رو
وقفه  چیبسته کرد نه خواب نبود. بدون ه

خودش را به او رساند بدن کوچکش  یا
و تمام صورت اورا  دیرا درآغوش کش

تمام  قیعم یغرق بوسه کرد و با نفس

 

 



 

 

. سرش را باال دین او را بلععطر ت
ندیگرفت تا صورت خاله اش را بب . 

- حرف بزنم تونمیم گهیخاله د . 

حرف  یاجازه  شیپنهان در گلو بغض
زدن به او نداد فقط با تکان سر به او 

تواند، حرف بزند یفهماند که م .  

مادر  یگونه  یکوچکش را رو انگشتان
 :به حرکت درآورد و گفت

-  دنمینگم تا تو از د یچیخاله گفته بود ه
 یم هیگر یاما تو باز دار یخوشحال بش

یکن .  

به خود فشرد و دستش را  شتریرا ب او
دیکوتاه شده اش کش یداخل موها . 

 

 



 

 

- قشنگت  یاون صدا یمامان فدا یاله
دلم زیعز یاز خوشحال نایبشه ا . 

سحر را پاک کرد یها اشک . 

- یبخند شهیخواد هم یاما من دلم م . 

و صورتش را مقابل صورت زد  یلبخند
گرفت یعل . 

- لبخند بخاطر پسر گلم کی نمیا . 

شانه سحر گذاشت و  یرو یدست بایفر
آرام فشرد تا نگاه او را به سمت خود 
بکشد. نگاه سبزش را به اوکه همچنان 

بود، داد ستادهیسرپا ا . 

- شده؟ یزیچ  

 

 



 

 

-  هیآخه  یبه صورتت بکش یبهتر دست
؟یهم دار گهیمهمون د  

 یشد دست عل نیسنگ اریاخت یب شیگلو
 ابیدستش فشرد بلند شد مقابل فر انیرا م
دیلرزان پرس ییو با صدا ستادیا .  

- ؟یک ! 

 .خواهر رضا-

رضا ناخودآگاه ابروانش را درهم  نام
دیکش . 

- کنه یم یچ نجایاون ا . 

-  یخودت م نییپا یایبهتر زودتر ب
یفهم . 

 

 



 

 

که به طرف  بایکالفه اش را به فر نگاه
دیکش یفت، داد و آه کوتاهر یدر م . 

 زیم یبرد و رو نییفنجان را پا سحر
با انگشتانش شد.  یباز ریگذاشت و در گ

زد.  ینم یکس حرف چیبود ه ینیجو سنگ
 یگریهرکس منتظر بود تا د ییگو

خواهر آمدن  لیسرصحبت را باز کند. دل
. دیفهم یهمه مدت را نم نیرضا بعد ا

که  نینگاه کوتاهش را به چشمان مه
 یرا رو فشیک نیاش بود داد. مه رهیخ

زد و گفت یمبل گذاشت لبخند عجول : 

- ؟یخوب  

 

 



 

 

احوال او به آنجا  دنیپرس یبرا مسلما  
بود. آب دهانش را قورت داد و  امدهین

 :گفت
- کردم  یخوبم ممنون. چه خبرا فکر نم

نمتونیبب نطرفایا گهید . 

دیلب گز نیمه . 

-  دیباشه با انیبچه درم کی یپا یوقت
تازه بشه دارهاید نیاوقات ا یگاه . 

. دیمبل را چسب یلبه  اریاخت یب دستش
انداخته  نییبه پدر که سرش را پا ینگاه

پدر قصد داشت تا اورا  ییبود کرد. گو
 .در صحبت مختار بزارد

- باشه فقط بحث بچه وسط دوارمیام .  

 

 



 

 

او  یسخت شده  یبه چهره  نیمه
زد و گفت یلبخند : 

-  یتا صبح عل شبیسحر جان د نیبب
سوخت. اونقدر که من  یتب م یتو

رضا و داد و  یها یامروز با تمام بدقلق
و گرفتم  آوردم  یهوارهاش دست عل

 نی. اما ایکن یتو که براش مادر شیپ
 یخوره وقت یباز هم ضربه م یوسط عل

نداره که  یو سقف ستیدرش نپ نهیب یم
مال خودش و پدر و مادرش باشه. من 

فرصت  هیامروز اومدم تا ازت بخوام 
 نیبچه با ا نیتا ا دیدوباره به خودتون بد

رفت و آمدها از دست نره. بهتره 

 

 



 

 

طفل  نیهم به ا یو کم دیخودخواه نباش
دیمعصوم فکر کن . 

بود  دهیکه شن ییشوکه از حرف ها سحر
به او نگاه کرد و  یکامال جد یا افهیبا ق

گفت یعصب یبا لحن : 

- رفته که ما از هم جدا  ادتونیفکر کنم 
 دیکه زد ییحرف ها نیتموم ا نی. ببمیشد

ما  یگذشته  یو قبول دارم اما بهتره کم
 نیب دیبخاطر آورد دیشا دیرو مرور کن

گذشت که منجر به  یمن و برادرتون چ
ما شد ییجدا .  

ند شد و محکم گفتکرد از جا بل یمکث : 

 

 



 

 

- خونه  نجایو محترم اما ا دیمهمان هست
که مجبور باشم رسم مهمان  ستیمن ن ی

. خوشحال شدم از ارمیبه جا ب ینواز
و خدانگهدار دنتونید .  

بحث  نیبود کالفه اصال تحمل ا یعصب
 نیا یها را نداشت حالش از همه 

 یخورد سر یکاذب بهم م یها یدلسوز
 رتیح یبه نگاه ها توجه یتکان داد و ب

اتاق خودش شد تا با  یراه هیبق یزده 
خلوت کند یپسرش کم ... 

تخت خوابش برده  یکه رو یعل دنید با
 یبود، به سمتش رفت.  خم شد، بوسه 

 ریگونه اش زد و پتو را تا ز یرو یآرام
 یبه  چهره  رهیو خ دی کشگردنش باال

 

 



 

 

معصوم غرق در خوابش شد چقدر بودن 
 دنیدر کنارش آرام بخش بود. با شن یعل

حدس زد مهمانش  اطیاز ح ییصداها
رفت و  پنجرهقصد رفتن کرده، کنار 

 یپرده را کنار زد. از نحوه  یگوشه 
نبود اما فکر بازگشت  یبرخوردش راض

کرد.  یاش م یهم عصب یبه آن زندگ
 نیبسته شدن در منزل و رفتن مه یصدا

همزمان شد با باز شدن در اتاق و آمدن 
. پرده را انداخت و نگاهش را به بایفر

خواهرش دوخت و  یناراض یچهره 
دیپرس . 

 !رفت؟-

 

 



 

 

تخت  یانداخت و گوشه  یبه عل ینگاه 
 .نشست

- یدیخودت که د . 

 یرا تکان داد و رو به رو سرش
نشست یصندل یخواهرش رو .  

- زده شد؟ یرفتن من حرف بعد  

اخم جوابش را داد با .  

-  ؟یهم گذاشت یا گهیحرف د یمگه جا
رفت مهمون  ادتیتازه  یبود گفت یهر چ
باشه حرمت داره یهر ک . 

گذاشت از  یصندل یرا لبه  دستانش
 دیفهم یکس حالش را نم چیه نکهیا

بود یعصبان . 

 

 



 

 

- نکردم فقط جواب  یحرمت یمن ب
 .خواستش و دادم

- دستت و  یعنی یکرد یکوتم ماگه س
برد یگرفت و م یم . 

بر چهره نشاند یاخم . 

-  یم تمیرضا لیسکوتمو دل ینه ول
 یدونست، اونوقت از فردا هر جا که م

نحس رضا رو تحمل  ی هیسا دیرفتم با
خالص و  ریاالن ت نیکردم. من هم یم

دچار مشکل نشه چکسیزدم تا بعد ه . 

داد کرد و ادامه بایبه فر ینگاه گذرا . 

-  دیتصور کن دیتون ینم یحت هیتو و بق
 نیزتریکه مجبور شدم عز دمیکش یمن چ

 

 



 

 

از خودم دور کنم. تو  مویموجود زندگ
تخت  نیا یکه رو ییشبها ،ینیبب ییکجا

 یگردم، ول یدنبال بدن کوچولوش م
 یتون یشم. چطور م یم یچه حال ستین

سر کار بچه  یدرد منو وقت یحس کن
و دلم  رمیگ یم ممردم و تو بغل یها
پسرم که آغوش منو کم داره، درد  یبرا
 یم یفهمه من چ ینم چکسی. هرهیگ یم

نازش بهم  یبا اون صدا یکشم وقت
من  یکنه که کنارم بمونه ول یالتماس م
 دنیهمه به شن نایا بایگم برو. فر یبهش م

من که دارم با تمام  یآسونه اما برا
کنم عذابه عذاب یوجودم حسش م . 

 

 



 

 

و صورت غرق در  نیغمگ ی افهیق
شد. به  بایاشکش باعث بلند شدن فر

و  دیسمتش آمد و سر اورا درآغوش کش
بافته شده اش زد یموها یرو یبوسه ا .  

- قربون دل شکستت برم خواهر  یاله
لمد زیعز یکش یم یچ دونمیکوچولو. م .  

و  دیکش رونیرا از آغوش او ب خودش
 .سرش را باال گرفت

- . من یستیمن ن یچون جا یدون ینم
 یگن در حق عل یمجبور شدم همه م
االن راحت تره.  یظلم کردم اما عل

و  ستیحداقل شب و روز تو استرس ن
از اون  گهیکز نکرده. د یگوشه ا

 

 



 

 

رضا که  زیوحشت انگ یادهایفر
 یرزوند خبرل یچهارستون بدنش و م

 یمادر ب هیهر روز با  گهی. دستین
 گهی. دستیطرف ن یحوصله و عصب
. درسته ستیباباش ن دنیشاهد مواد کش

روزا منو نداره اما کنار مادر  یلیخ
بودن  بایبزرگش حداقل آرامش داره. فر

مطلق  ینابود یعنیما دو نفر کنار هم 
یعل .  

و  دیبه صورت سحر کش یدست
را پاک کرد شینوازشگونه اشک ها . 

 

 



 

 

- اگه االنم  دمیمن حق و به تو م
کردم به طالقت نبود به نحوه  یاعتراض

برخوردت با مهمون بود ی . 

زنگ  یبزند اما صدا یحرف خواست
را بست و نگاهش را  شیلب ها یگوش
 نهیکه در مقابل آ یگوش یصفحه  یرو

 .بود کشاند
متعجب شد بعد چند  دینام حم دنید با

شماره اش  دنید حال یخبر یروز ب
سرنوشت با  ییآور بود. گو رتیواقعا ح
را  زیهمه چ کباریگرفته بود  شیاو باز

تمام  گریگرفت و روز د یباهم از او م

 

 



 

 

 یم هیبه او هد کجایرا  شیها یدلخوش
  .داد

- ؟یجواب بد یخوا ینم  

به خود آمد و نگاهش را  بایفر یصدا با
 : به او داد و گفت
 .نه حوصله ندارم-

 بایگفت و در دل آرزو کرد که فر دروغ
برود و او را تنها  عتریهر چه سر

لحظه به آرامش  نیبگذارد. واقعا در ا
 ازین گرید زیاز هر چ شتریب دیکالم حم

 ...مبرم داشت
 یگوش یدوباره به صفحه  ینگاه

حوصله چشم دوخت  یو ب انداخت. کالفه

 

 



 

 

 ییآن خودنما یکه رو ینا موفق امیبه پ
کرد یم .  

 !آشنا بود؟-
 یبه عالمت نه تکان داد. حال خوب یسر
 یسوال و جواب نداشت. به پشت یبرا

داد و دستانش را پشت  هیتک یصندل
گردنش قفل کرد. چه ساده باور کرده بود 

 یرود و مشکل یم شیخوب پ زیهمه چ
 دیزنگ زدن حم رید نی. اما همستین

بود زیهمه چ یایخودش گو .  

عقب گذاشت و گفت یقدم بایفر : 

- ؟یبزن یحرف یخوا ینم ! 

حوصله تر از قبل گفت یب سحر : 

 

 



 

 

- گهیوقت د هی یحوصله ندارم. باشه برا . 

سحر  یبه صورت به اخم نشسته  ینگاه
تکان داد و بدون گفتن  یانداخت. سر

از اتاق خارج شد یحرف . 

نگاهش دوباره به سمت  با،یفررفتن  با
. دستش را بلند کرد و آن دیچرخ یگوش

برداشت.  دلش هم  زیم یرا از رو
خواست هر چند  یبا او را م یصحبت

 یکننده، دستش را رو دیکوتاه و نا ام
 یگوش مانیتماس گذاشت اما پش کونیآ

نهاد زیم یرا دوباره رو . 

 شیخفه بود از جا شیاتاق برا یهوا 
قصد رفتن به تراس خنک برخاست و 

 

 



 

 

 نیا یخانه را کرد تا رها شود از همه 
افکار آزار دهنده. اما هنوز قدم از قدم 

 لشیزنگ موبا یبرنداشته بود که صدا
را در دست  لیبلند شد. برگشت و موبا

افتاده بر صفحه  یآشنا یگرفت. شماره 
بر لبانش آورد.  البخند ر اریاخت یب

صاف کرد  یا نهیرا باال برد. س یگوش
مشخص نشود شیتا لرزش صدا . 

 !الو-
از پشت  دیگرم و با محبت حم یصدا

و رو کرد ریخط دلش را ز . 

- ؟یسالم خوب ! 

رها کرد و گفت یرا داخل گوش نفسش : 

 

 



 

 

- ؟یخوبم شما خوب  

- شه باهات حرف بزنم یخوبم. م . 

نگرانش  اریاخت یب دیصحبت حم ی نحوه
کرد. خودش را پشت پنجره رساند پرده 

چشم دوخت رونیکنار زد و به ب را . 

دیحدسش سخت نبود اما پرس نکهیا با . 

؟یچ یدرباره  - ! 

- تونه  یهم م یمهمتر از دلتنگ یزیچ
 باشه؟
فرو برد شیداخل موها یدست کالفه . 

- هم هست یا گهیخبر د ای یفقط دلتنگ . 

 

 



 

 

کرد و  یپشت خط مکث کوتاه دیحم
 :گفت

-  یخوب  ینباش خبرا یخبر چیدنبال ه
من بود  یحس دلتنگ نیرم. االنم فقط اندا

 .که باعث شد بهت زنگ بزنم
داد و با  رونیخسته اش را با صدا ب نفس
شده بود گفت فیکه ضع ییصدا : 

- د؟یحم یچ یعنی ! 

- نپرس زنگ نزدم برات  یچیسحره
خبر از مخالفت خانوادم بدم. زنگ زدم 

 یم دمینا ام نایبگم برام حرف بزن اگه ا
. نزار ندهیکن به آ دوارمیکنن تو ام

بشه، بزار کنارت بمونم تا  قمیرف یدلتنگ

 

 



 

 

 دنیبردن و فهم یبه عشق ما پ هیبق یوقت
نداره سحر کنارم  یسود چیمخالفت ه

تو،  یکنار دور نایا فتبمون نزار مخال
نابود کنه مویتموم زندگ . 

حرف از مخالفت خانواده زد و  دیحم
را خواند. پلک بست  هیسحر تا آخر قض

کند.  میرا در ذهنش ترس دیحم ریصوتا ت
 یکه چهره  یهمان نگاه مهربان و لبخند

کرد یم بایمردانه اش را ز .  

بغض نشسته  انیدهانش را از م آب
فرستاد و گفت نییپا شیبرگلو : 

- چکار کنم؟ دیمن با ! 

جواب داد دیحم . 

 

 



 

 

-  مویسع یفقط کنارم بمون، من همه 
که تو  یکنم به شرط شونیکنم راض یم

یرم باشکنا .  

رفت و  یرا انداخت. به سمت صندل پرده
لرزانش را رها کرد ینشست. صدا . 

- مونم یم . 

که سحر عاشقش بود نامش را  یلحن با
 .بر زبان آورد

 .سحر-

چشمانش  یاشک از گوشه  یا قطره
دیچک . 

 .بله-

 

 



 

 

- نه ایعاشقتم  یدون یم . 

و لبخند صورتش را همزمان در  اشک
  .بر گرفت

- طع کنمق گریبهتره د . 

- هم که شده عاشقت  ایاز االن تا آخر دن
همه  نیروز از خجالت ا هیمونم و  یم

. فعال دید ی. خواهامیفرار کردنات در م
 .بدرود عشق من

آورد و دستان لرزانش را  نییرا پا یگوش
گذاشت. دلش از  یصندل یدسته ها یرو

گرفت. قرار  دیحم یمخالفت خانواده 
شتباه گذشته اش و کجا تاوان ا یبود تا ک

 

 



 

 

 هیکه هنوز سا یرا پس بدهد؟! گذشته ا
بود شیشومش بر سر زندگ ی ... 

 طیبرگشتن به مح یبار بود که برا نیاول
به  دیع امیتاب بود تمام ا یکارش ب
گذشته بود.  یحوصله گ یو ب یدلتنگ

بودند او  دهیه حاال همه فهممخصوصا ک
طعم  کباریاست که  یخواهان کس

 وهیآنها حکم م یو برا دهیازدواج را چش
را کنار  نیممنوعه را داشت. ماش ی

شد.  ادهیخانه رضا پارک کرد و از آن پ
 یآورد و شماره  رونیرا ب لشیموبا

 .رضا را گرفت

 .جانم-

 

 



 

 

- شد ری. دیایب یخوا یسالم نم .  

- ه صبر کناومدم چند لحظ . 

حوصله گفت یب : 

- چند ساعت نشه دوارمیام . 

- یزنیچقدر غر م گهیبابا اومدم د .  

 بشیرا قطع کرد و به داخل ج یگوش
داد و منتظر  هیتک نیفرستاد. به ماش

سفر  نیبرادرش که قرار بود در ا
 .همراهش باشد، ماند

- داداش میبزن بر . 

فاصله گرفت و دست دراز  نیماش از
ا و گفتکرد به سمت رض : 

 

 



 

 

- ؟یسالم خوب  

 .رضا دستش را محکم فشرد-

-  یخوبم فدات. خودت پشت فرمون م
نمیبش ای ینیش . 

سمت راننده را باز کرد و گفت در : 

- خسته شدم  نمیش یخودم م ییتا به جا
 .زحمت رسوندن ما باتو

 گریتکان داد و به سمت د یسر رضا
رفت نیماش . 

 شهیکه به حرکت درآمد. رضا ش نیماش
و گفت دیکش نییارا پ : 

 !چه خبرا؟-

 

 



 

 

به رضا  یچشم نگاه یگوشه  از
 .انداخت

 .خبر تازه ندارم-

زد یلبخند . 

- یخوشحال کمیفکر کنم  یول . 

کوتاه به سمت  یلحظه ا یرا برا سرش
دیرضا چرخاند و با تعجب پرس . 

 !چطور مگه؟-

لبانش کش آمد یرو لبخند . 

- حرفا نیرو از ا ای دنیخب د . 

به رو داد و گفترا به رو نگاهش : 

 

 



 

 

- مامان و  یدیدلت خوشه ها حاال خوبه د
که از راه  یکردن. اونم از عل یمهناز چ

 یمن نقشه م ی ندهیآ یدور داره برا
  .کشه

کرد لیمتما دیرا به سمت حم سرش . 

- نمشیدوست دارم بب .  

 - رو؟ یک ! 

زد و گفت یپوزخند : 

- و آخه وصف  انیبابا طاهر عر
فتم بیام خودشم بودم گ دهیاشعارش و شن

نمیبب . 

کرد و ادامه داد یمکث . 

 

 



 

 

- ا؟یستیکال تو باغ ن  

کرد و گفت یخنده ا دیحم : 

- بشه یکه چ ینیبب . 

 یرا صاف و خودش را رو کمرش
جابجا کرد یصندل . 

- اصال هم حس  ستین هینظر من مثل بق
ازدواج ندارم اما اول  نینسبت به ا یبد
هست؟  یهست؟ چ یطرف ک نمیبب دیبا

طرفتو و به  امینداشت م یمشکل چیاگه ه
کنم یم ینفع تو باز . 

فرمان فشرد دلش به  یدستش را رو دو
رضا قرص شد. مطمئن بود  تیحما

خواهد  دییبرو برگرد او را تا یرضا ب

 

 



 

 

که  یکرد. لبخند زد و دل سپرد به جاده ا
رساند یاو را به سحر م شیانتها ... 

 شیبرا د،یع امیاول دانشگاه بعد ا روز
سخت و طاقت فرسا بود. جزوه را داخل 

فرو کرد و از جا برخاست. کالس  فشیک
از الهام  یخلوت بود حت شهیبرعکس هم

 یینبود،  گو یو طاهره هم خبر
ها هنوز تموم  یبعض یبرا التیتعط

ها  یالسهمک هیتوجه به بق ینشده بود. ب
را  با سرعت  ااز کالس خارج شد. پله ه

دانشگاه خارج  طیرفت، واز مح نییپا
از دانشگاه دور نشده  یشد.هنوز چند قدم
 یاز پسرها یکی یبود که با صدا

ستادیدانشگاه ا . 

 

 



 

 

- خانوم صداقت دیببخش . 

پاسخ  نیعقب برگشت و سرد و سنگ به
 :داد

 !بله-
چشمان سحر شد و  ی رهیپسر خ نگاه
تگف : 

-- شما  یبهداشت روان یتونم جزوه  یم
و  ستین لیرو داشته باشم. جزوم تکم

ترسم آخر ترم با مشکل مواجه بشم یم . 

به  یبه او سر مینگاه کردن مستق بدون
 .عالمت مخالفت تکان داد

 

 



 

 

- شما هم  ستینه، متاسفانه همراهم ن
فکر  دیریجزوه بگ گهید یکیبهتره از 

بخوره کنم جزوه من به درد شما ینم . 

زد یلبخند . 

- خوره یاتفاقا فقط جزوه شما بدرد من م . 

زود منظورش را متوجه شد  یلیخ
کرد و با اخم گفت زیچشمانش را ر : 

- من ناقصه آقا یجزوه  .  

آمد کترینزد یقدم . 

- من که  دیش یحاال چرا ناراحت م
نزدم یحرف بد . 

 

 



 

 

 یصدا دنیبدهد که با شن یجواب خواست
دو چشم  دنیو از د دیچرخ ییآشنا

شد بهت  یم کیکه به او نزد یعصبان
 .زده سکوت کرد

- اصال خانوم  یش یمتوجه نم نکهیمثل ا
 .صداقت دوست ندارن به شما جزوه بدند

هر دو مرد در هم گره خورد نگاه . 

 !شما؟-

و گنگ به او  جیکنار سحر که گ درست
 یبه رو یلبخند ستادیکرد ا ینگاه م

 :سحر زد و گفت

- ما؟همسرشون و ش !   

 

 



 

 

نام همسر شوکه شده  دنیکه با شن پسر
گذرا به سحر انداخت یبود. نگاه . 

- دونستم  یشون هستم. نم یهمکالس
 .خانوم صداقت همسر دارن

پاسخ داد یلحن مسخره ا با . 

- گم تو کل  یاز امروز م دیببخش
 یا گهیدانشگاه اعالم کنن حاال امر د

د؟یندار  

 یانداخت و با عذر خواه نییرا پا سرش
  .از آنها فاصله گرفت

 شیرفتن پسر به خودش آمد واقعا برا با
آن وقت روز و آنجا قابل  دیحم دنید

اش را کامال به  ینییباور نبود. لب پا

 

 



 

 

آهسته سالم  ییدندان گرفت و با صدا
 .کرد
را باز کرد و با آرامش  شیاخم ها دیحم

 :گفت
- احمق  یپسره  نیا ؟یسالم خانوم خوب

 یو دلتنگ یمه دوره نینزاشت بعد ا
قشنگ تر باشه دارمونید یلحظه  .  

را محکم فشرد فشیک ی دسته .  

- میبر نجایبهتره از ا .  

باال رفته نگاهش کرد ییابرو با . 

 

 



 

 

- خواد کل دانشگاه ما رو  یاتفاقا دلم م
جرات نکنه  یکس گهیتا د ننیباهم بب

کنه جادیمزاحمت ا . 

جواب داد عیسر . 

-  چیار هکه انگ دیزن یحرف م یجور
 زیو همه چ ستیسد راه ما ن یمشکل

ما  نیتا ب یخوب و خوش. بهتره بدون
نشده دوست ندارم اسمم  یرسم یزیچ

فتهیزبونا ب یرو . 

سحر را از نظر گذراند  یتا پا سر
تر شد  صورتش را مقابل  کینزد

به چشمان  رهیصورت سحر گرفت و خ
گفت یجد یلیاو خ : 

 

 



 

 

- دارم منم دوست ن یو تو هم بهتره بدون
شدن نسبتمون هر روز  یتا قبل رسم

مزاحمت بشه یکی . 

اشاره  نیدنبال حرفش با دست به ماش به
 یکرد و خودش به راه افتاد. سحر برا

به اطراف  یداشت نگاه دیرفتن ترد
 انداخت خدا را شکر کرد که فقط دو سه

بودند. در  دهیتا از بچه ها آنها را باهم د
دل شروع به سرزنش پسرک مزاحم 

 یوقتش را نم یخود یکرد. اگه او ب
اطراف  طیاز مح دیگرفت تا قبل آمدن حم

و دار  ریشد. هنوز در گ یدانشگاه دور م
 دیحم یرفتن و نرفتن بود که صدا
کرد تینگاهش را به سمت او هدا . 

 

 



 

 

- ت ما رو باهم ها یهمکالس ی هیتا بق
سوار شو ایب دنیند . 

جلب  شتریب نکهیا یتکان داد و برا یسر
رفت دیتوجه نکند به سمت حم . 

برد و  بشیدستش را داخل ج دیحم
آورد. نگاهش را به  رونیرا ب چشییسو

سحر داد و گفت یرایچشمان گ : 

- یبهتره سوار ش . 

دور زد.  یرا به تند نیفشرد و ماش لب
نشست.  یصندل یدر را باز کرد و رو

 چیسوار شد. سوئ عیسر یلیهم  خ دیحم
فرمان  یرا که چرخاند با زدن تک بوق

 .را چرخاند و به راه افتاد

 

 



 

 

آرام سحر سکوت را شکست یصدا  . 

یهمسر من یچرا گفت - . 

چرخاند و کوتاه نگاهش کرد. لبخند  سر
به لب آورد و گفت یکمرنگ : 

- یها بش یزود نیخب قراره به هم . 

رخ جذاب او داد و  میبه نرا  نگاهش
 :گفت

-  دی. از فردا ددیزد یحرف و م نیا دینبا
شه یهمه نسبت به من عوض م . 

کرد و چشم به او دوخت. چطور  سکوت
 شیها یاز نگران دیحم یتوانست برا یم

که برود و  یلحظه ا یشانی. از پردیبگو
نهاده شده بود شیکه رو یاو بماند و نام .   

 

 



 

 

را به کنار  نیتر ماشباال ابانیچند خ دیحم
به  یو پارک کرد. سحر نگاه دیکش

 :اطراف انداخت و گفت
- ؟یسادیچرا وا  

 شیکه به جان ابروها یبا گره ا دیحم
و گفت دیافتاده بود به سمت او چرخ : 

-  نیکنم ا یدارم م مویمن تموم سع
شده تا آخر  ی. حترهیازدواج صورت بگ

کنم  یعمر تنها بمونم فقط خواهش م
موج  نیاز نشدن نزن. ا یرفح گهید

ناخودآگاه رو سرنوشتمون  یدیکه م یمنف
بدون تو رو  ی. من زندگزارهیم ریتاث
خوام پس فقط به بودن من و خودت  ینم

 

 



 

 

رو هم  یمنف رکنار هم فکر کن تموم افکا
دور زیجا بر نیهم .  

و سر و نگاهش  دیکش قیعم ینفس سحر
نه  ی. لبخنددیچرخ دیآرام به طرف حم

پر رنگ زد و گفت چندان : 

-  یگ یهمون طور که تو م دوارمیام
بره شیپ . 

دیچشم بست و بو کش دیحم . 

- دوست  یزنیو که م یعطر یچقدر بو
 یشکالت م ادیآدمو  نیریدارم گرم و ش

 .اندازه
پلک  دیکه شن یجا خورده از حرف سحر

. دیخودش را به سمت در کش یزد و کم

 

 



 

 

 عطر دنییهم از بو دیشد حم یباورش نم
حس را  نیداشته باشد. ا یاو حس خوب

خواست. سرش را  یخودش م یفقط برا
به  رهیو خ دیلبش را گز یباال برد گوشه 

 :او گفت
- میبهتره بر . 

باال برد وگفت یراستش را کم دست : 

- مغازه  نیاز ا دی. فقط اول بامیریباشه م
میریم یبعد هر جا گفت میکن دیخر هی . 

و گفتانداخت  رونیبه ب ینگاه سحر : 

 !کدوم مغازه؟-
- یفهم یشو م ادهیپ . 

 

 



 

 

 شیگرفت. روبه رو یشد. نفس ادهیپ سحر
توجه به آنها  یمغازه بود. ب نیچند

را  نیکه در ماش دینگاهش را داد به حم
به سمت  ینسبتا  تند یبست و با قدم ها

آمد یاو م .  

را دور زد و گفت نیماش دیحم : 

- میبر . 

دند. عبور کر یپل کوچک یدو از رو هر
 دیبرنداشته بودند که حم شتریچند قدم ب
و  ستادیا ینقره فروش نیتریمقابل و

 :خطاب به سحر گفت

-  میهمون مغازه که گفتم بهتره بر نمیا
 .داخل

 

 



 

 

ورود  یعقب رفت و راه را برا یقدم
 .سحر باز کرد

داخل  دیجلو رفت و به  همراه حم سحر
 .مغازه شد

 داد یسالم ییفروشنده با خوش رو مرد
 :و گفت

- دییدر خدمتم بفرما . 

- خوام لطفا نقره باشه یست حلقه م کی . 

شوکه زمزمه کرد سحر . 

- ست چرا؟ یحلقه  ! 

او  یجا خورده  یبه چهره  یلبخند دیحم
 :زد وآرام گفت

 

 



 

 

-  انیهمه ع یاز فردا برا نکهیا یواسه 
بهت  دیو نبا یباشه که تو خط قرمز دار

بشن کینزد . 

مقنعه اش  یسحر بهت زده دستش رو 
 یرفت و همانطور که آن را جلوتر م

گفت دیکش : 

- کنم تمومش کن یخواهش م . 

توجه به حرف او سرش را به  یب دیحم
 :سمت فروشنده چرخاند و گفت

 .لطفا اسپرت باشه-
ست ساده  نیتریفروشنده از داخل و مرد
را مقابلشان گذاشت و گفت ییبایو ز : 

 

 



 

 

- کارهام تو  نیاز پر فروش تر یکی نیا
هفته بوده نیا . 

از حلقه ها را در دست گرفت حلقه  یکی
 زیر نیکه فقط با چند نگ یساده ا ی
از سر  یداده شده بود. لبخند نتیز

زد و گفت تیرضا : 

- خوبه نیهم . 

به سحر انداخت ینگاه بعد . 

- ؟یپسند یچطوره م  

کرد و گفت یاخم سحر : 

- نداره یمن فرق یبرا . 

به او زد وگفت یچشمک : 

 

 



 

 

- و چند وقت دیگه  هیموقت یوند یچون م
شه یم نیا نیگزیطالش جا . 

نبود  نیکه اصال منظورش ا سحر
 .چشمانش گرد شد

- ؟یگ یم یچ  

کرد کینزد یرا کم سرش . 

-  اینکن ب یزیکنم آبرو ر یخواهش م
اندازه است نیدستت کن بب . 

 دیبزند که نگاه مشتاق حم یحرف خواست
و در  ردیاو را مجبور کرد حلقه را بگ

اندازه اش بود.  قیاندازد. دق یب دست
دواند حس  شهیبر وجودش ر یحس خوب

توانست  یتعلق  داشتن، به خودش که نم

 

 



 

 

آن لحظه سر خوش بود از  دیدروغ بگو
که خواهانش بود و سر  یبودن کنار مرد

کرد.چند  یتالش م شداشتن یسختانه برا
شد که درون  یبه انگشتر رهیخ هیثان

در دل آرزو  دستش جا خوش کرده بود و
 نیبه هم زیکاش همه چ یکرد که ا
ردیصورت گ ییبایو ز یسادگ ... 

- ؟یپسند یم ! 

را از انگشتر گرفت و به نگاه  نگاهش
ساده  یلیگره زد که عشق را خ یمرد
 دییبه عالمت تا یکرده بود. سر مشیتقد
بزند. آب  یتوانست حرف ین داد. نمتکا

داد تا بغض جا  نییپا یدهانش را به سخت
مهار نشود.  شیخوش کرده در گلو

 

 



 

 

دوباره به انگشتر انداخت و از  ینگاه
آورد. لب فشرد و بعد  رونیانگشتش ب

گفت یمکث : 

 .بفرما-
زد انگشتر را گرفت و  یلبخند دیحم

 :روبه مرد فروشنده گفت

-  زیسا کیمن  یشد فقط برا نیهم
دیبزرگتر لطف کن . 

- چشم یبه رو . 

توجه به  یلب بست وب دیمدت خر تمام
که  یزمان و مکان چشم دوخت به مرد

توجه  یشد. ب یعاشقش م شتریهر روز ب
و مرد فروشنده در  دیحم یبه صحبت ها

 

 



 

 

 یک دیفکر فرو رفت و اصال نفهم
زد و  شیصدا دیکارشان تمام شد که حم

 :گفت
- م؟یبر ! 

تکان داد و به همراه او از  یسر صدا یب
 یقطره  نیمغازه خارج شد. با افتادن اول

باران بر صورتش سرش را باال گرفت 
مقدمه  ینگاه کرد و ب یو به آسمان ابر

 :گفت
- ادیداره بارون م .  

به لب آورد یلبخند مردانه ا دیحم .  

- داخل  میبر ینشد سیآره بهتره تا خ
نیماش . 

 

 



 

 

او  یرایو گ را به چشمان گرم نگاهش
 .داد و آرام زمزمه کرد

- میبر . 

 

دیپرس دیحم نیحرکت ماش با : 

- م؟یبر یسر به کافه چوب هی یوقت دار ! 

چشم به او نگاه کرد. دلش  یگوشه  از
با گفتن نه امروزشان را خراب  امدین

کند. نگاهش را دوباره به روبه رو داد و 
 :گفت

- قبول کنم دیشا دیاگه ازم دعوت کن . 

کرد و گفت یبلند ی خنده : 

 

 



 

 

- فنجون قهوه  هیتونم شما رو به  یم
 !دعوت کنم بانو؟

باال  ییابرو دیچرخ دیسمت حم به
نازک کرد یانداخت و پشت چشم . 

 .بله -
زد و گفت یزیر چشمک : 

 شیپس پ ،یخوشم اومد ناز کردنم بلد -
یکافه چوب یبه سو . 

شدند و به طرف کافه  ادهیپ نیماش از
و  ستادیا دیرفتند. کنار در کافه که رس

انداخت  شیرو شیپ یبه در چوب ینگاه
گفت دیو خطاب به حم : 

 

 



 

 

- کنه یحالمو خوب م بیعج نجایا . 

و گفت ستادیسحر ا کنار : 

حال من فقط کنار تو خوب میشه. حاال -
که باشه ایدن یهر جا . 

. و با لبخند دیبه سمت او چرخ نگاهش
مهربانش مواجه شد. واقعا بلد بود چه 

رو کند ریتا حالش را ز دیبگو . 

- میش یم سیخ میداخل دار یرینم .  

جلو گذاشت و با باز کردن در  یسحرقدم
کافه آرام وارد شد. چشم بست و بو 

قهوه مشامش را نوازش کرد.  یبو د،یکش
  .واقعا حالش خوب بود

 

 



 

 

-  ی. وجامیمکان بد رییوز تغبهتره امر
مینیبش یا گهید  

آن  زیسر چرخاند و به چند م سحر
 یا شهیش یطرف تر، که کنار پنجره 
 :کافه بود نگاه کرد و گفت

- بارش بارونم  میتون یاونجا خوبه م
مینیبب . 

رد نگاه سحر را گرفت و به سمت  دیحم
که او اشاره کرده بود رفت.  یزیهمان م
و آرام گفت دیرا عقب کش یصندل : 

- بانو دییبفرما . 

که در  دینشست و به حم یصندل یرو
 .حال نشستن بود نگاه کرد

 

 



 

 

 .ممنونم-
بود به دو  دهیکه شن یخورده از حرف جا
شد رهیخ شیسبز رنگ روبه رو یگو . 

- ؟یبابت چ  

به  شهیزد و نگاهش را از پشت ش لبخند
 یباران که آرام آرام رو یقطره ها

ادافتادن د یفرو م نیزم .  

-  یکه برام م یقشنگ یبخاطر لحظه ها
یساز . 

و مردانه قیزد عم لبخند .  

- با من حالت خوبه نکهیخوشحالم از ا . 

 

 



 

 

 یداد و برا دیرا دوباره به حم نگاهش
 :عوض کردن بحث گفت

- زودتر  دیبا دیبهتره زودتر سفارش و بد
 .برگردم خونه

 یخورد و اشاره ا یتکان شیدر جا دیحم
خوان کرد شیت پبه مرد جوان پش . 

تکان  یجلو آمد. به سالم او سر جوان
دو قهوه سفارش  شهیداد و برخالف هم

 :داد. جوان که رفت گفت
- روزها متفاوت  هیخوام با بق یامروز م

 .باشه
دستانش را در هم گره زد و  سحر
دیپرس . 

 

 



 

 

  !چرا؟-

گذاشت و خودش  زیم یرا رو دستانش
دیرا جلو کش : 

- فتهیشنگ باتفاق ق هیچون قراره  .  

متعجب نگاهش کرد سحر . 

- ؟یچه اتفاق  

آمدن مرد جوان و گذاشتن فنجان ها  با
کرد و گفت یتشکر آرام ز،یم یرو : 

 .بهت میگم-
دور فنجان حلقه شد دستانش . 

- گهیخب بگو د . 

 

 



 

 

شکل  یزد و قاب کوچک مخمل یلبخند
گذاشت زیم یرا رو . 

- شدن  یخوام قبل رسم یامروز م
انگشتر و به عنوان  نینسبتمون، خودم ا
 .نشان دستت کنم

بهت زده نگاهش کرد سحر . 

- ه؟یمنظورت چ ! 

را از داخل جعبه خارج کرد و  انگشتر
 :گفت

 .دستت و بمن بده-
گرفت دیاز حم نگاه .  

- کنم یبده خودم دستم م . 

 

 



 

 

گفت طنتیش با : 

- که  یخواستم خودت دستت کن یاگه م
. لطفش به یو کرده بود نکاریتو مغازه ا

خودم دستت کنم هنیا . 

انجامش را نداشت. لمس دستانش  توان
قابل قبول  شینامحرم برا هیاز طرف 
تکان داد ینبود. سر . 

نکن یبا من باز - . 

را جلو آورد صورتش . 

-  نیخودم ا یاجازه بد یخوا ینم یعنی
 .انگشتر و دستت کنم

جواب داد قاطع . 

 

 



 

 

 .نه-
به سحر چشم دوخت قیعم  .  

- ؟یارهنوز بهم اعتماد ند ! 

از هر  شتریب یلیاو اعتماد داشت خ به
 یخواست فردا روز یاما نم یگریکس د
دل و وجدانش  شینبود پ یدیاگر حم

 .شرمنده باشد

- ستیبحث اعتماد ن .  

 .پس دستت و بمن بده-
شد.  شیبه مرد روبه رو رهیخ هیثان چند

در وجودش همچون  یزیعاشقش بود. چ
. آهن ربا دلش را جذب خودش کرده بود

 

 



 

 

گذاشت.  زیم یدستش را رو اریاخت یب
داشت دیهنوز ترد . 

دیباال رفته پرس یبا ابروها دیحم . 

- اجازه صادر شد؟ یعنی نیا ! 

 یها لهیشد به ت رهیکرد و خ سکوت
 بیکه آن لحظه عج یچشمان یمشک

 .آرامش بخش بود
که به دستانش خورد پلک  دیحم انگشتان
ها را  یآن مشک دنیطاقت د گریبست د

 ییشت. تمام وجودش گر گرفت گوندا
  .درون آتش بود

- کنم نگام کن یخواهش م . 

 

 



 

 

 یرو دیگشود هنوز انگشتان حم چشم
و با  دیدستش بود.آب دهانش را بلع

لرزان گفت ییصدا : 

- ؟یخب چرا معطل ! 

انگشتر را در دستش  یبدون حرف دیحم
سحر  فیبه دست ظر یانداخت. نگاه

ا نگاهش ر یانداخت و بعد مکث کوتاه
دیبه سمت چشمانش کش . 

- ادیچقدر به دستات م .  

 نیتا هم دیدستش را  پس کش عیسحرسر
بود یکاف شیجا هم برا .  

 .ممنونم-

 

 



 

 

اش انداخت  یبه دست خال ینگاه
انگشتانش را مشت کرد و دستش را 

آورد نییپا .  

- تو عذاب  یداشت اما برا یحس خوب
 !آور بود. درسته؟

ا همه مرد ب نیرا کج کرد، چرا ا سرش
برد یبه حال خراب او نم یهوشش پ ی .  

- میخوام جلب توجه کن ینم . 

سر داد یا خنده . 

-  گهید یکی یعنیانگشتر ست بود  نیا
 .مونده

 

 



 

 

 یبخواهد دستان مردانه  نکهیتصور ا از
کرد و چشمان گرد  خیبدنش  ردیاو را بگ

داد دیشده اش را به حم . 

-  چیکنم تحت ه یرو نم نکاریمن ا
یطیشرا . 

داد هیتک یو به صندل دیکش قبع . 

- شدنت  دیسرخ و سف کبارینترس همون 
بود یکاف . 

انگشتانش انداخت و با  انیرا م انگشتر
گفت یمیلحن مال : 

- و دستت  شییطال دونهی یقول بده تا وقت
جاش رو انگشتت محفوظ  شهینداختم هم

 .باشه

 

 



 

 

با  یو شروع به باز دیکش یقیعم نفس
 یه را مانگشتر کرد واقعا آن لحظ

رو  شیدر پ یراه سخت ند،یتوانست بب
مرد روبه  الیخ نکهیا یداشت اما برا

را راحت کند،  گفت شیرو : 

- دم یقول م . 

-  یحت یخواد کس یدلم نم گهیممنون، د
بشه کیجزوه بهت نزد یبه بهانه  . 

سرد شده بود  دیازقهوه را نوش یا جرعه
 گرید یومجبور شد سفارش دو قهوه 

 ...بدهد
- شد. ممنون  رمی. دمیبر گهیبهتره د

زیبخاطر همه چ . 

 

 



 

 

اش را  یصندل دیجا که برخاست. حم از
ستادیا شیو روبه رو دیعقب کش . 

  .قابل شما رو نداشت خانومم-
شاپ خارج  یدو کنار هم از کاف هر

 نیبود. تا ماش شده دتریشدند. باران شد
داشتند به سرعت سوار  یکم یفاصله 

و  دیبه صورتش کش یشدند. سحر دست
 :گفت

-  سیخ یدو قدم بود اما حساب نکهیبا ا
میشد . 

زد یلبخند دیحم . 

 .جالبه-

چرخ داد دیرا به طرف حم سرش . 

 

 



 

 

- ؟ یچ ! 

- نگران  گهید یدخترا یمثل همه  نکهیا
؟یستین شتیپاک شدن آرا  

 ییک کرد و ابروناز یپشت چشم سحر
 .باال انداخت

- باران  ریمگه تا حاال با چندتا دخترز
؟یرفت ! 

نگاه سحر را به سمت  دیبلند حم ی خنده
دیخود کش . 

- گفتم یخنده دار زیچ . 

اش را جمع کرد و گفت خنده : 

 

 



 

 

- دلت نرم نرم شده. آخه  گهیفکر کنم د
عاشقه یحسادت فقط مخصوص زنا . 

چرخاند داد و سر رونیرا با صدا ب نفسش
نگاه کرد رونیو به ب . 

- یگ ینم یزیچرا چ . 

دهد  ریینگاهش را تغ ریمس نکهیا بدون
 :گفت

- بگم اشتباه برداشت  یزیترسم چ یم
دیکن . 

- اگه من بهت  یبگ یخوا یاالن م یعنی
دارم ناراحت  گهیبگم دوتا دوست دختر د

؟یش ینم ! 

 

 



 

 

حرف و با مکث،  یچرخاند. ب سر
درد آمده نگاهش کرد. دلش به  یطوالن
بر زبان  دیتصور آنچه که حم یبود حت

زجر آور  بود. او در کنار  شیراند، برا
محال ممکن بود بتواند طاقت  گر،یکس د

با  دیشد حم ی. سکوتش که طوالناوردیب
دیپرس ریمتح ی افهیق : 

- ؟یگ ینم یچیشد چرا ه یزیچ  

آورد و قاطع گفت یشانیبه پ یاخم سحر : 

- ها نزن  حرف نیمن از ا شیپ گهید
یبه شوخ یحت . 

 تیبه جد یپ یبه سحر وقت رهیخ دیحم
گفت میمال یکالمش برد با لحن : 

 

 



 

 

اونقدر که بودنت  یزیسحر برام  عز -
 ینم یاونقدر که حت ده،یبهم آرامش م
جز تو فکر کنم. حاال هم  یتونم به کس
خوشگلت و باز کن. دوست  یاون اخما

میاز هم جدا بش یندارم با دلخور . 

توجه به او همچنان اخم کرده  یب سحر
  .بود

 یزیچ هیخوام  یباز کن اون گره و م -
بگم که بخاطرش اومده بودم سراغت، 

 یاون پسرک مزاحم همه چ دنیاما با د
رفت ادمی . 

 یموضوع دنیدلخور بود اما فهم هنوز
خبر به  یب دیکه باعث شده بود حم

 

 



 

 

گره ابروانش را باز کرد و  د،یایب دنشید
کرد تا  یرا م شیه تمام سعک یدر حال

مشهود نباشد گفت شیکنجکاو : 

- ؟یچه موضوع ! 

زد ییلبخند دندان نما دیحم : 

- حله گهید یلبخندم مهمونمون کن هی . 

 یناخودآگاه لبخند رو دیحم طنتیش از
  .لبانش نشست

- کلمه حرف چقدر  هیواسه  نیحاال بب
دیکن یم تیمنو اذ . 

شد و گفت لیبه سمتش متما یکم دیحم : 

 .برادرم باهام اومده همدان-

 

 



 

 

. شانه دیبه نظر نرس یچندان مهم حرف
باال انداخت یا . 

- خوش اومدن یبه سالمت . 

- و  گریبذارم تا همد یازم خواسته  قرار
دینیبب . 

 نیا دنیحرفش جا خورد. تصور شن از
و ناباور چشم به او  جیحرف را نداشت گ

 .دوخت
- نه؟یخواد منو بب یچرا م  

ب انداخت و گفتبه غب غ یباد  : 

- از  لیدل یخب قراره زن داداشش بش
مهمتر نیا . 

 

 



 

 

- هنوز موافقت نکردن یتو که گفت . 

- برادرم نیهمه بجز ا . 

راه در سکوت گذشت و تمام فکر  ی هیبق
دانست  یشد که نم یدارید ریسحر درگ
رو دارد شیدر پ یچه عواقب . 

داخل  ی. دستدیتخت دراز کش یرو
 رهیفرو کرد و خ ینا مرتب عل یموها

غرق در آرامشش شد. از  یبه چهره 
 نیدست مه یرا رو یکه آب پاک یروز
از رضا و  یخبر گریبود، د ختهیر

 دیکش یقینبود. نفس عم شیمزاحمت ها
خوشش را  یداشت رو یکم کم زندگ

و تمام  دیراز کشداد. به پشت د ینشان م

 

 



 

 

روز را دوباره مرور کرد. حس  فاقاتات
 ی. حسافتی انیجر شیدر رگ ها یخوب

تجربه کرده  اما به  کباریکه سال ها قبل 
 دیبود و حال با آمدن  حم دهیثمر نرس

کرده  دایآرامش گم شده اش را دوباره پ
را داشت که  یریاس یبود. حس پرنده 
شده  باز شیقفس برو یبعد مدت ها درها

گشوده بود. خسته  آغوش شیوآسمان برا
 یبلند شد و لبه  الیاز آن همه فکر و خ
را به همان  یا قهیتخت نشست. چند دق

ماند و در آخر  شیبه جلو پا رهیحال خ
 یرفت گوش زیاز جا بلند شد به سمت م

وقت  ریتوجه به د یاش را برداشت و ب

 

 



 

 

فرستاد"  دیحم یبرا یامیبودن زمان پ
؟یداریب " 

در دست منتظر پاسخ ماند یگوش .  

تلفنش نگاه مشتاقش را  ی برهیو یصدا
که  ینام دنی. ددیکش یبه سمت گوش

 اریاخت یصفحه نقش گرفته بود ب یرو
دلش را لرزاند. تلفن را باال برد و کنار 

  .گوشش برد
 انیبا مکث م دیحم نیگرم و دلنش یصدا

  .گوشش نشست
- ؟یشده سحر خوب یزیچ  

لبانش  یلبخند را رو دیمح ینگران دل
آورد. قصد داشت به حسش پرو بال بدهد 

 

 



 

 

بس بود هر چه سکوت کرده و  گرید
در خفه کردن احساسش داشت یسع . 

- شبانه بزاره آره خوبم یاگه دلتنگ . 

دیکرد و پرس یمکث دیحم . 

- ؟ یدلتنگ چ ! 

نشست یصندل یرو .  

-  ؟یکنارم بمون شهیهم یدیقول م دیحم
وقته   یلیخ دهید یهرم یوقته ب یلیدلم خ

ضربه  گرانید یعدالت یبا چوب ب
مهربون بمان شهیخورده اما تو هم . 

زد شیآرام و پر از احساس صدا  . 

 .سحر-

 

 



 

 

 .جان سحر-

- غم به  زارمینم گهیتا آخرش کنارتم. د
که زنده ام سرت  یدلت سر بزنه. تا زمان
 .باال باشه عشق من

دیکش یراحت نفس .  

 .دوستت دارم-
- دختر،  یکن یم وونمید یدار سحر یوا

وقت شب بشم شبگرد و  نینکن ا یکار
سراغت امیب . 

دیخند قیعم . 

پس برو بخواب، من مرد شبگرد -
 .دوست ندارم

 

 



 

 

- شدم خواب به سراغم  ونهیحاال که د
آخه ادیم . 

را بست وگفت شیها پلک : 

ریشب بخ - . 

-  یخوام فردا برادرم با چشما یچون نم
 یبر دمیماجازه  نتتیخواب آلود بب

زمیعز ری. شب بخیبخواب . 

لبانش  یقرار فردا لبخند رو یآور ادی از
محو و دوباره دلش آشوب شد. حس 

پر  ینداشت، نفس دارید نیاز ا یخوب
داد و با گفتن" خوب  رونیصدا ب

" تماس را قطع کردیبخواب ... 

 

 



 

 

بار درآن لحظه ساعتش را  نیچندم یبرا
نبود  یزیچ ریتاخ قهیچک کرد. چند دق

 یکه به خاطرش دل نگران شود اما ب
 نیبوق ماش یجهت دلهره داشت. صدا
. با دیکش ابانینگاهش را به آن سمت خ

به آن سمت رفت و از  دیحم نیماش دنید
که  نیتنها بودن او تعجب کرد. به ماش

و خوددار  امرآ یکرد کم یسع دیرس
تنها بودن  نیشد هم یباشد اما مگر م

 شتریدلهره اش را ب اریاخت یب د،یحم
توقف  یلحظه ا نیکرد. کنار در ماش

و با لبخند کم  دیکش قیعم یکرد، نفس
سوار شد یجان . 

 .سالم-

 

 



 

 

 قیسرش را به طرفش چرخاند. عم دیحم
گفت ینگاهش کرد و بعد مکث کوتاه : 

- .  ادیبهت م یشال آب نیسالم چقدر ا
داده، شده به رنگ  رییرنگ چشمات و تغ

ایدر .  

پر رنگ تر شد لبخندش . 

- یممنون لطف دار . 

- چون  یواقعا توباید عروس شمال بش
ایچشمات هم جنگل داره هم در . 

تمام  دیدر جواب بگو یزیتوانست چ ینم
و نبودنش بود.  دیبرادر حم ریذهنش درگ

 . آنقدرقیو عم یفقط نگاهش کرد طوالن
نگاه از او گرفت و گفت دیکه حم قیعم : 

 

 



 

 

- چشمات  یایتو در یکن ینگام م نطوریا
یندار دیحم گهیشم اونوقت د یغرق م . 

دیحرفش بلند خند به .  

-- ایرو در یکرد دیپس فعال کل . 

که به  یدنده را جا زد و با سرعت دیحم
داد حرکت کرد نیماش . 

- رنگ  رییتغ هویچشمات چرا  یراست
 !داد؟
دیکش نییپا یرا کم نیماش ی شهیش . 

-  ریخب رنگ لباس ها رو چشمام تاث
تو چشم  گهیکه د ستیانقدر ن یول زارهیم

 .بزنه

 

 



 

 

فرمان جابجا کرد و  یرا رو دستش
 :گفت

- قمیدق یلیپس من خ .  

گفت و به  یتکان داد و آره کوتاه سر
خواست  یچشم دوخت. دلش م ابانیخ
 امدنین لیزودتر حرف بزند و دل دیحم

دیرش را بگوبراد . 

 .سحر-

رخ  میگرفت و به ن ابانیرا از خ نگاهش
او داد و ناخودآگاه  یجذاب و مردانه 

 ینرمش که باد به باز یموها یرو
 .گرفته بود ثابت ماند

 .جانم-

 

 



 

 

- ؟یدلهره دار ! 

ه بوداندازه غافلگیران یب سوالش .  

 !چطور مگه؟-

به سحر انداخت یچشم نگاه ریز از . 

- گه یحس ششمم بهم م .  

و گفت دیگز لب : 

- کنه یحس ششمت اشتباه م . 

و گفت دیچیسمت چپ پ به : 

- برادر من  ومدنیاالن ن نیهم یعنی
سوال نبوده؟ یبرات جا ! 

مرد او را کامل از حفظ بود.  نیا واقعا
نداشت یبر پنهان کار یلیدل گرید . 

 

 



 

 

خب  تعجب کردم و منتظر بودم خودت -
یو بگ لشیبرام دل .  

را کم کرد و با زدن  نیماش سرعت
توقف کرد. به سمت  ابانیراهنما کنار خ

 لیبه سمتش متما یو کم دیسحر چرخ
  .شد

-  روزیکه از د هیو اظطراب یترس لشیدل
و همون  نیتو چشمات خونه کرده. ا

 نیکه دل نگران ا دمیاول فهم یلحظه 
برادرم  دنی. خواستم امروز قبل دیدارید
سراغت و باهات حرف بزنم. برادر  امیب

 ایبه تو بزنه  یحرف ستیمن قرار ن
تو  دنیفقط قصدش د رهیازت بگ یرادیا

 

 



 

 

 نیکن هم یاست. سع هیو شناخت اول
. تو ینشون بد یاول کار خودت و قو

پس خودت باش یکم ندار هیاز بق یزیچ . 

بر آتش  بود یآب دیحم یها حرف
داد و  رونیوجودش. نفسش را با صدا ب

زد دیحم یبه رو یلبخند . 

 .خوشحالم تو رو دارم-

کرد و گفت یا خنده : 

- قشنگ  یحرفا نیاز ا گهید کمیاگه 
دستام و  اریاخت دمیقول نم گهید یبزن

  .داشته باشم

 

 



 

 

 شیلبانش جمع شد در جا یرو خنده
جمع  یخورد و خودش را کم یتکان
 .کرد

- ؟میرینم ! 

باال انداخت ییابرو . 

- ؟یدیترس ! 

دیدهانش را بلع آب . 

- ؟یاز چ ! 

را مقابل صورت سحر گرفت صورتش : 

- هست؟ نجایجز من ا یکس ! 

 

 



 

 

اعتماد کامل داشت اما  دیبه حم نکهیا با
که بر دلش چنگ  یتوانست ترس ینم

ردیبگ دهیانداخته بود را ناد .  

- بترسم یکن یم یخب چرا کار . 

راست نشست شیو سر جا دیکش عقب . 

- برق چشمات صد  یترس یم یوقت
 یچشما نیشه منم که عاشق ا یبرابر م

مال خودم  ی.  اما بدون تا وقتتمیا لهیت
 دتیاز طرف من تهد یگزند چیه ینشد
کنه ینم . 

بحث  نکهیا یو برا دیکش یآسوده ا نفس
دیرا عوض کند پرس . 

 امروز قرارمون که سر جاش هست ؟-

 

 



 

 

دسمت سحر سر چرخان به . 

 خیتا ب خیب میبر رترید گهید کمیبله،  -
بره یسرمون و م .  

 دیزد و حم یبه حرفش لبخند سحر
را به حرکت درآورد نیدوباره ماش ... 

از شهر فاصله گرفت و درست  یکم
 ریشهر ز یتوقف کرد که همه  ییجا
ود. آن جا را دوست داشت ب تیپا

تمام نور چراغ  یمخصوصا شب ها وقت
کردند یها شهر را روشن م . 

از  عیبه سحر انداخت و سر ینگاه دیحم
را دور زد و به  نیشد. ماش ادهیپ نیماش

 :سمت سحر رفت در را باز کرد و گفت

 

 



 

 

- بهتره  م،یدیما زودتر رس نکهیمثل ا
تا خان  میهوا بخور یکم یبش ادهیپ

بشه داشیما هم پ داداش . 

شد. در  ادهیحرفش عمل کرد و پ به
داد. به دو  هیرا بست و به آن تک نیماش

که چند  نیکرد بجز دو ماش یطرف نگاه
متر آن طرف پارک شده بود کس 

آنجا نبود یگرید . 

- ترسم  یم انیزودتر ب یکاش زنگ بزن
بشه رمید . 

کرد و بعد  یبه سمت راستش نگاه 
وگفت لبخند زد یمکث کوتاه  : 

 .خودش اومد-

 

 



 

 

 دنیرا دنبال کرد و با د دینگاه حم ریمس
که کنارشان متوقف شد،  یبژ رنگ نیماش

خورد . دوباره  یتکان شیدر جا
 دیاضطراب و دلهره به سراغش آمد. حم
از او فاصله گرفت و به سمت برادرش 

شده بود ، رفت ادهیپ نیکه از ماش . 

به  توجه اش را به آن دو نفر داد که تمام
به جلو برداشت  یآمدند قدم یسمتش م

 رهیو خ ستادیشان شد ا کیکه نزد نیهم
کرد یبه چشمان مقتدر رضا سالم آرام .  

- تونییسالم رضا هستم خوشبختم از آشنا .  

 یهمچون چشمانش جذبه خاص شیصدا
کوتاه تمام چهره  یلحظه ا یداشت برا

 

 



 

 

به  هیشب یلیاش را از نظر گذراند خ
افتاده  یتفاوت که ابروها نیبود با ا دیحم
از حد مهربان  شیچشمانش را ب دیحم

 افهیرضا به او ق یهشت یکرده و ابروها
هم  گرشانیتر داده بود. فرق د یجد یا

بلندتر و  دیحم هتفاوت قدشان بود ک
 .چهارشانه تر بود

-  ادیکه درباره ش ز یسحر دختر نمیا
میباهم حرف زد . 

ه گفتن به خود آمد ب دیحم یبا صدا سحر
خوشبختم اکتفا کرد و نگاهش را  یکلمه 
گفت اما  یم یزیچ دیداد. با دیبه حم

 

 



 

 

با  د،یآمد تا بگو یبه زبانش نم یحرف
خواست یاری دینگاه کشدارش از حم .  

با لبخند گفت دیحم : 

- نیداخل ماش میبهتره بر .  

تکان داد و  دییبه عالمت تا یسر رضا
. به راه افتادند نیهر سه به سمت ماش

سحر به احترام رضا عقب نشست و 
کرد تا  میتنظ یرا طور نیماش نهیآ دیحم

ندیبتواند اورا بب . 

- داخل شهر؟ میبر ! 

 دهیاز برادرش پرس دیبود که حم یسوال
  .بود

 

 



 

 

- ندارن من  یاگر سحر خانوم مشکل
ندارم یحرف . 

به چشمان منتظر  ینگاه نهیاز آ سحر
انداخت و آرام گفت دیحم : 

- ندارم یمن هم مشکل . 

. به دیفرمان چرخ یرو دیحم یدستها
رفت میسمت چپ راند و مستق . 

سه سکوت کرده بودند سحر سرش  هر
گذاشت و به سقف  یصندل یپشت یرا رو
 دارید نیشد. چقدر از ا رهیخ نیماش

در  دنیکالفه بود دلش نفس کش یاجبار
خواست یآزاد را م یهوا . 

 

 



 

 

که کم شد  احساس کرد  نیماش سرعت
جابه جا  شیصد توقف دارد. سرجاق دیحم

سرش مرتب کرد.  یشد و شالش را رو
 ابانیرا به کنار خ نیماش یبه آرام دیحم
ستادیکرد و ا تیهدا .  

-  ییگلو هیبهتره  زیخب قبل از هرچ
ن؟یخور یم یچ وهی. خب آب ممیتازه کن  

- ریمنم بگ یبرا یخودت خورد یهرچ . 

و رو به سحر گفت دیچرخ : 

- ؟یشما چ  

لبانش نشست یشما لبخند رو لفظ از . 

- دیدیخودتون سفارش م یمنم هر چ .  

 

 



 

 

تکان داد و گفت یسر دیحم : 

- حق انتخاب و به من  نکهیممنون از ا
دیداد .  

ضربان قلبش شدت  د،یشدن حم ادهیپ با
 ی شهیگرفت. رضا دست چپش را از ش

برده و نگاهش به مقابل  رونیب نیماش
 .بود

 یبکشد که باصدا ینفس آسوده ا خواست
 یلحظه ا یاش برا نهیاو نفس در س

 .حبس شد

- ؟یدوسش دار  

 دیدانست چه با یشده بود و نم ریغافلگ
که شد رضا  یسکوتش طوالن دیبگو

 

 



 

 

صورت او  یو نگاهش را رو دیچرخ
 .باال آورد

- بود؟ یسوال سخت  

افتاد که گفته بود "خودت  دیحم حرف ادی
نشان بده". بدون آنکه نگاه از او  یو قو
داد و گفت رونینفسش را ب ردیبگ : 

- اما غافلگیرانه بود ستیسخت ن . 

 .خب من منتظر جواب هستم-

بدون مکث گفت نباریا  : 

زمان و مکان  نیبودن من االن در ا -
تونه داشته باشه. اونم  یم یلیدل کیفقط 

ندوست داشت . 

 

 



 

 

زد یکج لبخند . 

-  تیشما و موقع طیتونه بخاطر شرا یم
هم باشه دیحم . 

همه رک بودن را نکرده بود.  نیا فکر
پرده جواب  یکرد مثل خودش ب یسع
 .دهد

- نوشته نشده. پس  میشونیمن رو پ طیشرا
هم داشته  یبهتر یتونستم موردا یم

 .باشم
-  دنیاون موردها بعد فهم دیشا

دند؟یکش یپا پس م طتونیشرا  

- هم پا پس  دی. شادیشا دیگ یخودتون م
دندیکش ینم . 

 

 



 

 

آورد و اشاره  رونیب بشیاز ج یگاریس
 .کرد

- دیندار یکه مشکل گاریبا دود س . 

بود زاریب گاریدود س از . 

- دیشم نکش یمشکل ندارم. اما ممنون م . 

 ریباعث شد سحر مس قشیعم نگاه
را  گاریدهد. رضا س ریینگاهش را تغ

گذاشت و گفتداشبورد  یرو : 

- راه  یکن یفکر نم ؟یپس دوسش دار
 ی. میرو داشته باش شیدر پ یسخت
وصلت  نیما کال با ا یکه خانواده  یدون

 .مخالفن

 

 



 

 

بود  دهیفهم دیحم یاز حرف ها خودش
رضا قلبش را به  میمستق یاما اشاره 
 .درد آورد

- وصلت ندارم نیبه ا یمن اصرار . 

- داره و من به شخصه به  دیاما حم
شما رو  دی. حمزارمیانتخابش احترام م
ستین یکم زیچ نیدوست داره و ا .  

 نیتا ا دیحم نکهی. از ادیدلش لرز ته
کرده بود  انیاندازه دوست داشتنش را نما

 .خوشحالش کرد

 .ممنون-
صاف نشست و دوباره به  شیجا سر

شد رهیروبه رو خ . 

 

 



 

 

- نگاه  کیکه با  ستین یبرادر من آدم
در شما  یزیه حتما چخود بش یاز خود ب

که با وجود مخالفت خانواده هنوز  دهید
مسئله هست نیا ریگ یپ .  

 وانیبا سه ل دیبزند که حم یحرف خواست
آمد. رضا خم شد و در را  وهیآب م
گشود شیبرا . 

رضا  یرا ابتدا جلو ینیسوار شد س دیحم
 .و بعد سحر گرفت

رضا دلگرم شده  یکه از حرف ها سحر
انداخت و تشکر  دیبه حم یبود نگاه

 گریبود د یخوب یکرد. لحظه ها یآرام
نبود یقبل خبر یاز دلهره ها .  

 

 



 

 

خواست تا  دیشدن هوا از حم کیتار با
تر او را به منزل برساند. دوست  عیسر

به  یامروزش با اخم ها ینداشت خوش
برود نیپدرش از ب ی دهیهم تن ... 

از کنار سحر عبور کرد.  یزدن بوق با
نظر رضا عجله داشت دنیفهم یبرا . 

 خب چطور بود؟-

 یرا روشن کرد پوک گارشیآرامش س با
 :زد و گفت

- ؟یش شد افهیعاشق ق  

به او  یچشم نگاه یاز گوشه  دیحم
 .انداخت

 منظور؟-

 

 



 

 

خاکستر  د،یکش نییرا پا نیماش ی شهیش
و به سمت  ختیر رونیا بر گارشیس

دیچرخ دیحم . 

- دختر تو رو به  نیا یچ نمیخوام بب یم
 ایمتانتش؟  افش؟یخودش جذب کرده، ق

 حرف زدنش؟

زند یم لبخند . 

- موارد  نایا یهمه  یپس تو هم متوجه 
هم خوش  نهیهم مت باسی. سحر هم زیشد

خوشبخت کردن  یخودش برا نایکالمه، ا
ست؟ین یمثل من کاف یمرد  

- وسط دوست داشتن هم باشه  نیه ااگ
مانور داد یشه رو خوشبخت یم . 

 

 



 

 

کرد و گفت یمکث : 

ادشیهست اونم از نوع ز - .  

پرت کرد و گفت رونیرا ب گارشیس : 

- سحر؟ ای یگ یاز طرف خودت م  

 نیماش ی شهیش رونیدستش را که ب 
آورد نییبود، پا : 

فعال از طرف خودم گفتم اما مطمئن -
اشتن تو وجودش هستم سحر هم دوست د

 مونییاول آشنا یروزها دیزده. با شهیر
گم.  یم یاالن چ یتا بفهم یدید یو م

 یزده بود وقت خی یچشماش دوتا گو
 خیناخودآگاه بدنت  یکرد یبهش نگاه م

 

 



 

 

کرد، اما حاال گرماش بهم حس  یم
دهیم یخوب .  

-  یدر ازدواجتون نم یمشکل چیمن ه
 ه،یبه نظر منم سحر دختر خوب نمیب
یکن یمامان و راض یبتون دوارمیما . 

داد و گفت رونیرا با صدا ب نفسش : 

-  یکه مامان با ازدواج قبل نهیمشکل ا
چه برسه به  ادیتونه کنار ب یسحر نم

شیمشکل بعد . 

چرخاند دیمتعجبش را سمت حم نگاه . 

- ؟یا گهیچه مشکل د ! 

 

 



 

 

تکان داد و گذرا نگاهش  یسر کالفه
  .کرد

- دارهساله هم  4پسر  هیسحر  . 

 بیو عج دیکامل به سمتش چرخ رضا
 .نگاهش کرد

- ؟یگ یکه نم یجد  

نگاهش را به او بدهد گفت نکهیا بدون : 

- داره بهت دروغ بگم یچه لزوم . 

عکس العمل رضا تعجب بود،  نیاول
دیسپس با پوزخند پرس . 

- دختر نبود  نیپر دردسر تر از ا یعنی
سراغش؟ یبر  

 

 



 

 

دیحق به جانب پرس دیحم : 

- ؟یزنیدردسر حرف م از کدوم   

به عالمت تاسف تکان داد و  یسر رضا
باال برد یرا کم شیتن صدا : 

-  نایا یتون یدردسرش اونجاس که نم
چون هضمش براش  یرو به مامان بگ

فکر کن کمی دیمشکله. حم . 

دهد یتکان م یسر کالفه . 

- فکر کنم؟ یبه چ ! 

- چرخت بزارم  یخوام چوب ال یمن نم
ست داشتنتون جبهه بخوام در مقابل دو ای

به  یپل یعنیداشتن فرزند  نی. اما ببرمیبگ
که همسر  یقبول کن یتون یگذشته. تو م

 

 



 

 

با گذشته داشته  یهنوز راه ارتباط ندتیآ
که  یتو زندگ یبودن نفر سوم ایباشه؟ آ

ست؟یتازه شروع شده برات سخت ن  

کنم قبل گفتنش به مامان  یم خواهش
فکر کن کمیخودت  . 

اهش کردنگ یشاک دیحم . 

-  ینادان فرض کرد نقدریمن و ا یعنی
 میمسائل تصم نیکه بدون فکر کردن به ا

رمیبه ازدواج بگ .  

که متفکر به روبه رو  دیبه حم ینگاه مین
شده بود انداخت رهیخ .  

- ها سر  تیعشق رو واقع دیگفتم شا
 .پوش گذاشته باشه

 

 



 

 

خودش  ینگاه رضا را رو ینیسنگ دیحم
نگاهش را به حس کرد، اما همچنان 

 :روبه رو دوخت و در جوابش آرام گفت

مسائل فکر کردم اما  نیا یمن به همه  -
 نیتو ا یزیچ هینتونستم ازش دل بکنم. 

دختر مثل آهنربا داره منو سمت خودش 
کشونه یم .  

-  دوارمیبگم، فقط ام یدونم دیگه چ ینم
 .آخر قصه خوش باشه

- دوارمیمن هم ام . 

نگاه از هم حرف  نیدو بعد از ا هر
پا  نشانیگرفتند و تا مقصد سکوت ب

 ...گرفت

 

 



 

 

به در خورد یآرام یضربه  تک . 

گرفت  شیرا از کتاب و جزوه ها نگاهش
 .و باال برد

در دستش،  یچا ینیمادر و س دنید با
زد یلبخند . 

-  یب صدام مخ ،یدیچرا زحمت کش
نییپا امیب یکرد . 

هلش مدهوش  یکه بو یچا وانیل مادر
مقابل سحر  زیم یکننده بود را رو
 :گذاشت و گفت

- نگاه کنم، گفتم تا  الیخواستم سر یم
 ارمیبرات ب ییچا وانیل هینرفته  ادمی

زمیرفع بشه عز تیخستگ . 

 

 



 

 

 یدو انگشت کنار چشمانش را ماساژ با
 .داد

- کنه؟ یچکار م یدستت درد نکنه.  عل  

او انداخت و  یبه جزوه ها ینگاه مادر
 :گفت

- کشه،  یم یداره با آقاجونش نقاش
راحت التیمشغوله خ یحساب . 

حلقه  وانیفشرد و دستانش را دور ل لب
 .کرد

- حداقل  ده،یند یریخوبه از باباش که خ
مردونه  یزایآقاجون هست که بتونه چ

بده ادشی . 

 

 



 

 

- دت خو یبرا یزیبسه مادر از هر چ
   .غصه نتراش

را به  وانشیرا به مادر داد و ل نگاهش
کرد کینزد شیلب ها . 

 .چشم مامان جون -

به سمت در رفت مادر . 

-  ریبه خودت استراحت بده ز کمی
 .چشمات گود افتاده

دیرا نوش شیاز چا یا جرعه . 

- چشم یبازم به رو . 

زد و از اتاق خارج شد.  یلبخند مادر
ته شد، پشت سرش بس یدرکه به نرم

 

 



 

 

بلند شد با  زیبه دست از پشت م وانیل
چند قدم کوتاه خودش را به پنجره رساند. 

خورده اش را مقابل دهانش  مین وانیل
و چشمان  دیگرفت و پرده را کنار کش
سرش  یباال اهیمتفکرش را به آسمان س

و برادرش  دیحم شیداد. تمام فکرش پ
بود. از غروب که از هم جدا شده بودند 

از او نداشت چندبار تلفن را  یبرخ گرید
اما  ردیدر دست گرفت تا با او تماس بگ

شده و خودش را به  مانیهربار پش
خواندن مشغول کرده بود، قصد نداشت 

 یقیمشتاق نشان بدهد. نفس عم یادیز
چرخ خورد.  زشیو به سمت م دیکش
گذاشت زیم یرو ار وانیل . 

 

 



 

 

زنگ تلفنش سکوت اتاق و  یصدا
را  یگوش جانی. با هخلوتش را شکست

به صفحه  یبرداشت. نگاه زیم یاز رو
 یشماره  دنیروشنش انداخت. با د ی

دیکش یرضا کالفه پوف .  

باعث شده بود که  یزیباز چه چ یعنی
هندوستان کند. چشمانش  ادی لشیدوباره ف

 .را بست و رد تماس داد

صحبت با او را  یحال و حوصله  اصال
 ضیعوبه حال ت یفکر دینداشت. با
گاه  یتماس ها نیا گریکرد. د یخطش م

گاهش آزار دهنده شده بود. خودش  یو ب
انداخت و سرش را به  یصندل یرا رو
زنگ  یداد. دوباره صدا هیآن  تک یپشت

 

 



 

 

تلفنش بلند شد. سرش را آرام بلند کرد و 
. از دوختچشم  یگوش یبه صفحه 

سماجت رضا ابروانش در هم گره خورد 
رش کرد و دوباره رد نثا یلب لعنت ریز

که  دیطول نکش هیتماس داد.  چند ثان
را باز  امیپ کونی. آدیرس شیبرا یامیپ

فرستاده بود امیپ شیکرد. رضا برا .  

آقاجونت از قرار دم  یاگه دوست ندار "
غروبت خبر دار بشه حتما باهام تماس 

ریبگ " 

چه  امشیپ نیاز نهادش بلند شد ا آه
اشد. ضربان توانست داشته ب یم یمفهوم

 دنیفهم یقلبش شدت گرفت   و برا

 

 



 

 

رضا را  یموضوع با عجله شماره 
 ...گرفت

 اریاخت یآن طرف خط ب یخنده  یصدا
 .تنش را لرزاند

- که فرستاده  یامیمنظورت از اون پ
بود؟ یچ ،یبود  

سوالش پاسخ دهد گفتبه  نکهیا یجا به : 

 نیخبره که ا یمعلوم شد آقاجونت ب -
یدیترس یطور .  

گفت یعصب : 

- صحبت  یحرف مزخرف نزن از چ
؟یکن یم  

 

 



 

 

جواب داد یخونسرد با . 

-  یخودت و به اون راه نزن، فکر کرد
هر  یتون یم یحاال که از من جدا شد

 شیپ یچ ؟یکه دلت خواست بکن یغلط
جازه ا یفکر کرد ؟یخودت تجسم کرد

تو اشغال بزرگ بشه؟ شیپسرم پ دمیم  

رضا دلش را به درد آورد.  یها حرف
دیحرفش پر انیکالفه به م . 

- بشنوم.  یخوام حرف ینم گهیبس کن، د
. ازت یبه من زنگ بزن یحق ندار گهید

 .متنفرم
-  یلیخ ستین یدیجد یحرفا نایا

کنم  یبس م یشده برام، منم وقت یتکرار

 

 



 

 

بذارم، اونوقت  انیکه آقاجونت و در جر
کن با  یکنه. سع یدخترم دخترم نم گهید

تونه  یمن م یحرفا ینکن یمن لجباز
گرون تموم بشه یلیبرات خ . 

بغض راه  د،یکش ریاش ت نهیس ی قفسه
دینفسش را بست. آرام نال : 

- چرا راحتم  یخوا یاز جون من م یچ
؟یزارینم  

مکث گفت با : 

- با  یمن هنوزم دوست دارم حت
 الیخیپس ب دمیعصر ازت دکه  یریتصو

اون مردک بشو و به برگشتن فکر کن. 
نگم یبه کس یزیچ دمیمنم قول م . 

 

 



 

 

 شیفکر کردن به برگشتن هم برا یحت
  .سخت بود

- دوباره به  ستمیهم حاضر ن رمیاگه بم
و تو گوشات فرو  نیاون جهنم برگردم. ا

 .کن
بلند شده بود گفت یکه کم ییصدا با : 

- باش یپس منتظر هر اتفاق . 

ممتد خبر از قطع تماس  یبوق ها یصدا
 شیپرت کرد. گلو زیم یداد. تلفن را رو

را که  یچا وانیبه خارش افتاده بود. ل
کامال سرد شده بود در دست گرفت و ته 

. اگر در دیباال کش کسرهیمانده اش را 
و خودش را  زدیم غیخانه نبود بلند ج

 

 



 

 

که از  یکرد. اما حاال تنها کار یسبک م
بود.  ستنیآمد آرام آرام گر یمتش بر دس

نبود که بتواند از  یحرفش، حرف ساده ا
در  شیکنارش راحت بگذرد. حرف آبرو

بعد از قطع شدن  یبود. تا مدت انیم
نشسته و  یصندل یتلفنش، همچنان رو

گذاشته و فکر کرده  زیم یسرش را رو
به اتفاق  یفکر کرد حت یزیبود. به هر چ

 شیبرا ا،رض یهاکه با حرف  یبد یها
به دلش  بیعج یآمد. ترس یم شیپ

وحشتناک  بیکه عج یهجوم آورد ترس
  .بود
زنگ تلفن باعث شد سرش را از  یصدا
به جواب دادن  یلیبلند کند. تما زیم یرو

 

 



 

 

روشن تلفنش  ینداشت فقط به صفحه 
هم نتوانست  دینام حم یچشم دوخت. حت

پاسخ دادن وسوسه اش کند. تلفنش  یبرا
سکوت گذاشت و از جا  یرا رو

برخاست. خودش را به تخت رساند و 
فکر فردا و حرف  دیدراز کش شیرو
رضا واقعا آشفته اش کرده بود  یها
 یکرد پلک ببندد و تا قبل آمدن عل یسع

به افکارش سر و سامان بدهد یکم ... 

 نباریبار سوم هم تماس گرفت اما ا یبرا
پاسخ ماند. کالفه تلفن را  یهم تماسش ب

کانتر گذاشت. هر چه فکر کرد  یرو
نکرد.  دایجواب ندادن سحر پ یبرا یلیدل

 یبرنامه  یکنار رضا که مشغول تماشا

 

 



 

 

ذهنش  یبود، نشست. لحظه ا یونیزیتلو
شد و با خود  دهیبه سمت رضا کش

که باعث  زده یرضا حرف دیگفت"شا
که  یدیاو شده بود". با ترد یدلخور

  :داشت گفت
- دونم چرا سحر تلفنش و جواب  ینم

  .نمیده
انداخت دیبه حم یکوتاه نگاه . 

- خواب باشه دیشا . 

داد هیرا به مبل تک سرش . 

- و  نیعادت نداره سر شب بخوابه ا
دمیچند وقت خوب فهم نیتو ا گهید . 

 

 



 

 

- بوده نتونسته  ششیپ یخب حتما کس
واب بدهج . 

مبل برداشت یرا از رو سرش . 

-  الیتا خ دهیم امیپ عیموارد سر نیتو ا
 .منو راحت کنه

را در دست گرفت و به لب  یچا وانیل
کرد کینزد شیها . 

- حد ازش شناخت  نیخب تو که تا ا
چرا جواب نمیده؟ یکن یفکر م یدار ! 

جا برخاست و همانطور که به سمت  از
رفت، گفت یآشپزخانه م : 

- شده شیباعث ناراحت یزیما چحت . 

 

 



 

 

دیمتعجب پرس رضا . 

- ؟یزیمثال چه چ ! 

و جرعه  ختیخودش ر یآب برا یوانیل
و گفت دینوش یا : 

- که باعث  ینزد یتو حرف انا  یگم اح یم
شده باشه؟ شیناراحت ! 

درشت شده نگاهش  یبا چشمان رضا
 .کرد

-  ،یباف یخودت م یبرا یدار یچ
 عصر که خوش و خرم از ما جدا شد.

تونم بهش گفته باشم که  یم یآخه من چ
شده باشه شیباعث ناراحت . 

 

 



 

 

گذاشت و از  زیم یرا رو وانیل
آمد رونیآشپزخانه ب .  

-  یبهتره برم کم الیخ یدونم، ب ینم
 .استراحت کنم

سر داد و با لودگي  یبلند یخنده  رضا
 :گفت

- یباورم شد عاشق شد گهید . 

گفت و به  ریشب بخ یشینما یاخم با
چراغ اتاق  نکهیاتاقش رفت. بدون اسمت 

را روشن کند. به سمت تختش رفت و 
خود  شیبود پ ی. شب بددیدراز کش

تر  قراریتصور کرده بود سحر امشب ب
منتظر تماسش خواهد ماند اما  شهیاز هم

 

 



 

 

از سحر، تمام تصوراتش  یخبر یب نیا
 نیتخت ا یبود. رو دهیرا به چالش کش

ا بست و پهلو و آن پهلو شد. چشمانش ر
گرفت  فردا قبل از رفتن  میبا خود تصم

به همه  یبرود تا پ دنشیبه گارگاه به د
ببرد زیچ . 

 

 

. از افکارش که  دندیبه کارگاه رس یوقت
شد  یسر و ته همه اشان به سحر ختم م

آمد و به رضا گفت رونیب : 

-  یکار دارم. تا تو کارگاه دور ییمن جا
من برگشتم یبزن . 

 

 



 

 

عقب  یاز صندل خم شدکتش را رضا
 :برداشت و گفت

- داشتم کاش منو  یمن تو شهر کار
یبعد بر یبرسون . 

به اطرافش انداخت تا بتواند  ینگاه
 یجا یپارک کند وقت ییرا جا نیماش

 نیماش عیکرد سر دایمورد نظرش را پ
و  دیرا پارک کرد و به سمت رضا چرخ

 :گفت
-  یکارگاه بر نیبا ماش روزیبهتره مثل د

دارم عجله یلیخ . 

دیبا لبخند پرس رضا : 

 

 



 

 

- سراغ سحر اونم اول  یبر یخوا یم
 صبح؟

از رضا گرفت نگاه . 

- افتاده باشه یترسم براش اتفاق یآره، م . 

 میبه ن یبا باز کردن در نگاه همزمان
انداخت و گفت دیحم یرخ عصب : 

- نگران نباش فتاده،ین یانشاالله که اتفاق . 

شدن  ادهیتکان داد و بعد از پ یسر 
 شیسحر را در پ یرضا، راه خانه 

 ...گرفت
را گذرانده بود. صبح که شد با  یبد شب
 یخواب یکه ب یخسته و چشمان یتن
 رونیزدند، از خانه ب یم ادیرا فر شبید

 

 



 

 

مشکوک بود  زیبه همه چ گریزد. د
 ییانداخت و با قدم هابه اطرافش  ینگاه

گرفت.  شیرا در پ ابانیناتوان راه خ
رضا  شبید یهنوز داشت به حرف ها

ممتد بوق  یداکرد که ناگهان ص یفکر م
خود  یاو را از حال و هوا ینیماش
 ابانیبه سمت خ ی. نگاهدیکش رونیب

آه از  دیحم نیماش دنیانداخت و با د
 دنشیبار از د نیاول ینهادش بلند شد. برا

 یتفاوت به چهره  یخوشحال نشد. ب
نگاه از او گرفت و بر  دیخندان حم
را بلندتر  شیاو قدم ها ریخالف مس

رضا بر  شبیکه د یبرداشت. ترس

 

 



 

 

 یبود که حت نیبود مانع ا ختهیجانش ر
دهد حیاو توض یو برا ستدیبا  . 

چند قدم برداشته بود که با  دینفهم 
ستادیا شیسر جا دیحم یصدا . 

- حرصبر کن س ! 

دستش را  دیبه عقب چرخ اریاخت یب
از  یاش گذاشت تا ذره ا نهیس یرو

استرسش را کم کند، آب دهانش را که با 
به چهره  رهیتازه توانست  خ دیبلع یسخت
دیشود و بگو دیبهت زده حم ی : 

- ایکنم دنبالم ن یخواهش م . 

تر  کیچند قدم برداشت، به او نزد دیحم
دیگله مند پرس یشد و با لحن . 

 

 



 

 

که  شبیشده؟ اون از د یچ یبگ شهیم -
از امروز که  نمیا یدیجواب تلفنم و نم

. من حق یکن یاز دستم فرار م یدار
 یرفتارها نیباعث ا یدارم بدونم چ

تو شده بیو غر بیعج . 

اش را به اطرافش  دهینگاه ترس سحر
 شبید یانداخت فقط ترس از حرف ها

رفتارها شده بود.   نیرضا بود که باعث ا
 :لب فشرد و ملتمسانه گفت

- االن فقط برو دمیم حیبعدا برات توض . 

کرد یاخم دیحم . 

- شده محاله قدم از قدم  یتا ندونم چ
 .بردارم

 

 



 

 

انداخت و همزمان  نییسرش را پا سحر
لرزان گفت ییبا صدا : 

- نیتو ماش میپس بهتره بر . 

 نیزد و به سمت ماش یلبخند کج دیحم
ه نگاهش را هم ب نیرفت. سحر آخر

  .اطراف انداخت و به دنبال او رفت
با سرعت  دیحم دندیکه رس نیماش به

را از پارک درآورد و  نیسوار شد و ماش
 یمنتظر ماند تا سحر سوار شود. وقت

سحر سوار شد، نگاهش را به سمت او 
 :چرخاند و گفت

 .منتظرم-

 

 



 

 

مهمانش شده  یکه ناگهان یبا بغض سحر
 :بود گفت

- د گفت مارو شوهر سابقم زنگ ز شبید
و اگه بخوام ادامه بدم به بابام  دهیباهم د

زارهیگه و آبرو برام نم یم .  

شوکه از حرف او با کف دستش  دیحم
به فرمان زد یضربه ا . 

-  یمسخره داشت دیتهد هیتو بخاطر  یعنی
؟یکرد یاز من فرار م  

درمانده نگاهش کرد سحر . 

- آبروم در  یپا یش یچرا متوجه نم
ام خانوادم فکر کنن چه خو ی.  نمونهیم

ما بوده نیب یرابطه ا . 

 

 



 

 

دوباره به سحر انداخت و  ینگاه یعصب
اضافه کرد. سرعت  نیبه سرعت ماش

انقدر سرسام آور بود که سحر  نیماش
 .مجبور شد کمبربندش را ببندد

- چه خبره؟ ؟یکن یچکار م یدار   

زد یپوزخند . 

- شماس شیخبرها که پ .  

- ترسم یباور کن من م . 

دیآنکه نگاهش کند پرس بدون . 

- ؟ یازچ  

داد و گفت ابانیرا به خ نگاهش : 

 .از آبروم-

 

 



 

 

نزند ادیرا کرد که فر شیتمام سع دیحم . 

- آخه مگه  ؟یگ یم یدار یمعلومه چ
  من چوب حراج زدم به آبروت؟

دیلب گز سحر : 

- ینه ول ... 

حرفش را بزند ی هینداد بق اجازه . 

-  یمونه. م ینم یباق یچیه گهیپس د
بگه  یزیاون نامرد چ نکهیقبل ا یونت

یو به خانوادت بگ یخودت همه چ . 

و جا خورده از حرفش با  دیچرخ سحر
 .تعجب نگاهش کرد

- خودم به خانوادم بگم؟ دیو با یچ قایدق ! 

 

 



 

 

گرفت  میگذرا نگاهش کرد، تصم دیحم
رات را به سحر بده تا در مقابل آن ج نیا

دیایکوتاه ن عینامرد سر . 

- هست  تیمثل من تو زندگ یمرد نکهیا
  .و قراره تا آخر هم بمونه

شد، چقدر  رهیخ دیرخ حم میبه ن سحر
 شیحرف ها از دهان او برا نیا دنیشن

کرد  یبود. اما در آن لحظه سع ندیخوشا
او باشد و اجازه  یفقط با عقل جوابگو

باشند بر  یهد احساساتش سرپوشند
 ینیکه مدت ها در دلش سنگ ییحرف ها

کرد یم . 

 

 



 

 

- مرد هنوز  نیاما من خودم به موندن ا
تونم خانوادم و  یچطور م ستم،یمطمئن ن

 .مطمئن کنم
نگاهش کرد یشاک دیحم . 

- حرف؟ نیا یچ یعنی  

کرد و گفت یمکث سحر : 

- تو هنوز خودت هم از  دیحم نیبب
ازدواج  نیا یاخانوادت بر تیرضا

کنم از  ی. پس خواهش میستیمطمئن ن
حرف ها رو نداشته  نیمن توقع گفتن ا

 .باش
گرفت ینفس . 

 

 



 

 

- تموم  نجایچند وقت دیگه داره کارم ا
میشه. به محض مستقر شدنم اونجا حتما 

کنم یم یاونا رو راض . 

آشفته جواب داد سحر . 

- کمتر همو  میکن یم یپس تا آنموقع سع
خوام قبل از انجام  ینمچون من  مینیبب

خانوادم  دیاز طرف تو، د یهر کار
 .نسبت به من عوض بشه

گفت عیسر دیحم : 

-  نیخواد ا یتونم قبول کنم. دلم م ینم
برام  نکهینه ا نمتیبب شتریآخر ب یروزها
یکن جادیا تیممنوع . 

حوصله گفت یب سحر : 

 

 



 

 

کنم منو درک کن یخواهش م - . 

در هم رفت دیحم یها اخم . 

تو من و درک کن، من دوست  لطفا -
 نیا نمتیبب شتریخواد ب یدارم و دلم م

 !گناهه؟
" دیبزند و بگو ادیخواست فر یم دلش

مدت  نیکه بعد ا هیچه دوست داشتن نیا
" یکن یخانوادت و راض یهنوز نتونست
و گفت دیاما لب برچ : 

- اما همه نظر ما رو ندارن.  ستیگناه ن
کنم احساس و بزار کنار یخواهش م .  

نداشت اما با نگاه  ینیقصد عقب نش دیحم
سحر، آرام گفت یدرمانده  یبه چهره  : 

 

 



 

 

- دمیکنم اما قول نم یم مویتموم سع . 

سحر نشست یلب ها یرو لبخند . 

 .ممنون-
به محل  دنیتکان داد و تا رس یسر دیحم

 ...کار سحر هر دو سکوت کردند
تا بتواند بر  دیکش قیبار نفس عم چند

 یاعصابش مسلط شود اما خودش هم م
تسلط،  نیآمده ا شیپ  طیدانست با شرا

بود ینشدن یکار . 

پله را باال رفت و مقابل در باز دفتر  دوتا
کرد و نگاهش  ی. کالفه پفستادیکارش ا

داخل اتاق زد یاز همان جا چرخ کوتاه .  

 

 



 

 

 یکارش نشسته و حساب زیپشت م اریمه
گرم بود. با دست  وتریسرش به کامپ

 اریبه در زد و وارد شد. مه یضربه ا
 :جا خورد و گفت

- ؟یسالم، چه عجب، کجا بود  

کارش  زیبه او به سمت م ینگاه بدون
نشست یصندل یرفت و رو .   

 .سالم-

زد یلبخند اریمه . 

- هات  یماهت. باز کشت یسالم به رو
 .غرق شدند

 شرکتشان بود غیکه تبل یزیرو م میتقو به
انداخت ینگاه . 

 

 



 

 

- ه؟یمنظورت چ  

زد زیم یرو اریمه . 

-  یهست یزیپرت تر از اون چ یلینه خ
کردم یکه فکر م . 

 اریخندان مه ی افهیمتعجبش را به ق نگاه
 .داد

- تو؟ حالت خوبه؟ یگ یم یچ  

اما فکر کنم تو ناخوش  میمن که عال -
یاحوال . 

به او  یدن تنها نگاه جدجواب دا یبجا
تکان داد و دوباره به  یانداخت،  سر

تا افتتاح  گریماه د کیشد.  رهیخ میتقو
 یادیمانده بود و او وقت ز یپروژه باق

 

 



 

 

نداشت تا بتواند کنار سحر باشد. 
آمده بود  شیکه پ یمخصوصا با اتفاق

 عتریخواست هر چه سر یدلش م
کند کسرهیکارشان را  .  

- ؟یصحبت کرد یرسول با مهندس دیحم  

از جا بلند شد و به سمت  اریحرف مه با
به  ینگاه شهیپنجره رفت. از پشت ش

که ناگهان شروع به  یو باران رونیب
کرده بود، انداخت دنیبار .  

- ساعت  کی یبرا یتون یم اریمه
. اصال ینگ یچیو ه یدهانت و ببند

رو ندارم یچیه یحوصله  . 

تکان داد و گفت یسر اریمه : 

 

 



 

 

- ؟ ستیکه ن یبحث عاشق دیحم ! 

 ینگاه غضب آلود دیچرخ اریسمت مه به
بلند  یکه کم ییبه او انداخت و با صدا

 :شده بود گفت

- قول  یحرف بزن گهید یکلمه  کیاگه 
فکت سالم بمونه دمینم . 

زد و دستانش را به  یپوزخند اریمه
باالگرفت میعالمت تسل .  

آورد و با  رونیب بشیتلفن را از ج دیحم
رضا را  یکوتاه به آن، شماره  یاهنگ

بود  ییبوق ها یگرفت. گوشش به صدا
نگاه  شیخورد اما فکرش پ یکه م
لرزانش بود یسحر و صدا ی دهیترس . 

 

 



 

 

- دیجانم حم . 

رضا به خود آمد، دوباره به  یصدا با
دیو پرس دیسمت پنجره چرخ . 

- ؟ییکجا  

-  ؟یدیشده؟ سحر و د یزیتو شهرم چ
؟یباهاش حرف زد  

-  یهمه سوال، بگو ک نیا دنیپرس یبجا
میباهم حرف بزن دیبا یایم . 

- کارگاهم گهیساعت د میمن تا ن .  

 .حله، منتظرم-

قطع تماس را زد و دوباره تلفن  کونیآ
فرو کرد بشیرا داخل ج . 

 

 



 

 

 نگاهش را  به یصندل ریج ریج یصدا
بود  ستادنیکه در حال ا اریطرف مه

با تکان دادن لب و  اریچرخاند. مه
 ایحرکت دادن دستش  به او فهماند که آ

 اریبزند. از حرکات مه یتواند حرف یم
زد یلبخند کوتاه . 

- اداها  نیخب حرف بزن ا یشد ونهید
یاریدرم هیچ . 

دیکش ینفس راحت اریمه . 

- شکرت  ایمردم از سکوت. خدا شیآخ
ینفرستاد ایدن نیالل به امن و  .  

بلند  نباریرفت. ا اریمه زیسمت م به
دیخند . 

 

 



 

 

-  یاز مهندس شتریواقعا دلقک بودن ب
ادیبهت م . 

شد با وجود خنده  رهیخ دیبه حم میمستق
 تیو عصبان یکالفگ یبلندش، به خوب ی

  را در

توانست بخواند یاش م چهره . 

- از  یتونه درد یاگه دلقک بودن من م
ا کنه من حاضرم شغلمو عوض دوستم دو

 .کنم
 نیا ارینگاهش کرد واقعا حق مه قیعم

او را  شینبود که بخواهد با حرف ها
تکان داد و گفت یآزار دهد سر : 

 .متاسفم-

 

 



 

 

بلند شد، مقابل  زشیاز پشت م اریمه
او زد یشانه  یرو یدست ستادویا دیحم . 

- سرو  تیتو سا رمیمن م ه،یچه حرف نیا
استراحت  یتوهم کمآب بدم بهتر  یگوش
یکن . 

- قیممنون رف . 

بزند، از  یزد و بدون آنکه حرف یلبخند
 .اتاق خارج شد

 یرفت و رو زشیدوباره پشت م دیحم
 یم  ینشست. سرش را رو یصندل

به مغزش  یکرد کم یگذاشت و سع
 .استراحت بدهد

 

 

 



 

 

رضا سرش را بلند کرد آنقدر  یصدا با
چگونه  دیافکارش بود که نفهم ریدرگ
شده بود ین سپرزما . 

 .سالم-

- یاز نگران یشده تو که من و کشت یچ . 

اشاره کرد و گفت یدست به صندل با : 

- دارم یبه هم فکر ازین نیبش . 

 یبود، رو نشانیکه ب یزیطرف م آن
نشست یصندل .  

 .خب منتظرم-

درهم گره کرد زیم یرا رو دستانش . 

 

 



 

 

- ما رو باهم  روزیهمسر سابق سحر د
حاضر  یز ترسش حت. سحر امروز ادهید

من بشه نینبود سوار ماش .  

بلندش داد یبه ابرو ها یا گره . 

- داره، مگه از  یخب به اون چه ربط
 هم جدا نشدن؟

داد هیتک یصندل یبه پشت کالفه . 

-  یرو به پدرش م یکرده همه چ دیتهد
گه. سحر هم بخاطر ترس از آبروش 

نرم دنشیبه د گهیگفته د .  

- است وانهیمردک د . 

 

 



 

 

- به قول تو  نیرضا من اصال برام ا نیبب
ستیمردک مهم ن .  

کرد و ادامه داد یکوتاه مکث . 

- تموم  نجایکارم ا گهیماه د کیمن تا 
خواد قبل از تموم شدن  یمیشه.  دلم م

کنم.  یبتونم مامان و راض کماهی نیا
؟یکن یکمکم م ! 

مکث کرد و دستش را داخل  یا لحظه
فرو برد شیموها . 

-  یکن ی. اما فکر مندارم یمن حرف
بشه؟ یراض یزود نیمامان به ا  

 یدیمادرش ام تیهم به رضا خودش
سحر را بزند  دیتوانست ق ینداشت اما نم

 

 



 

 

را گرفته بود که به هر  مشیپس تصم
 نیبه ا یشده مادر را راض ینحو

 .ازدواج کند
-  یدلم نم گهیکنم. د یمن تمام تالشم و م

 یبه هر بهانه ا یمردک روان نیخواد ا
 .با سحر در ارتباط باشد

نگاهش کرد قیعم رضا . 

- یو گرفت متیپس تصم . 

 شیگذاشت و از جا زیم  یرا لبه  دستش
 .برخاست

- و گرفتم ممیوقته تصم یلیخ . 

او  یکالفه  یبه چهره  یلبخند رضا
 :انداخت و گفت

 

 



 

 

- . من هم کنارتم تا یموفق باش دوارمیام
 .آخرش
به حرف برادر گرم شد و خنده  دلش
به زودي به  دیلبانش نشست. با یرو

کرد یم یشهرشان سفر ... 

با وارد شدن سحر به خانه،  همزمان
به سمتش آمد. همراه با  عیمادر سر

 یسالم کرد، اما مادر با چشمان یلبخند
شده بود رهیقرمز به او خ .  

- ؟شده یزیچ ! 

به سالمش بدهد،  یآنکه جواب یب مادر
گفت ینیمقدمه چ چیبدون ه : 

- و باباش برد یعل . 

 

 



 

 

به حرف زدن مادر نبود  اجیاحت گرید
کرد.  ینیب شیخودش تا آخر ماجرا را پ

را در دست فشرد و از مقابل  فشیبند ک
 .مادر عبور کرد

- چرا؟ یبپرس یخوا یکجا؟ نم   

در ما یرفته را برگشت و روبه رو قدم
 تیرا از عصبان شی. دست هاستادیا

 :مشت کرد و گفت
- بوده یچ لشیدل دونمیچون م . 

او انداخت یبه سرتا پا ینگاه مادر . 

- خوام  یو به من بگو م لشیخب دل
 .بدونم

 

 



 

 

نثار رضا کرد که بعد از  یدل لعنت در
 یهم دست از آزار دادن برنم ییجدا

  .داشت
-  که خودش بهتون گفته و یلیبه همون دل

و سوال  دیریباعث شده االن جلومو بگ
دیکن چمیپ . 

ندانست. از مادر  زیماندن را جا گرید
باال رفت و  عیفاصله گرفت پله ها را سر
را از تنش  شیوارد اتاقش شد. لباس ها

. دیتختش دراز کش یخارج کرد و رو
هم  یگریدرد د یعل یبجز دور نباریا

شد شیاشک ها زشیداشت که باعث ر .  

 

 



 

 

 عیباز شدن در سرش را سر یصدا با
تخت  یبلند کرد، مادر وارد شد و گوشه 

نشست. سحر خودش را جابجا کرد و 
منتظر شد تا مادر شروع کند. انتظارش 

که در  ینشد. مادر با بغض یطوالن
پنهان شده بود گفت شیصدا : 

- اگه فکر  ؟یو با ما کرد نکاریچرا ا
پدر  یبه آبرو کمی یخودت نبود یآبرو

و با  یکه عمر یکرد یر مفک رتیپ
کرده یعزت و آبرو زندگ . 

سحر  یبرا یمادر فرصت خوب مکث
 .شد

 

 



 

 

مگه چکار کردم مامان؟ آدم کشتم؟ -
کردم؟ یدزد   

دیبه سمتش چرخ مادر . 

 ییآبرو ینامحرم ب هیگشت زدن با  -
 یآخه دختر تو اگه دلت شوهر م ست؟ین

خواستگارات  نیاز هم یکیخواد خب به 
دنبال پسر مردم.  یریمجواب بده چرا 
 نهیتو رو بب یکیممکنه  یآخه فکر نکرد

  و به آقاجونت بگه؟

مادرش رنگ از  یبا حرف ها سحر
 یلیکه مادرش بود خ نیا دیچهره اش پر

راحت قضاوتش کرده بود امان از حرف 
گرانید یها . 

 

 



 

 

 یمادرش که راحت هر چه به ذهنش م 
 یمطمئن م دیرا گفته بود حاال با دیرس

نه؟ ایآقا جانش هم با خبر شده  ایه آشد ک  

مادر  یتخت بلند شد، کنار پا یرو از
مادر  یزانوها ینشست دستش را رو

 :گذاشت و گفت
- داره  قتیو همانطور که حق زیهمه چ

کنم  یگم پس خواهش م یخودم بهتون م
اون  یمن فقط بگو وقت یهاقبل حرف 

و ببره،  یاحمق اومده بود عل یرضا
 آقاجونم بود؟

گذرا به او انداخت  یبا دلخور نگاه مادر
 :و گفت

 

 



 

 

نه خدا رو شکر آقاجونت خونه نبود. -
 انیمنم به رضا گفتم خودمون در جر

میهست . 

 تیبه حما یو لبخند دیکش یآسوده ا نفس
 .مادر زد

 .واقعا ممنونم مامان-

-  یعنیکه  ستیبه اون معنا ن نیا اام
که دلت خواست  یهر کار دمیاجازه م

کالس ها و  میبه بعد تا نی. نه، از ایبکن
. بسه هر یدیبهم م تویکار یبرنامه 

پسره   نیا دیچقدر بهت اعتماد داشتم. ق
شه یم یبعد چ نمیتا بب یزنیرو هم م . 

 

 



 

 

و  دیمادر را به جان خر یحرف ها تمام
 :گفت

- که  نطوریمامان موضوع ا چشم. فقط
ستین یکن یتو فکر م . 

نگاهش کرد مشکوک . 

- ه؟یپس چطور ! 

بر صورتش را پشت  ختهیر یموها
نفس  دنیکرد و با کش تیگوشش هدا

خودش و  نیب یتمام ماجراها ،یقیعم
مادرش گفت.  یرا تا آن لحظه برا دیحم

 یپنهان زیچ چیه گریخواست د یدلش نم
  .از او داشته باشد

 

 



 

 

 یکه تمام شد مادر پوزخند شیاه حرف
 :زد و گفت

-  یدختر، واقعا فکر کرد یچقدر ساده ا
پسره است؟ نیتو، ازدواج با ا یخوشبخت  

برخاست و به سمت پنجره  شیجا از
 .رفت

-- هیپسر خوب د،یمامان حم .  

باال برد یرا کم شیتن صدا مادر . 

- واسه تو  ایدرست اما آ هیپسر خوب
االن  یدمیشه؟ فکر نکر یشوهر خوب
احساس زودگذره و امکان  هیسرش داغه 

بشه. اونوقت  مونیپش یداره فردا روز
مهر طالق تو شناسنامه ات؟ مگه   ؟یچ

 

 



 

 

کنه. دفعه  یآدم عاقل چندبار اشتباه م هی
انتخاب آقاجونت بود  یاول و گفت ی
 یک یخوا یم یاگه شکست بخور نباریا

؟یو مقصر بدون  

قبول ها را  نیا دیسمت مادر چرخ به
 نانیته قلبش به او اطم یزیداشت اما چ

ستیداده بود که انتخابش اشتباه ن . 

- و دوست داشتنش  دیمامان من به حم
 .اعتماد دارم

بود اما نه آنقدر که  یعصبان مادر
بزند ادیبخواهد فر . 

-  بیتو حکم س یفهم یسحر چرا نم
براش، اصال خودش  یدندان زده دار

 

 



 

 

 یه ش که مخانواد نیاگه فردا هم ،یچیه
 یچوب ال ستن،ین یهنوز راض یگ

؟یفکر کرد نایبه ا ؟یچرخت بزارن چ   

حرف ها فکر کرده بود اما  نیتمام ا به
شده بود بر سر  یسرپوش دیحم یعشق
ها تیواقع نیا .  

- حرف ها  نیا یبجا ستیمامان بهتر ن
یبد یدواریبهم ام کمی . 

از جا برخاست. انگشت اشاره اش  مادر
ر گرفترا به سمت سح . 

-  نیبا ا گهیدختر. بهتره د یشد ونهیتو د
 یچ نینیتا بب یقرار نزار رونیشازده ب

 

 



 

 

غصه ها من  نی. بخدا آخرش اادیم شیپ
کشه یو م .  

بزند که مادر به سمت در  یحرف خواست
 .رفت و از اتاق خارج شد

پر پشتش فرو  یداخل موها یدست کالفه
 گریبرد و دوباره به تختش پناه برد. د

را نداشت  زیچ چید فکر کردن به هقص
که آتش بر  یجز رفتن پسرش و غم دور

زد یوجودش م ... 

شد تمام  شیبا غذا یمشغول باز زیم سر
مدت هم تالش کرده بود به پدر و 

نکند. هنوز رفتن  یبرادرش نگاه
پدر و برادرش قابل  یراب ؛یعل یناگهان

 

 



 

 

 یآب را برداشت و سع وانیهضم نبود. ل
که در دهانش نهاده بود  یکرد تنها لقمه ا
بفرستد نییرا با آب پا . 

- غذا کم آب بخور نیب . 

گذاشت و  نییرا پا وانیمادر ل یصدا با
او شد یعصبان یچهره  ی رهیخ .  

 .چشم-

 یبه خوردن نداشت صندل ییاشتها گرید
برخاست و با  شیو از جارا عقب داد 

آرام گفت ییصدا : 

 .ممنون-
سر بلند کرد پدر . 

 

 



 

 

- ؟ینخورد یزیتو که چ   

- استراحت  یکم رمیم ستیحالم خوب ن
 .کنم
نگاه نگرانش را به او دوخت پدر . 

- درست میشه یهمه چ .  

- هم زود درست بشه یلیخ دیآره شا . 

به مادر چشم دوخت.  دهیترس ینگاه با
اما  دیبگو یزیچ هراس داشت که مادرش

مادر به همان جمله اکتفا کرد و به 
ادامه داد شیخوردن غذا . 

که نشان دهد  یاجبار یهم با لبخند سحر
خوب است، به مقصد اتاقش از  زیهمه چ

  .آشپزخانه خارج شد

 

 



 

 

و در خودش جمع  دیتخت دراز کش یرو
نداشت هر روز هم به  یشد. حال خوب

 یزده م یگره تازه ا شیزندگ یرشته 
تخت جابجا  یحال رو یشد. خسته و ب

بغض  دیکش یعل یخال یبه جا یشد دست
را بست و چشمانش به اشک  شیراه گلو

 ینشستند. دست دراز کرد و بالشت عل
 دیشنفس ک قیرا در آغوش گرفت و عم

چقدر عطر تنش را دوست داشت. بالشت 
 نکهیصورتش گذاشت و با فکر ا یرا رو

آرام آرام کند،  یاالن کجاست و چه م
ختیاشک ر . 

 

 

 



 

 

 یها هیچشم گشود که گر یدر حال صبح
شده بودند.  دشیباعث سر درد شد شبید

آمد و به  نییبود از تخت پا یبا هر سخت
 یب یبه چهره  یرفت. نگاه نهیسمت آ

 یحال و چشمان پف آلودش انداخت و ب
سرش جمع  یرا باال شیحوصله موها

  .کرد و از اتاق خارج شد
بلند بود و پدر  ویراد یدامعمول ص طبق

داد  یمشغول خوردن صبحانه، سالم آرام
رفت.  یبهداشت سیو به سمت سرو

 یمشتش را پر از آب خنک کرد و رو
حرکت را چندبار  نیو ا ختیصورتش ر

از  شبید یها هیاثر گر دیانجام داد تا شا
ها  یراحت نیمگر به هم یبرود ول نیب

 

 



 

 

خود  به نهیآ اخلبود. نگاه آخر را از د
 یریمطمئن شد آب هم تاث یکرد و وقت

باال انداخت و خارج شد یندارد شانه ا . 

 یآشپزخانه م انیپدر و مادر از م یصدا
آمد. صورتش را خشک کرد و به آن ها 

مخصوص  یصندل یملحق شد. پدر رو
 زیخودش نشسته بود و مادر کنار م

 یچا ختنیو مشغول ر ستادهیسماور ا
ان قهر آلود مادر بود. نگاهش را از چشم

 .گرفت و دوباره سالم کرد
 یکه م ینیو در ح دیرا عقب کش یصندل

 :نشست گفت

 

 



 

 

-  یخورم لطفا برا ینم یمامان من چا
دیزیمن نر .  

نان را به سمتش گرفت یلقمه ا پدر . 

- یهم شام نخورد شبیو بخور د نیا . 

لبخند لقمه را از پدر گرفت و داخل  با
 .دهانش گذاشت

 یجه به حرف او فنجانبدون تو مادر
جلوش گذاشت یچا . 

باز شه دنتیبخور راه نفس کش - . 

بود  دهیرا عقب کش شیمادر که صندل به
آنکه  یانداخت و ب ینگاه ندیتا بش
را داغ  شیاز چا یکند جرعه ا یمخالفت

دیداغ نوش : 

 

 



 

 

 .ممنونم-
مقدمه  یبدون نگاه کردن به او ب مادر
دیپرس : 

- ؟یامروز دانشگاه هم دار  

گذاشت.  نییرا پا یفشرد و فنجان چا لب
مادر دست بردار نبود و قصد هم نداشت 

دیایکوتاه ب . 

-  رمیم میبله دارم. بعد از مهد مستق
 میکالس دارم بعد هم مستق 4دانشگاه تا 

خونه امیم . 

کرده  دیتاک میمستق یکلمه  یعمد رو به
مادر را راحت کند الیبود تا خ . 

 

 



 

 

انداخت یاما مشکوک به آنها نگاه پدر . 

- تا حاال چرا  شبیشده شما از د یزیچ
 .اخالقتون عوض شده

چشمان  یاش باال آمد و رو دهیترس نگاه
 یزیپدر نشست و منتظر ماند تا مادر چ

دیبگو . 

- ما نباشه لطفا.  یشما کارت به رفتارها
از هم  یهر مادر و دختربه هر حال 
گهیشن د یناراحت م . 

- یاما نه درست بعد رفتن عل . 

کوتاه به او انداخت ینگاه مادر . 

 

 



 

 

-  دیاومد خونه و د یناراحتم چون وقت
که  تیشروع کرد گله و شکا ستین یعل

به باباش ببره. انگار دست  یچرا داد
 یبگه تو خودت که مادر ستین یکیمنه. 
 یریزش بگبچه رو ا یبر یتون ینم
 یاز من مادر بزرگ چه توقع گرید

یدار . 

 دیکش یمادر نفس آسوده ا یحرف ها با
گفتن به پدر را نداشت. پدر که  الیپس خ

تکان داد و  یانگار قانع شده بود، سر
 :گفت

-  ریبگم واال. خدا عاقبتمون و به خ یچ
 .کنه

 

 



 

 

و گفت ستادیحرف ا نیبا ا سحر : 

- شهیم رمیمن برم آماده شم د . 

کرد و  یاخم دیمادر به طرفش چرخ اهنگ
 :گفت

 .حواست به خودت باشه-

مادر را خوب درک کرده بود.  منظور
تکان داد و به سمت اتاقش رفت یسر . 

 

به سمتش  عیتلفنش که بلند شد سر یصدا
لبخند زد با  دینام حم دنیهجوم برد. با د

حل  زیهمه چ یگفته بود تا وقت نکهیا
اما آن لحظه  میریاز هم نگ ینشده سراغ

 

 



 

 

 یاو را م یصدا دنیواقعا دلش شن
 .خواست. بدون درنگ پاسخ داد

 .بله-
- من و  یشب صدا کی نمیب یسالم م

تلفنت و زود  یقرار شد یب یدینشن
؟ی.   خوبیدیجواب م  

خوب یبگ یتا به چ - .  

 !چه خبر از اوضاع و احوال خونتون؟-

رفتار مادر چهره اش  یادآوریاز  باز
 .درهم رفت

- و به مامانم گفت  پسرمم برد  یهمه چ
به نظرت االن اوضاع و احوال 

ه؟یچطور ! 

 

 



 

 

کرد و گفت یمکث دیخط حم پشت : 

- بجاش  ستیاونجا اگه اوضاع خوب ن
بزار من حال دلت و خوب کنم. دارم 

گردم شهرمون یبرم . 

 یحرف حالش را خوب م نیا یکجا
شد  یتنها م یبا درد تازه ا نکهیکرد. ا

دیب باشد. دلخور پرستوانست خو یم : 

- بود؟ نیخبر خوبت ا  

- گم. دارم با  یبهت م یاگه عجله نکن
صحبت  یکه با مامان جد میریبرادرم م
 نیخواد تو رو غمگ یدلم نم گهیکنم. د

نمیبب . 

کرد و ادامه داد یمکث . 

 

 



 

 

-  یفقط چند روز به من مهلت بده برم
کنم یرو درست م یگردم و همه چ . 

توانست  یکه م بود یخبر نیبهتر واقعا
سخت بشنود و آرام  یها قهیدر آن دق
 ...شود

. با دیکوچه رس یبه انتها یو عصب کالفه
 شیچند روزه که آخر نیا یفکر اتفاق ها

 دیشدن خواستگار سمجش بود، کل دایپ
را  یا انداخت و وارد خانه شد. لحظه

درخت  یو به شکوفه ها ستادیهمان جا ا
خانه شان نگاه کرد. با وجود  یهلو

همه  نیا دنیباز هم از د ،یروح یخستگ
آرامش را  ی. قدم هابرد یلذت م ییبایز

به طرف ساختمان کشاند. با ورودش به 

 

 



 

 

 شد. دهیبه طرفش کش بایساختمان نگاه فر
در دست کنار مادر نشسته  یبا فنجان چا

  .بود
داد و به سمت پله ها  یسالم کوتاه سحر
 .رفت

 بایبا سر جواب سالمش را داد و فر مادر
کنارش  زیم یرا رو شیفنجان چا

 .گذاشت و به سمت سحر رفت
- ماهت. چه خبرا؟ یسالم به رو  

نفسش را با  دیرا کامل فهم بایفر منظور
به تنش داد و پا  یداد حرکت رونیصدا ب
فتپله گذاشت و گ نیاول یرو : 

 

 



 

 

شما. همه  یبهتر از سالمت یچه خبر -
شماست شیخبرا که پ ی .  

او کرد و گفت یحواله  یلبخند بایفر : 

- ؟یحرف بزن یحوصله دار  

انداخت بایبه فر ینگاه . 

- بگم حوصله ندارم، دست از سرم  یعنی
یدار یبر م . 

- میبا هم حرف بزن دینه با . 

پله  یاز رو ینگاه با،یقاطع فر ینه  با
کردن  یادر که خودش را به بافتنها به م

 دهیمشغول کرده بود، انداخت. خوب فهم
بود که با آمدن خواستگار، مادر تمام 

باز گو  بایفر یرضا را برا یحرف ها

 

 



 

 

و سر  حتیقصد نص بایکرده و حال فر
توانست  یعقل آوردن او را داشت. نم

تکان داد و گفت یمخالفت کند سر : 

- با هم بزار برم لباس عوض کنم به  
میکن یصحبت م . 

- ایپس زود ب .  

کرد  یم یکه پله ها را ط همانطور
 .جواب داد

 .باشه-
 

 

 

 



 

 

 یلباسش، با تمام خستگ ضیاز تعو بعد
 نییکه داشت مجبور شد دوباره به پا

به سالن انداخت و راهش  یبرود. نگاه
هم  بایرا به طرف آشپزخانه کج کرد. فر
  .پشت سر او وارد آشپزخانه شد

 زیبه او انداخت و پشت م یاهنگ سحر
  .نشست

لبخند زنان گفت بایفر : 

- زمیبرات بر ییچا . 

منتظر جواب او باشد  نکهیبدون ا و
مقابل سحر گذاشت و خودش  یچا یوانیل

او  یو روبه رو دیعقب کش یصندل
 .نشست

 

 



 

 

 وانیتشکر کرد و دستانش را دور ل سحر
 .حلقه کرد

 .خب منتظرم بشنوم-

که  یزه کردن حرفدر حال مزه م بایفر
قرار بود بزند نگاهش را به سحر 

 .دوخت
- گفت یم ییزایچ هیسحر مامان  . 

کرد و  کینزد شیرا به لب ها وانیل
دینوش یچا یجرعه ا . 

- ؟یمثال چ  

- جواب کردن خواستگارت و گفت لیدل . 

 

 



 

 

 زیم یخورده اش را رو مین وانیل
 .گذاشت

- و  یکنم حرف اصل یخواهش م بایفر
ندارم. خودت  هیاشح یبزن حوصله 

. هر روز ینیب یم یمن و که دار یزندگ
و دردسر تازه دیاتفاق جد هی .  

کرد و ادامه داد یمکث . 

- برام درد  گهیکنم تو د یخواهش م
 .نباش، درمون باش

گذاشت و به  زیم یدستانش را رو بایفر
مت سحر خم شدس . 

- چکاره است؟ قصدش  ه؟یپسره ک نیا
ه؟یچ  

 

 



 

 

گفتن تمام  یرا برا مشیکه تصم سحر
گرفته بود نگاهش را باال آورد و  قتیحق

گفت دیمختصر و مف : 

- مهندس سازه است و  د،یاسمش حم
قصدمون هم ازدواجه. االنم چند روزه 
رفته شهرشون تا باخانواده اش صحبت 

یخواستگار انیکنه ب . 

- تو کنار اومده؟ طیشرا با  

آره خودش کنار اومده اما هنوز -
ستمیدرمورد خانواده مطمئن ن . 

داد هیتک یو به صندل دیکش عقب . 

 اگه خانواده اش مخالفت کنن؟-

 

 



 

 

کرد یپوف کالفه . 

- کنه یم شونیگفته راض . 

- کلمه حرف خواستگار  کیو تو بخاطر 
؟یو پروند یبه اون خوب  

شد بایفر ی رهیخ نگاهش . 

-  ی. بحث دله، من نمستیحث حرف نب
 یفکر کنم. نم دیجز حم یتونم به کس

حماقت،  د،یزاریم یدونم شما اسمش و چ
من اسمش  یاما برا ،یفکر یب ای یسادگ

اوضاع خراب  نیکه تو ا یزیعشقه. چ
 دیتونسته دلم و شاد کنه و بهم ام یروح

فکر  یشه به خوشبخت یبده که هنوز م
 .کرد

 

 



 

 

ردن نبود اما دلش اهل قضاوت ک بایفر
بار دوم هم  یخواست خواهرش برا ینم

از قبل  شتریشکست را تجربه کند و ب
 .بشکند

- دروغ  کیاگه تموم حرف هاش فقط 
؟یبوده باشه چ  

گرفت و به  باینگاهش را با خشم از فر 
سرد شده و از دهان افتاده  گریکه د ییچا

 .بود انداخت
- داره به من دروغ گفته باشه یچه لزوم . 

تر گفت میمال بایفر : 

 

 



 

 

- ما پر از  یایو دن بایو ز یتو جون
 یبره  کیکه منتظره  ییگرگ ها

 .حاضر و آماده هستن

ستادیو ا دیاش را با پا عقب کش یصندل . 

- بشر  نیکنم تمومش کن. ا یخواهش م
منم لمس  یسر انگشتا یتا امروز حت

تو درمورد  ،یچیه دینکرده. اصال حم
حرف و  نیا که یفکر کرد یخواهرت چ

؟یزنیم  

 شیصدا بایفاصله گرفت که فر زیم از
 .زد

- نداشتم یسحر من منظور بد . 

 

 



 

 

داد و بدون  یرا باال برد تکان دستش
توجه به مادر که هاج و واج آنها را نگاه 

کرد به سمت اتاقش رفت یم . 

 

داد. لبه  یرا فشار م شیگلو بیعج بغض
 نیتخت نشست و صورتش را ب ی

که در  یوجود تلخ دستانش گرفت. با
بود اما حق را به او و  بایفر یحرف ها

 گرانیداد. واقعا در نظر د گرانید
 بایبود که فر یزیچ دیاو و حم یرابطه 
کرده بود انیساده ب یبا زبان . 

نگاهش را به   دیتخت دراز کش یرو
سقف اتاق داد و در دل آرزو کرد که  

 

 



 

 

کردن خانواده  یبا راض دیکاش حم یا
او که  یبفهماند عشق برا هیاش به بق

ممنوعه  ی وهیمطلقه هست م یزن
ستین ... 

اتاقش نشسته بود که  یپنجره  کنار
دیآرام مادر را شن یصدا . 

- ؟یدی! چرا نخوابیایبه نظر خسته م  

چرخاند و به مادر که کنار در  سر
انداخت یبود نگاه دهستایا . 

-- شما برو بخواب ادیخوابم نم . 

تخت نشست و  یوارد اتاق شد لبه  مادر
 .نگاه نگرانش را به او دوخت

 

 



 

 

- همش  یکه اومد روزیشده، از د یچ
کرده ؟ شونتیپر نطوریا ی! چیشونیپر  

مادرش از  یبرا دیکرد. چطور با سکوت
که  یاز دختر د؟یبگو شیها یدل نگران

برخالف  طشیاما شرادوستش داشت 
خانواده اش بود. لب فشرد و  یارهایمع

 یمادر رو کیچند قدم برداشت و نزد
تخت نشست یلبه  . 

 .نگران من نباش خوبم-
زد یلبخند تلخ مادر . 

- جونم به جونت بسته  یدون یخودت م
نکن من و با دروغ از سر  یس، پس سع
 یخوا یکنم م ی. فکر میخودت باز کن

 

 



 

 

 ی. بگو میدار دیترد اما یبهم بگ یزیچ
 .شنوم

خورد قرار بود  یتکان شیدر جا دیحم
حرف زدن از سحر ، رضا هم  یبرا

 مانیآخر پش یکنارش باشد اما لحظه 
 دیمورد را حم نیداده بود ا حیشده و ترج

با مادر مطرح کند و بعد او  ییبه تنها
بگذارد شیقدم پ تیحما یبرا . 

درا باال گرفت و مادر را نگاه کر سرش . 

- بگم که  یخواستم براتون از دختر یم
و چه وقت محبتش تو وجودم  یک دمینفهم
که با تموم  یکرد، از دوست داشتن شهیر

اش نتوانستم منکرش بشم یخود دار .  

 

 



 

 

به  یبود دست دهیخرسند از آنچه شن مادر
دیو پرس دیکش دیصورت حم . 

- هست؟؟ یدختر خوشبخت ک نیحاال ا  

حرف بزند و زن راه را آمده بود تا  یکل
 یم دیبشنود. با شیرو شیمشتاق روبرو

ها  دیشد از تمام ترد یگفت و خالص م
شیها یو نگران .  

مادر را در دست گرفت و آرام  دست
مادر  یآرام شروع به صحبت کرد. برا

نجابتش  ش،یها یاز سحر گفت، از خوب
اش. و در  یدوست داشتن تیو از شخص

دیآخر به ازدواج سحر و پسرش رس . 

-- خوام بشنوم بس کن ینم . 

 

 



 

 

مادر  دیکه شن یجا خورده از حرف دیحم
دستش را که  یرا نگاه کرد. مادر عصب

داشت باال برد  یو آشکار فیلرزش خف
را لمس کرد شیشانیو پ . 

- کردم فقط طالق گرفته،  یمن فکر م
 شیبچه هم داره. تو پ هیحاال که بدتر شد 

دختر برات  ؟یفکر کرد یخودت چ
زن و با بچه  هی یبر یخوا ینبود؟ م

 یواقعا چطور ؟یچ یخونت بگ یاریب
 یمن باز یراحت با آبرو نقدریا یتن یم
یکن . 

کالفه دست مادر را رها کرد و سر  دیحم
 .تکان داد

 

 



 

 

- کردم که آبروتون و  یمگه قتل و دزد
 .بخوام ببرم

شد رهیاو خ یبه چشما میمستق مادر . 

- دلم  یزن با بچه رو کجا هیآخه من 
 !بزارم؟

لب فشرد دیحم . 

- پدرشه،  شیسحر پ یمادر من بچه 
کنه یبا ما زندگ ستیقرار ن . 

آورد یشانیبه پ یاخم مادر . 

- زن چرا طالق گرفته؟  نیاصال ا
 یرو م نایبوده؟ اصال ا یمشکلش چ

؟یعاشق شد یچشم بسته رفت ای یدون  

 

 



 

 

نگاهش را باال آورد و چشم در  دیحم
 :چشم مادر گفت

- دونم و از همه مهمتر  یرو م یهمه چ
 یلیبشم. خ الشیخ یتونم ب ینم نکهیا

مثل خوره افتاده به  الشیوقته فکر و خ
 یراحت نینبودم که به ا یجونم، من آدم

بدون سحر  دمیوقته فهم یلیخ یدل بدم ول
تونم ینم . 

که مادر چطور جا  دیش دچشمان خود به
و ناباور چشم  جیخورد. رنگ باخت و گ

  .به او دوخت
نگاهش را به  یبا مکث نسبتا بلند مادر
از او گرفت یکند : 

 

 



 

 

-  یواقعا تو دلت به حال من و آرزوها
 کیسوزه؟ من برات هزار و  یمن نم

دختر.  نیآرزو داشتم. دست بردار از ا
 وصلت نیمن به ا یایب نییپا یباال بر
دمینم تیرضا . 

 میمبل گذاشت و ن یرا که لبه  دستانش
شد گفت زیخ : 

- دختر دل بکن نیاز ا . 

گفت یعصب دیحم : 

- تونم یگم نم یم . 

- دینکن حم یمن و عصب .  

 دیمادر که خش برداشت نگاه حم یصدا
دیرا باال کش . 

 

 



 

 

- تون کنم  یخوام عصب یمامان من نم
 .اما شما من و درک کن

ت نشستتخ یدوباره لبه  مادر . 

- تونم در  یرو درک کنم. من نم یچ
  .مقابل اشتباهت سکوت کنم

شد و ادامه داد آرامتر . 

- . شیبذار اون دختر هم بره دنبال زندگ
تونه خوشبخت بشه منم  یاونم با تو نم

کنم دایدختر و پ نیبرات بهتر دمیقول م . 

کالفه بلند شد نفسش گرفته بود کنار  دیحم
 ینار زد تا کمپنجره رفت و پرده را ک

که  یقیتازه نفس بکشد. دم عم یهوا
 :گرفت گفت

 

 



 

 

- خوام یو نم یمن جز سحر کس .  

را باال برد شیصدا مادر . 

 .دختره جادوت کرده-
دیتند شد به سمت مادر چرخ دیحم . 

- به دختر مردم  یخود یمادر من چرا ب
یزنیتهمت م . 

قطره  نیمادر به اشک نشست با اول نگاه
خود  دی. حمدیش غلطگونه ا یکه رو یا

نشست و گفت شیپا ریرا به او رساند ز : 

- طاقت  یدون یببخش منو خودت م
 .غمت و ندارم

 

 



 

 

با دست صورتش را پاک کرد  مادر
و گفت دیکش ینفس : 

- کنم اگه  یو حاللت نم رمیش دیحم
. حاال یاریدختر و ب نیاسم ا یبخوا

 یمن و انتخاب م ای. یدون یخودت م
اون  ای دمیو کش عمر زحمتت هیکه  یکن

عقل از سرت  دهیدختر که از راه نرس
خوام برم یبرده. حاال هم بلند شو م . 

داد.  یرا تکان شیگلو بکیدهانش س آب
حرف مادر سخت  نیهضم ا شیواقعا برا

 انیاز م رونیب مهیبود نفسش را نصفه ن
 سیداد و به چشمان خ رونیاش ب نهیس

 شیمادر چشم دوخت. چقدر کار برا
حرف و آرام از سر  یشده بود بدشوار 

 

 



 

 

راه مادر کنار رفت و دوباره به سمت 
پنجره قدم برداشت. تمام وجودش را 

 زیچ چیه گریفرا گرفت. د قیعم یدرد
که دلش را  یرفتن مادر یحت دینفهم

شکسته بود. فقط تمام افکارش به سمت 
 دنیشد که منتظر شن دهیکش یدختر

خوب از سمت او بود یخبرها  ... 

 یبه حال خودش سوخت. به حال دل دلش
که بعد سال ها عشق را لمس کرده  و 

 نیا یادامه  یحاال با حرف مادرش برا
شده بود دیرابطه دچار ترد . 

دلش  به حال سحر که چشم انتظار  یحت
سحر  ادیبرگشت او بود، هم سوخت. با 

و کالفه  یآرامشش را گم کرد، عصب

 

 



 

 

. به سمت تخت دیاتاق را کش یپرده 
را گرفته  بانشیکه گر یرفت و با حال بد
تخت انداخت و  یبود خودش را رو

به سقف اتاقش به فکر فرو رفت.  رهیخ
توجه به  یچند ساعت گذشت که ب دینفهم

ذهنش دسته و پنجه نرم  یزمان با شلوغ
بود دهینرس یا جهیکرده اما هنوز به نت . 

بلند شد لبه  الیاز آن همه فکر و خ خسته
به همان حالت  قهیتخت نشست. چند دق ی

و  دیکش یقیشد نفس عم رهیبه روبه رو خ
حال برخاست و از تخت  یخسته و ب

به بدنش داد  یفاصله گرفت. کش و قوس
آمد از سالن  رونیو آرام از اتاقش ب

خل گذشت و وارد آشپزخانه شد. از دا

 

 



 

 

 یوانیل دیکش رونیپارچ آب را ب خچالی
آب  یبرداشت و مقدار زیم یاز رو
 ی. هنوز جرعه ختیخودش ر یبرا
مادر  یآب نخورده بود که صدا یکامل

دینگاهش را به عقب کش . 

- نماز که بلند شدم  یبرا ؟یدیچرا نخواب
چراغ اتاقت هنوز روشنه دمید . 

کرد و  یآورد مکث نییرا پا وانیل
 نییپا یآب دهانش را به سخت همزمان که
 :داد گفت

- شما برو بخواب منم  ستین یزمهمیچ
خوابم هر چند تا روشن  یآب بخورم م

نمونده یادیشدن هوا زمان ز . 

 

 



 

 

به سمت او برداشت یقدم مادر . 

- و  چیبخاطر ه یعنینبود؟  یمهم زیچ
ده؟یپوچ خواب از سرت پر ! 

دیبه سمت مادر چرخ کامل . 

-  یبود شما توجه م یمهم زیاالن بگم چ
دیکن . 

نشست و  شیمبل کنار پا نیاول یرو
شد دیحم خینگاهش م . 

- خواب  یفقط نگو بخاطر اون دختره ب
یشد . 

داد رونیصدا ب یرا ب نفسش . 

 

 



 

 

نه بخاطر اون دختر نبود بخاطر دل -
مادر و  نیتونه ب یخودم بود که نم

و انتخاب کنه یکیعشقش  . 

نگاهش کرد سرس  یبا مکث بلند مادر
 :تکان داد و آرام گفت

- دختره  یعنیخودم متاسفم.  یواقعا برا
تونسته اونقدر تو دلت جا باز کنه  ومدهین

انتخاب من مادر که سال ها  نیکه ب
تازه  ی بهیغر هیو  دمیزحمتت و کش
؟یدار دیوارد هنوز ترد  

مبل را  یحرف دستانش دسته  نیا با
و ادامه داد دیکش ییگرفت آه پر صدا . 

 

 



 

 

- بهت افتخار  شهیهم ،یچشم من تو نور
عشق زودگذر  هیکردم اجازه نده بخاطر 

مردم خجالت زده بشم شیپ . 

مادر  یو به نم نشسته  نیچشمان غمگ به
 یانداخت و سکوت کرد. سکوت ینگاه

داد  حیکه پشتش حرف ها داشت. اما ترج
را آزار  رشیمادر پ نیاز ا شتریتا ب

  .ندهد
به اجبار زد یلبخند . 

- من غلط بکنم اگه  ،یج سر منشما تا
بزنم. هر  یحرف شما حرف یبخوام رو

 دی. حاال هم بهتره بردیشما بگ یچ
دیاستراحت کن . 

 

 



 

 

زد و دستانش را باال  قیعم یلبخند مادر
 :آورد و گفت

- دونستم  یپسرم. م ینیبب ریخ یاله
یزنینم نیزن و زم ریحرف من پ .  

 یدانست آن لحظه چه حال یفقط خدا م 
که با وجود ذهن نا   یحظه اداشت، ل

آرامش مجبور به لبخند زدن بود اما از 
 هیکرد. حسش شب یم یدرون خود خور

هست  یشبه همه  کیبود که  یبازنده ا
حفظ  یرا به باد داده  اما برا ستشیو ن

ظاهرش مجبور بود آرام باشد و لبخند 
 .بزند

 

 



 

 

به  یلیتما چیه شب،ید یخواب یوجود ب با
ماندن در خانه و استراحت نداشت. پشت 

 ابانیهدف به دل خ یفرمان نشست و ب
ماه بود و  بهشتیشهر زد. ارد یها
بهار  یشهر پر شده بود از بو بیعج

ا ت   دیکش نییرا پا نیماش ی شهینارنج. ش
خوش پر شود. چقدر  یمشامش از بو

 ریسحر ز اب یخواست روز یش مدل
درختان نارنج قدم بزند و از عطر 

آن هر دو سر مست شوند.  یشکوفه ها
مادر  یبا حرف ها شیاما تمام آرزوها
  .برباد رفته بود

افکارش را  یزنگ تلفن رشته  یصدا
بود تلفن را از  یپاره کرد. با هر زحمت

 

 



 

 

توجه  یو ب دیکش رونیشلوارش ب بیج
سخ دادبه نام مخاطب پا .  

 .بله-
مکث  یرضا را با کم یمردانه  یصدا
دیشن . 

- ؟یسالم خوب   

سکوت کرد  یلحظه ا یجوابش برا در
 یتوانست خوب باشد وقت یچگونه  م

را به چشم خود  شیمرگ تمام آرزوها
بود دهید . 

- ستمیبد ن . 

- چه خبر؟ تا صبح چند بار  شبیاز د
یبهت زنگ زدم خاموش بود . 

 

 



 

 

پاسخ داد آرام . 

- له نداشتم خاموشش کردمحوص . 

- شد؟ یچ ؟یبا مامان حرف زد  

حوصله تر از آن بود که بخواد به  یب
رضا جواب دهد.  یدر پ یپ یسوال ها

 یبود لبانش را تکان یاما به هر زحمت
 :داد و گفت

- سحر  الیخ یب دینمیشه با یمامان راض
 .بشم
بلندتر از  یرضا کم یجا خورده  یصدا

دیقبل به گوشش رس . 

- را  نیماش ؟یگ یا چرت و پرت مچر
متوقف کرد سرش را به  ابانیکنار خ

 

 



 

 

 یداد پلک بست و ب هیتک نیماش یصندل
 :حال گفت

- نشو ریگ یرضا حوصله ندارم لطفا پ . 

- االن؟ ییکجا  

- ابانیخ . 

- باهاش حرف  دیمامان با شیپ رمیمن م
 .بزنم

- نداره دهیفا . 

 .فعال خداحافظ-
تماس را ممتد،  یبوق ها یصدا دنیشن با

داشبورد  یرا رو یقطع کرد و گوش
هم نداشت  یحس رانندگ گریانداخت. د

 

 



 

 

بدون توجه به عابران چشمانش را بست 
به خودش و  یا قهیکرد چند دق یو سع

 .افکارش استراحت دهد
 

 یبار زنگ خورد. ب نیچندم یبرا تلفنش
زد و آن  شیبه ابروها یحوصله گره ا

 یه اداشبورد برداشت. توج یرا از رو
نکرد  یگوش یبه چند تماس ناموفق باال

 یشد که رو ارینام مه ی رهیو فقط خ
او و  یصفحه افتاده بود اصال حوصله 

را  یرا نداشت. گوش شیها یدلقک باز
در دست فشرد تا تماس قطع شد. قصد 
 یتماس با رضا را داشت که دوباره صدا

آورد و با  نییتلفنش بلند شد نگاهش را پا

 

 



 

 

صفحه نقش گرفته  یکه رو ینام دنید
 ی. کالفه دستدیدلش لرز  اریاخت یبود ب

و تلفن را با  دیکش شیداخل موها
داشبورد پرت کرد یرو تیعصبان .  

و  رهیدر مقابل چشمانش ت ایدن ی همه
نمانده بود و  شیبرا یحس گریتار شد د

که بعد مدت  یدانست جواب دختر ینم
قدم شده بود را  شیها در زنگ زدن پ

 نیفرمان  ماش یبدهد. سرش را روچه 
 یقطره  نیگذاشت و اجازه داد اول

 دیچشم روان شود شا یاشکش از گوشه 
ودشباشد بر آتش وج یبتواند آب ... 

 یپاسخ ماند تلفنش را رو یکه ب تماسش
نگ که ر یگذاشت و با چشمان زیم

 

 



 

 

و ندامت گرفته بود به مهتاب  یمانیپش
شد رهیخ . 

- اشتباه کردم زنگ زدم دهیجواب نم .  

 یرا رو یچا ینیزد و س یلبخند مهتاب
گذاشت زیم . 

- دستش بند بوده، اجازه بده  دیخب شا
رهیگ یخودش باهات تماس م .  

که داخلش  ییچا وانیو ل ینیبه س سحر
انداخت و گفت یبود نگاه : 

- االن چند روز  ؟یه چاگه زنگ نزن
 شیکه زنگ نزده. تا امروز  پ شهیم
خبر  یهمه مدت از هم ب نیبود ا امدهین

میباش . 

 

 



 

 

سکوت کرد و همانطور که به  یا لحظه
 نهیس یاو زل زده بود دستانش را رو

 .جمع کرد

- به  کمیدختر.  ینگر یآخه تو چقدر منف
جواب  دیخوب فکر کن. شا یاتفاق ها

 یخبرا ادیب ینداده تا خودش حضور
 .خوب و بده

لبش را به دندان گرفت یگوشه  سحر . 

- دلم آشوبه.  یخود یدونم چرا ب ینم
شدن خواستگار،  دایپ ،ینبودن عل
مامان همه دست به دست هم  یرفتارها

 .دادن تا روانم و داغون کنن

 

 



 

 

 وانیشد ل لیبه سمت سحر متما یکم
را به دستش داد و گفت ییچا : 

-  یمانت؟ هنوز پچه خبر از ما یراست
رفت و آمدت هست؟ ریگ  

و نگاه  دیرا نوش یاز چا یا جرعه
به او انداخت یکوتاه . 

-  لهیپ بایمخصوصا حاال که فر د،یآره شد
پسر  گهیخواستگاره و م نیکرده به ا

میاز دستش بد فیح ه،یخوب . 

زد یگرم لبخند . 

- تو فکر  یخب اونا هم فقط به خوشبخت
 نیا طیگم سحر حاال شرا یکنن. م یم

خوبه؟ ه؟یخواستگارت چطور  

 

 



 

 

از  گرید یرا باال برد و جرعه ا وانشیل
دیرا نوش شیچا . 

- عقد کرده و جدا شده، مهندس  کباری
 نیو گلخونه داره. فقط در هم هیکشاورز
دونم یحد م . 

تکان داد و گفت یسر مهتاب : 

- وضع  ستیکه بد ن طشیخب شرا
چطوره؟ شیمال  

گذاشت و  زیم یرا رو وانیکالفه ل سحر
اش را به سمت او چرخاند ینگاه عصب . 

- هام  یحالت خوبه؟ من دارم از گرفتار
 یخواستگارم و م طیشرا یگم تو دار یم

یپرس . 

 

 



 

 

مبل بلند شد و همانطور  یاز رو مهتاب
رفت گفت یم ونیزیکه به سمت تلو : 

-  یهمه  دیداره، با یرادیخب چه ا
 دیحم دیشا گه،ید دیجوانب رو سنج

کنه اونوقت  یوادش و راضنتونست خان
؟یچ   

کرد و ادامه داد یمکث . 

- خواستگارت  نیرو ا یتون یاونوقت م
یحساب باز کن . 

برخاست شیاز جا یکرد و عصب اخم . 

- تو هم که  یگ یم یچ یدار یفهم یم
رفته  ادتی ،یزنیحرف م یمثل اونا دار

 نیا یکه باعث شد یخودت بود نیا

 

 



 

 

 رییشد تغ یحاال چ رهیرابطه شکل بگ
یموضع داد . 

را  ونیزیبا آرامش کنترل تلو مهتاب
برداشت و آن را روشن کرد و به سمت 

دیسحر چرخ .  

- بهت بگم؟ اگه بگم  یچ یدوست دار
توجه نکن فقط صبر کن  یاصال به کس

فردا،  دیشا ادیم دیحم یروز کیحتما 
...اونوقت گهید کسالیهم  دیپس فردا، شا

 نیشم. نه سحر من بهت ا یم یآدم خوب
 تیزنم چون برام خوشبخت یحرف و نم

 نیاول تو رو وارد ا یمهمه، اگه روزا

 

 



 

 

 انشیپا خواست یرابطه کردم هم دلم م
یا گهید زینه چ نیخوش باشه هم . 

دسته  یشد مانتو و شالش را که رو خم
مبل انداخته بود، برداشت. چند قدم به  ی

 شیطرف مهتاب برداشت و روبه رو
ستادیا . 

- برم گهیبهتره د تیینماممنون از راه . 

مچ دستش را گرفت و او را از  مهتاب
 .رفتن باز داشت

- یریم یدار یکجا سرت و کج کرد . 

فرستاد و گفت رونیلرزانش را ب نفس : 

- خوام تنها باشم یم . 

 

 



 

 

 .از حرفام ناراحت نشو-
داد تا مهتاب  یمچ دستش را تکان یعصب
کند شیرها . 

- ستمین . 

داخت به صورت درهم سحر ان ینگاه
 .مچ دستش را آرام رها کرد

-  کیکه زدم از  ییحرف ها نیبا تمام ا
مطمئنم زیچ . 

دیروشنش لرز چشمان . 

- ؟یاز چ  

صورت او برد کیرا نزد صورتش . 

- عاشقته دیحم . 

 

 



 

 

گرفت و پشت به مهتاب کرد ینفس . 

 .بهتره برم-
و بدون آنکه  دیو شالش را پوش مانتو

کالم آخر مهتاب شود به  یمتوجه 
زد انابیخ . 

 قی. نفس عمستادیمقابل در ا یا لحظه
را در قفل چرخاند و وارد  دیکل  دیکش

 .خانه شد

با  یحوصله بود که حت یخسته و ب آنقدر
رضا تماس نگرفته بود تا از اوضاع 

 .خانه مطلع شود

انداخت و آرام  به اطراف سالن ینگاه
در را پشت سرش بست. به سمت 

 

 



 

 

نبود. امکان  یآشپزخانه رفت آنجا هم کس
نداشت آن وقت روز مادر بدون اطالع 

رود. نگران به سمت اتاق  رونیاو ب
مادر رفت. بدون آنکه در بزند وارد شد 

به  ی. قدمدیو نگاهش به سمت تخت چرخ
مادر  امتق یجلو برداشت و نگاهش رو

خورد و به سمت  یدر تکانمات شد. ما
دیاو چرخ . 

- ؟یاومد  

به صورت  یسالم کرد و نگاه آرام
مادر انداخت ی دهیرنگ پر . 

- شما؟ یشده؟ خوب یزیچ  

 

 



 

 

گذاشت  شیشانیپ یلرزانش را رو دستان
گرفت دیو نگاه از حم . 

- ستیکه جون تو بدنم ن ینیب یم . 

 یتخت نشست و دستش را رو ی لبه
دیصورت مادر کش . 

- ربونت برم؟شده ق یچ  

- بود نجایرضا ا . 

 یگونه ها یرو یزیر یشد بوسه  خم
 .نرم مادر زد

- گفت؟ یم یخب چ  

که  یبا دست او را پس زد و درحال مادر
نشست گفت یم : 

 

 



 

 

- ؟یتو خبر ندار یعنی  

 یحواله  یحال روز مادر، لعنت دنید با
خودش کرد که با عاشق شدنش باعث غم 

 .و اندوه مادر شده بود

- نخواستم  یزین از رضا چباور کن م
و با شما صحبت  ادیخودش خواست که ب

 .کنه
با اخم نگاهش کرد مادر . 

-  یکن جیاگه تموم شهر رو هم بس دیحم
. مگه دمینم تیازدواج رضا نیمن به ا

یقصد جون من و کرده باش نکهیا . 

همه مخالفت سخت بود  نیباور ا شیبرا
که ذهنش را  یزیاما در آن لحظه تنها چ

 

 



 

 

مادر و  ی دهیکرده بود رنگ پر مشغول
 .دستان لرزانش بود

- تو  یاون اخمت بشه. هر چ یفدا دیحم
. فقط بخندیتو بخوا یهر چ یبگ . 

خورد یتکان شیدر جا مادر . 

- اما فردا باز  یزنیحرفا رو م نیاالن ا
 نی. ببیدیرو واسطه قرار م گهید یکی

با اعصاب  ستیمن حالم خوش ن دیحم
 یروم باشم. زن منکن بزار آ یمن باز
. رمیگ یو برات م نشیخودم بهتر یخوا

 .فقط تو لب تر کن
لبش را به دندان گرفت  یگوشه  دیحم

سرش را باال برد و مادرش را نگاه 

 

 



 

 

را درآن  دنشیکه طاقت د یکرد. مادر
آن  شیبرا زیچ چیحال و روز نداشت. ه

که  یلحظه مهم تر از حال و روز مادر
ته بود، نشس سیخ یکنارش با چشمان

 .نبود
دراز کرد و دست سرد مادر را  دست

  .گرفت و آرام فشرد
-  یکس گهیراحت. از فردا د التیخ

زنهیازدواج نم نیا یدرباره  یحرف .  

زد یجان مهیلبخند ن مادر . 

- دوارمیام . 

 

 



 

 

 رونیبست بازدمش را با صدا ب پلک
که خودش را به  یفرستاد و با وجود دل

گفت دیکوب یاش م نهیس واریدر و د : 

 ...خاطرت جمع مادر من-

 یو ب دیکش قیعم ینفس ستادیدر ا مقابل
به  یسرو صدا وارد ساختمان شد. نگاه

اطراف انداخت و به پدر که روزنامه به 
نشسته بود  ونیزیتلو یدست روبه رو

 ینگاه نکیع یالکرد. پدر از با یسالم
 یبه او انداخت و با لبخند  کمرنگ
نبود به  یپاسخش را گفت. از مادر خبر
آنجا  دیکش یطرف آشپزخانه رفت و سرک

ستادیهم نبود کنار اپن ا . 

 

 



 

 

- ست؟یمامان خونه ن   

 زیم یروزنامه را بست و رو پدر
 .گذاشت

-  دیبا گهیخواهرته. االن د ینه خونه 
بشه داشیپ . 

پله گذاشت و گفت نیلاو یرا رو شیپا : 

- استراحت کنم کمیباال  رمیمن م .  

برخاست و همانطور که به  شیاز جا پدر
آمد گفت یسمت او م : 

-  تیخستگ زمیبر ییچا هیبمون واست 
ادیدرب . 

باال رفت گرید یا پله . 

 

 



 

 

- دارم ازین شترینه االن به استراحت ب .  

بدون آنکه منتظر عکس العمل پدر  و
داتاقش ش یباشد راه . 

 یمقنعه را از رو ستادیتختش ا کنار
سرش برداشت و مانتو را از تنش خارج 

تخت نشست و مانتو را  یکرد. لبه 
 دیکنارش گذاشت. هنوز منتظر تماس حم

انداخت  زیم یبه ساعت رو یبود نگاه
شد که با او تماس  یسه ساعت م بایتقر

نشده  دیاز حم یگرفته، اما هنوز خبر
 نداخت،ت اتخ یبود. خودش را رو

سرش گذاشت و به سقف  ریدستانش را ز
پا پس  دیحم نکهیشد. از تصور ا رهیخ
باشد قلبش درد گرفت و بدنش  دهیکش

 

 



 

 

زد و به خودش  شیدر جا ی. غلطدیلرز
 ده،یداد که او هنوز تماسش را ند یدلدار

 هیکرد به مدت چند ثان یپلک بست و سع
فکر نکند اما  زیچ چیهم که شده به ه

نستتوا یمگر م . 

که به در باز اتاقش خورد،  یضربه ا با
مادر  دنیسرش را بلند کرد. با د یکم

زد و آرام سالم داد یلبخند اجبار .  

نشست  یتخت م یهمانطور که لبه  مادر
 :گفت

 سالم چه خبرا؟-

به  مینشست و بدون آنکه مستق کامل
دیشود پرس رهیچشمان مادر خ . 

 

 



 

 

- ؟یاز چ  

تخت  یروسحر را از  یمانتو  مادر
گذاشت یبرداشت و کنار . 

- . مگه قرار نبود با خانواده دیاز حم
 نییو سرش را پا دیصحبت کنه.  لب گز

 .انداخت
- نشده یفعال که خبر . 

به  یکه سر یکرد و در حال یاخم مادر
داد گفت یعالمت تاسف تکان م : 

-  هیپسره  ،یهست ینمیدونم تو منتظر چ
 تو گفته و رفته. یواسه دلخوش یزیچ

 یحرف ب هیبخاطر  یخوا یحاال تو م
؟یو تباه کن ندتیسر و ته آ !  

 

 



 

 

خسته و کالفه گفت سحر : 

- دیکنم زود قضاوت نکن یخواهش م . 

کرد و  کیبه او نزد یسرش را کم مادر
گفت قیعم یبا نگاه : 

- ازش نشد به  یاگه تا آخر هفته خبر
دمیاومدن م یخواستگارت اجازه  .  

 یادر، نگاهگرد شد به م یبا چشمان سحر
 .انداخت

- مامان یوا ... 

از جا برخاست انگشت اشاره اش  مادر
 :را سمت سحر گرفت و گفت

 

 



 

 

-  ندتیخواد آ یمامان نداره، دلم نم
حرف خراب بشه.  تو هم  کیبخاطر 

نه با  یبا عقلت فکر کن کمیکن  یسع
  .احساساتت

از  یگریمنتظر حرف د نکهیا وبدون
تاق خارج تند از ا ییسحر باشد با قدم ها

 .شد

بد تر از آن  گریکرد د یکالفه پوف سحر
نبود تا  دیهم از حم یخبر یشد. حت ینم

مشخص شود فشیتکل .  

رفت.  فشیجا برخاست به سمت ک از
 کباریگرفت  میتلفن را خارج کرد و تصم

اجازه  دی. نباردیبگتماس  دیبا حم گرید

 

 



 

 

شود.  یداد که با قلب و احساسش باز یم
لرزان شماره  یبود با دست یبه هر زحمت

بوق تلفن را  نیرا گرفت. باخوردن اول
کنار گوشش گذاشت و بوق ها را 

دو، سه و... باز هم  ک،یشمرد... 
 یرا رو یجواب ماند. گوش یتماسش ب

 یصندل یپرتاب کرد و خودش رو زیم
شد  دهیکش یام ذهنش به سمتنشست. تم

 یندیاتفاق ناخوشا دیحم یبرا دیکه شا
 یمهر یخواست ب یافتاده باشد. دلش نم

سخت بود  شیرا باور کند. برا دیحم
که  یگرفتن آن همه عشق و محبت دهیناد
وجودش شکل گرفته بود در کبارهیبه  .  

 

 



 

 

. دیرا به تخت رساند دراز کش خودش
و کرد را بست و در دل آرز شیپلک ها
را بشنود دیحم یصدا گرید کباریفقط  ... 

اتاقش  ینداشت. پشت پنجره  یخوب حال
 هیمادر و بق یو به حرف ها ستادیا

هزارمین بار در دلش به  یفکرکرد. برا
خود لعنت فرستاد که چرا با وجود 

مادر و خانواده اش داشت  که از یشناخت
داده بود، تا آخر کنارش  نانیبه سحر اطم

 یخواهد ماند. پنجره را گشود به هوا
تازه کرد تا  یداشت. نفس اجیتازه احت
 ادیرا از  شیچند لحظه پ یحس خفگ

بر پا بود، تحمل  یببرد. در دلش آشوب
را داشت جز دل کندن از  زیهمه چ

 

 



 

 

 بیها عج یسبز رنگ که تازگ یدوگو
برده بود. پشت به  غمایدلش را به 

سست خودش را به  ییپنجره، با قدم ها
تخت نشست و به  یتختش رساند. لبه 

از  یکار گریشد. د رهیرو به رو خ
اثبات  یمادر برا یآمد وقت یدستش بر نم

مخالفتش از خواهر و برادر ها هم  دیشد
خواسته بود با او حرف زده و متقاعدش 

 ی. لحظه استیاو ن کنند که سحر مناسب
انجام دهد پلک  دیکه چکار با نیبا فکر ا

ذهن خسته اش  انیبست و تمرکز کرد. م
ن مسائل به سحر یبه دنبال چگونه گفتن ا
دانست که  یم یبود. بهتر از هرکس
 یچه حال و روز شیسحر بعد حرف ها

 

 



 

 

نداشت.  یگرید یخواهد داشت اما چاره 
 یم مرا تما زیهمه چ عتریهر چه سر دیبا

 .کرد
عشق، چشم گشود  نیفکر برهم زدن ا با

فرو برد و  شیداخل موها یدست یعصب
با چشم بدنبال تلفنش گشت. تلفن را که 

خم شد و آنرا برداشت.  دید شیکنار متکا
 یداد و با دستان رونیکالفه ب ینفس

لرزان شروع به نوشتن کرد." سالم من 
گردم فردا عصر هماهنگ  یدارم بر م

پارک  2 اعت. سنمتیبب دیباش با
را  امیپ ،ی". بعد مکث کوتاهیشگیهم
را کنار  یسحر ارسال کرد. گوش یبرا

و تمام  دیتخت دراز کش یگذاشت و رو

 

 



 

 

توجه به بغض  یخود را کرد تا ب یسع
چنگ انداخته بود  شیکه به گلو ینیسنگ

هم بگذارد و بخوابد یرا رو شیپلک ها . 

 یبار بدون آنکه به کس نیاول یبرا
 شبید امیاطالع دهد از خانه خارج شد. پ

مقدمه بود که  یو ب یآنقدر ناگهان دیحم
خود کرده بود.  ریتمام افکارش را درگ

دست تکان داد و  یتاکس نیاول یبرا
 یسوار شد آدرس را که گفت به پشت

دلهره داشت هرگز  داد. هیتک یصندل
 نگونهیا دیبود که حم امدهین شیپ شیبرا

. یاز هر حس یقرار بگذارد سرد و خال
گذاشت، آرام  یشانیپ یدستش را رو

را کرد تا افکار  شیفشرد و تمام سع

 

 



 

 

 یرا از خود دور کند. با صدا یمنف
 .راننده به خود آمد

- میدیرس . 

آورد.  رونیب فشیاز داخل ک یاسکناس 
شد وبه طرف  ادهیپ عیداد و سربه راننده 

رفت هنوز از  یشگیهم یها یصندل
نبود. ضربان قلبش شدت  یخبر دیحم

نشست . تلفنش را  یصندل یگرفت. رو
 یآورد و شماره  رونیب فشیاز داخل ک

را گرفت. بعد خوردن دو بوق  دیحم
 نیهم دیتماس قطع شد. حدس زد با

 فشیها باشد. تلفن را داخل ک یکینزد
حوصله مشغول  یکالفه و ب انداخت.

شد فشیبا بند ک یباز .  

 

 



 

 

- کردم ریسالم طبق معمول د . 

برخاست به عقب  دیحم یصدا دنیشن با
نگاه غم گرفته و  دنیو با د دیچرخ

از لبخندش در کنار ته  یصورت خال
 شترینامرتب اضطرابش ب یو موها شیر

  .شد

سالم کرد یآرام و لرزان یصدا با .  

آمد، نشست و  یبه سمت صندل دیحم
و گفت دینگاهش را باال کش : 

- ؟ینیبش یخوا ینم ! 

 گرید یتکان داد و گوشه  یسر سحر
نشست و چشم به دهان او  یصندل

 .دوخت

 

 



 

 

 .سحر-

لحن  ینشست حت دیحم یرو نگاهش
کرد. آب  یفرق م شهیسحر گفتنش با هم

 :دهانش را قورت داد و گفت
 .بله-
 یو با لحن دیکامل به سمتش چرخ دیحم
گفت نیمگغ : 

- ؟یبخش یمن و م ! 

ختیدر دلش فرو ر یزیچ .  

- ؟یبابت چ  

- که بهت دادم و  ییبابت تموم قول ها
رشونیامروز اومدم که بزنم ز . 

 

 



 

 

نداشت  یزیسکوت کرد در واقع چ سحر
گرفت و  دی. نگاهش را از حمدیکه بگو
را  شیدوخت. بغض راه گلو نیبه زم

شروع به  اریاخت یبست و چشمانش ب
کردند دنیبار .  

حال و روز سحر برخاست  دنیبا د دیحم
از او فاصله گرفت و گفت یقدم : 

- من تحمل  زیکنم اشک نر یخواهش م
  .ندارم
باز هم سکوت کرد سحر . 

سحر  دنید شیبرا دیبه سمتش چرخ دیحم
سخت بود. خودش هم  یحالت نیدر چن

حال و روزش بهتر از سحر نبود.نفسش 

 

 



 

 

رداشت و به ب یبه شماره افتاده بود. قدم
بار دستش  نیاول یشد. برا کیسحر نزد

و با  دیسحر کش سیخ یگونه  یرا رو
لرزان گفت ییصدا : 

-  یبودن ما کنار هم شدن دم،یبخدا بر
که بشه زارنینم یعنی ست،ین . 

خواسته  یخسته تر از آن بود که برا 
 .شدن التماس کند. نگاهش را باال آورد

 بیس یمن از اول بهت گفتم که مزه  -
دوست نداره.  چکسیدندان زده رو ه

حرف ها برو.  نیحاال هم بدون گفتن ا
 .تمومش کن

 

 



 

 

مرد  سیکرد و به چشمان خ یمکث 
شد. چقدر دل کندن و  رهیخ شیروبه رو

و   دیسخت بود. بغضش را بلع دنیبر
نلرزد شیخود را کرد تا صدا یتمام سع . 

  .من به شکست عادت دارم-
دختر را  نیبه درد آمد چقدر ا دلش

در  انهیمثل مور یدوست داشت. فکر
مغزش بود کنار سحر  بیحال تخر
که  یزیآنکه به عواقب چ ینشست و ب
آورد فکر کند، گفت یبر زبان م : 

به  میتون یم یاما، اگه تو موافق باش -
قول  انه،یفقط مخف میرابطه مون ادامه بد

باشم نیبرات بهتر  دمیم . 

 

 



 

 

 نیشد مرد محبوبش چن ینم باورش
هر  رفتنیپذ شیبه او بدهد برا یشنهادیپ

سخت بود  یا انهیمخف یگونه رابطه 
هم حالش را  دیحم شنهادیفکر به پ یحت
برخاست نگاه از  شیکرد. از جا یبد م
گفت یگرفت و محکم و قو دیحم : 

- ایسراغ من ن گهید ... 

  

و به  دینگاه متعجبش را باال کش دیمح
شد رهیسحر خ . 

؟یراحت نیبه هم یعنی -  

به جلو برداشت یخراب قدم یحال با . 

 

 



 

 

- راحت بودن و نبودنش مهم  گهید
 گهیساعت د نیکه از ا نهی. مهم استین
ستیما ن نیب یچیه . 

کرد و دوباره ادامه داد یمکث .  

- چون من  دینگران وجدانتون هم نباش
  . شما رو مقصر نمیدونماصال

تکان داد یسر یعصب دیحم . 

- . نگران دلمم ستمیمن نگران وجدانم ن
آرومش  یدونم چطور یکه بعد تو نم

 دونمیهستم که نم ییکنم. نگران فردا
کنم شیبدون تو سپر یچطور . 

 

 



 

 

 رهیفاصله گرفت. خ دیاز حم گرید یقدم
شد.  با  شیبه حوض بزرگ روبه رو

لرزان گفت ییصدا : 

-  یمیشه حت یبراتون عاد زیهمه چ
شدم  یرفتن یاومدم و ک یک ادینم ادتونی

هاش و داره یشما هنوز قشنگ یبرا ایدن . 

 یفردا یلحظه ا یبست و برا پلک
 یرا تجسم کرد. اشک دیخودش بدون حم

را پاک  دیگونه اش غلط یکه آرام رو
خواهد  یمعن شیفردا اینمود واقعا آ

 !داشت؟

 

 



 

 

نامش را خواند،  که پر بغض ییصدا با
به خودش آمد. چشم باز کرد و نفس 

داد رونیمضطربش را ب . 

 .بله-
- مونم و  یعاشق م شهیسحر من هم

مطمئن هستم دوباره سرنوشت ما رو سر 
 ی.  حاال هم اگه نمدهیراه هم قرار م

 ستیمهم ن میداشته باش یرابطه ا یخوا
 شهیفقط بدون تو قلب من جات هم

  .محفوظه
رفتنش را سست  یپا دیحم یها حرف

را  سشینگاه خ دیکرد به سمت او چرخ
دوخت دیبه چشمان حم . 

 

 



 

 

- اون موقع  میبود دهیکاش همو زودتر د
 یبود اما حاال... قصه  ندمونیبه آ یدیام

باز آخر  فیبرام. اما ح یبود یقشنگ
به خونش  چارهیقصه شد و کالغ ب

دینرس .  

انداخت و ادامه داد نییرا پا سرش . 

- یخوشبخت باش یهر جا هست رمدوایام .  

برخاست و تمام قد مقابل سحر  دیحم
ستادیا . 

- امروز از لب بوم  نیهم یخوشبخت
. دعا کن صبور باشم و دیمن پر یخونه 

ارمیهمه غم و طاقت ب نیا .  

 

 



 

 

 دیعطر حم یبار بو نیآخر یبرا سحر
که  ییاشک ها انیو در م دیرا نفس کش

د کرده بودند  لبخن سیچهره اش را خ
زد یتلخ . 

- شد که  یمن مستجاب م یاگر دعا
نبود نیروزگارم ا . 

فرستاد نییپا یدهانش را به سخت آب . 

- تو نبودم که خدا نخواست  قیمن ال دیشا
. به هر حال هر چه بود میکنار هم باش

 .گذشت
 رهیدو در سکوت چند لحظه به هم خ هر

تلخ و غم گرفته. اما سحر  یشدند سکوت
به آن چشم ها  ستنیطاقت نگر گریکه د

 

 



 

 

گرفت و آرام لب  دیرا نداشت نگاه از حم
خورد یتکان شیها . 

 .خداحافظ-

بند  دیکه از او فاصله گرفت حم یقدم
تاب تر از قبل گفت یو ب دیرا کش فشیک : 

- تونم زنگ بزنم؟ یبهت که م ! 

 شیقلبش شدت گرفت و نفس ها ضربان
مرد امروز قصد  نیبه شماره افتاد. ا
رفت و او  یبود چرا نم جانش را کرده

کرد یتنها رها نم شیرا با تمام غم ها . 

و  دیکش سشیخ یگونه  یرو یدست 
 ریرا جمع کرد تا بتواند ت شیتمام قوا

 .خالص را رها کند

 

 



 

 

- بهم زنگ نزن یحت گهینه، د . 

 ریرا نداشت که برگردد و تاث نیا قدرت
. اما دست ندیاو بب یحرفش را در چهره 

 یباره  کیسکوت  و فیرها شده از ک
 زیرا سر ر یاضطراب اریاخت یب دیحم

وجودش کرد و مجبور شد به عقب 
شود که با شانه  یمرد ی رهیبرگردد و خ

به غم نشسته  یافتاده و نگاه یها
 یو او را تماشا م ستادهیهمچنان آنجا ا

 .کرد
و رنج و غمش؛  دیحم دنتیاز د دلش

 .درد گرفت

 

 



 

 

ش را ندانست دست زیماندن را جا گرید
 میداد و همچون نس یباال آورد. تکان

عبور کرد و  دیسبک بال از کنار حم
خو کند ییرفت تا دوباره به تنها . 

شده بود.  رهیسحر خ یخال یبه جا هنوز
و کجا اینهمه عاشقش شده بود که  یک

ان از دست داده و حاال با رفتنش تو
 نیبود تا او را از ا یمنتظر معجزه ا

اوردیحال درب .   

 یبه عقب رفت خودش را رو یقدم
 یانداخت و دستانش را رو یصندل

اش گذاشت. غم از دست دادن  یشانیپ
 نینبود که بتواند به هم یزیسحر چ
کند شیها  رها یزود .  

 

 



 

 

خورد را از  یرا که زنگ م تلفنش
به آن انداخت  ینگاهآورد  رونیب بشیج

 یمهناز رو یو به نام نقش گرفته 
 اریاخت یشد. ب رهیتلفن خ یصفحه 

 یحواسش به سمت مادر رفت که صبح ب
شده و تا آن ساعت هم  یخبر از او راه

پاسخ گذاشته بود.  یرا ب شیتماس ها
باال  اکه به سراغش آمد تلفن ر ینگران

 .برد و جواب داد
 !الو-
مضطربش کرد یماو ک یگرفته  یصدا . 

- مامان از صبح  ؟ییکجا ؟یسالم خوب
 .نگرانته

 

 



 

 

 !مامان خوبه؟-
آره فقط نگرانته. چرا تلفن هاش و -

؟یدیجواب نم ! 

که از حال مادر راحت شد لب  الشیخ
و مشوش گفت دیجو : 

 یمن خوبم به مامان بگو همه چ -
خواست تموم شد. االن  یهمونطور که م

با هزار  و که یهمدانم، اومدم دل دختر
عاشق کرده بود شکستم تا  دیوعده و وع
که با خون جگر بزرگم کرده  یدل مادر

خودم  ینشکنه. مهناز من امروز با دستا
وجود  یجنگل  گهینابود کردم. د ندمویآ

 

 



 

 

درختاش به  ی هیسا رینداره که من ز
 .آرامش برسم

و مضطرب مهناز دوباره  دهیبر یصدا
دیچیدر تلفن پ . 

- ؟یخوب. تو دیح..م..  

- حال نا خوشم تا عمر  نیو ا ستمینه ن
 .دارم با منه

 یگریحرف بدون آنکه مجال د نیا با
صحبت به مهناز بدهد،  تلفن را  یبرا

سحر  ریقطع کرد و ذهنش دوباره درگ
 ...ورفتنش شد

 نانیاشت. اطمرا تند تر برد شیها قدم
پارک  نیداشت، تا آخر عمر هرگز به ا

 

 



 

 

را بست  شینخواهد آمد. بغض راه گلو
کند.  هیتوانست گر ینم ابانیاما در خ
 یکه رو یکرد به غم بزرگ یفقط سع

نکند یدلش نشسته بود توجه . 

که  یتاجر هیشب یداشت،حال یبیغر حال
را از دست  شیها ییشبه تمام دارا کی

به فردا نداشت.  یدیام گریداده و د
مقدمه  یکه ب یدستش را باال برد و اشک

بود را پاک کرد.  دهیگونه اش چک یرو
 یب یها یو مهربان دیحم یدلش برا

که  یچشمان یشد. برا یمرزش تنگ م
بخش اماندازه آر یآرام بود و ب . 

را باال گرفت و به آسمان چشم  سرش
 یرا م ییگله از خدا یدوخت. دلش کم

 

 



 

 

را پر کرده بود از  رشیدخواست که تق
و آرام  امدی. اما دلش نییجدا یصحنه ها

شکرت ایلب نجوا کرد. "خدا ریز ". 

 

 

به اتاقش پناه برد.  شهیقرار تر از هم یب
 ینشست و سرش را به پشت یصندل یرو

داد. امروز باالخره به همه از  هیآن تک
گفت و چقدر بابات آن رابطه  دیرفتن حم
دیحرف شن .  

مدت  یکه منجر شده بود برا یا رابطه
را از خاطر ببرد شیتمام غم ها یکوتاه . 

 

 



 

 

باز شدن در اتاق، سرش را  یصدا با
مادر که  یعصبان یبلند کرد و به چهره 
 یبود، نگاه ستادهیدر چهارچوب در ا

 یانداخت. آب دهانش را به همراه بغض
فرستاد  نییرا پا زدیچنگ م شیکه به گلو
 :و گفت

- دیه نگفته باشموند یباز حرف . 

برداشت و وارد اتاق شد یقدم مادر . 

- و جواب  ایپسره هم رفت. ب نیحاال که ا
خواستگارت و بده نیا .  

خورد یتکان شیجا در . 

- بگم که  دیبا یمامان، من به چه زبان
 .اصال قصد ازدواج ندارم

 

 



 

 

 شیشانیپ یدستش را باال برد و رو مادر
 .گذاشت

- فتم. تو سر درد گر یبخدا از کارها
! ؟یخوا یم یاز زندگ یدونم چ ینم

نبود تا ترو  یو کس یشد ریفردا که پ
 یم یاالن من چ یفهم یخشکت کنه م

 .گم
مادر  یبرخاست و روبه رو شیجا از
ستادیا .  

- کنم  یفقط خواهش م دینگران من نباش
نیاریاسم خواستگار ن گهید . 

بزند که سحر او را  یخواست حرف مادر
شانه  یرا روسرش  دیدر آغوش کش

 

 



 

 

که باالخره  ینهاد و با بغض شیها
 :شکسته بود گفت

-  یمدت تنها باشم م کیمامان اجازه بده 
که داره سبک کنم یخوام قلبم و از غم .  

 زیعز یها هیبود و طاقت گر مادر
 یموها یرو یدردانه اش را نداشت دست

و گفت دیمواج سحر کش : 

- . تو زمیگم عز یخودت م یمن برا
تو چندان  طیدر شرا یزن یگجامعه زند
 یها ثی. من از حرف و حدستیراحت ن
ترسم یبعد م . 

در آغوش فشرد شتریرا ب مادر . 

 

 



 

 

- خوام.  یمدت کوتاه فرصت م کیفقط 
 .تحملم کن

- کنم  یفدات بشم. برات دعا م یاله
یخوشبخت بش .  

و عطر تن مادر را  دیکش یقیعم نفس
حرفش  نیکرد مادر با ا شیها هیوارد ر

با  یو فهمانده بود حاال حاال ها کاربه ا
 ...او ندارد

کرد چشم  یکه در سرش حس م یدرد با
بر صورتش  میمستق دیگشود. نور خورش

را چندبار باز و  شیبود. پلک ها دهیتاب
تو پکند.  دایپ یخوب دیبسته کرد تا بتواند د

آورد  یکه بخاطر م ییرا کنار زد تا جا

 

 



 

 

بود.  دهیخود نکش یرو یزیچ شبید
 نکهیاحتمال داد حتما مادر بعد از ا

پتو  شیاتاقش آمده و رو هخوابش برده ب
آمد. سر درد امانش  نییتخت پا ده،ازیکش

شد که شب  یم یبود. چند ماه دهیرا بر
 یماند و به عشق یم داریب روقتیها تا د
کرد.  یاز دست داده بود فکر م که ساده
کامال  شیسحر در زندگ یخال یهنوز جا
باز اتاقش  مهیشد. به سمت در ن یحس م

 ی رهیدستگ یوکه دستش ر نیرفت هم
 دیمادر به گوشش رس یدر نشست صدا

که مشغول مکالمه با تلفن بود. به محض 
کرد زیرا ت شینامش گوش ها دنیشن . 

- رهیداره از دستم م دیبچه ام حم .  

 

 



 

 

است و  یدانست پشت خط چه کس ینم
داده بود که مادر گفت یچه پاسخ : 

-  یبرا شبید دارهیوقت ب ریچند شبه تا د
 دمیاش رو شن هیگر یبار صدا نیاول

ترسم  یچکار کنم. م دیدونم با یبخدا نم
بعد تموم شدن  یاز دست بره. حت دمیحم

هم نگرفت که  یکار گهیاون کارش د
  .الاقل سر گرم بشه

 دهیاش را شن هیگر یمادر صدا نکهیا از
 ی هیبق گرینشاند. د یشانیبر پ یبود اخم

نبود چند قدم به  یدنیشن شیحرف ها برا
تخت  یعقب برگشت و دوباره رو

  .نشست

 

 



 

 

گفت بعد از سه ماه،  یرا م تیواقع مادر
نه توانسته بود سحر را فراموش کند نه 

رفت.  یدست و دلش به کار کردن م
را کرده بود  شیهوا  لیدل یبکه  شبید

خواست همان لحظه سوار  یآنقدر که م
 یاو حت دنیشده و به قصد د نیبر ماش

راه را بر تن  یچند لحظه، خستگ یبرا
 یشده و به جا مانیپشبخرد. اما دوباره 

پناه برده بود تا قلبش آرام  هیرفتن به گر
ردیگ . 

را  یکرده کس یسع یلیمدت خ نیا در
آن  ادیند اما هربار با سحر ک نیگزیجا

شده و دوباره به  مانیپش یرنگ یدو گو
آورد یم یرو ییتنها .  

 

 



 

 

مادر از جا برخاست  یقطع شدن صدا با
به اطراف  یو از اتاق خارج شد. نگاه
مادر که  یسالن انداخت و نگاهش رو

کنار تلفن به فکر  فرو رفته بود، ثابت 
 .ماند. آرام لب زد

 .سالم-

از  یآمد و لبش به لبخندمادر باال  نگاه
 .هم باز شد

- ریماهت، صبح بخ یسالم به رو . 

به بدنش داد یو قوس کش . 

- ریصبح بخ .  

از جا برخاست و به سمت  مادر
 .آشپزخانه رفت

 

 



 

 

-  یبه دست و صورتت بزن یتا آب
 .صبحانه آماده است

مبل نشست و با نگاه مادر را  نیاول یرو
 .دنبال کرد

- ؟یزدیحرف م یبا کس  

 ییبه عقب برگشت و با مردمک ها مادر
 .لرزان به او چشم دوخت

- شده؟ یزیبا مهناز بودم چطور مگه چ ! 

مبل گذاشت  یدسته  یرا رو دستش
تکان داد و گفت یسر : 

- من حرف  ینه فقط فکر کنم درباره 
دیزنیم .  

 

 



 

 

رفته را بازگشت کنار او  ریمس مادر
 :نشست و گفت

- ؟یدیشن  

- د؟یگفت یم ینه چ ! 

چشمان پسرش کرد و با  خیم را نگاهش
گفت یمکث کوتاه : 

- هات، از دل ندادنت به  یقرار یاز ب
 یچ ؟یشد ینطوریچرا ا دیکار، حم

 شبید ؟یافسرده بش نقدریباعث شده ا
؟یکرد یم هیچرا گر  

خواست با آوردن نام سحر  ینم دلش
خاطر مادر را مکدر کند. همانطور که 

شد گفت یبلند م : 

 

 



 

 

- فرصت  یکمفقط  ستین یمهم زیچ
خوام یاستراحت م یبرا . 

دیباال کش ییکالفه ابرو مادر : 

- به اون دختر نداره؟ یربط چیه یعنی ! 

فرو برد و  شیداخل موها یدست یعصب
داد و گفت نییپا یآب دهانش را به سخت : 

 ...نه-
کامال واضح بود به  دیدروغ حم شیبرا
شد و گفت ریگ یعلت پ نیهم : 

- داده فکر کن.  ییکه دا یشنهادیپس به پ
که  یکار نیبرو بب رازیسفر به ش کی
ه؟یگفت چطور یم  

 

 



 

 

حرف مادر سر چرخاند و او را نگاه  با
داد و  رونیکرد. نفسش را با حرص ب

به صورت زبر  یدست یکالفه و عصب
گفت دیشده اش کش : 

- من و رسما از  دیرفتگ میتصم یعنی
د؟یکن رونیخونه ب   

 دیحال حم یبه چشمان خسته و ب ینگاه
 .انداخت

-  نی. فقط برات نگرانم اهیچه حرف نیا
. تا دهیتو خودت بودن داره عذابم م

 یبش نیبود خونه نش امدهین شیامروز پ
استراحت یاونم برا . 

 

 



 

 

مادر بود  یکه نگاهش رو همانطور
تش را دس عیسر دیبه ذهنش رس یفکر
چشمش گذاشت و گفت یرو : 

- کنم تا  یصحبت م ییچشم با دا یبه رو
 ی. راضنمیسفرم و بچ یبتونم برنامه 

د؟یشد  

زد یقیبرخاست لبخند عم شیجا از . 

- دل مادر زیفدات بشم عز یاله . 

  .خدا نکنه-

- به دست و صورتت بزن  یحاال برو آب
صبحونه بخور ایو ب . 

فت و از مادر فاصله گر یگفتن چشم با
قبل شستن دست و صورتش به اتاقش 

 

 



 

 

به سمت  کبارهیبازگشت. تمام ذهنش 
 رازیتوانست در راه ش یم دیسحر پر کش

به او بزند و از دور هم که شده او  یسر
 عیافکار سر نی. با اردیتا آرام بگ ندیرا بب

طاقت  گریرا گرفت. د ییدا یشماره 
 کیو اورا از نزد رفت یم دینداشت با

دید یم . 

تخت  یحوصله بود و دلتنگ رو یب
سرش  ریو دستانش را ز دهیدراز کش

در  دیکه حم یگذاشته بود. چند ماه
نبود سخت و طاقت فرسا گذشته  شیزندگ

 یها ثیبود مخصوصا حرف و حد
 میکه بلعث آزارش شده و تصم انیاطراف

 یتنها باشد. حت یرفته بود چند صباحگ

 

 



 

 

 ینم شتریروز ب 4 یرا هم ماه یعل
 یدوندگ یکه آن هم بعد کل ندیبب نستتوا

ردیو دادگاه رفتن توانسته بود بگ . 

زد و به ساعت  یغلط شیدر جا 
شد زمان  رهیخ شیروبه رو یوارید

گذشت. قرار بود  یم یبه کند شیبرا
 رونیبا خواهرش ب دیخر یبرا یعصر

نداشت اما بهتر  دیخر یرود. حوصله ب
بود دنیاز خانه ماندن و خواب .  

 مین شیزنگ تلفن باعث شد در جا یصدا
 زیم یشود تا بتواند تلفنش را از رو زیخ

تلفن  یصفحه  یبردارد. نگاهش رو
شد بعد از گذشت  یثابت ماند. باورش نم

 

 



 

 

صفحه  یرو دینام حم گریچند ماه بار د
تلفنش نقش ببندد ی .  

قلبش که شدت گرفت دستانش  تپش
بود  یکردند با هر سخت دنیشروع به لرز

 یسبز تماس را زد و با صدا کونیآ
 .لرزان پاسخ داد

 .بله-
شد.  یآن طرف خط طوالن سکوت

دیمتعجب پرس : 

- ؟یقصد حرف زدن ندار ! 

تمام  دیحم یگرم و مردانه  یصدا
دیوجودش را به آتش کش .  

 

 



 

 

-  یه تو بخوااز االن تا آخر عمر هم، اگ
بهم  یاما اونقدر دلتنگ زنمیبرات حرف م

صدات نفسم و  دنیفشار آورده  که شن
گرفت و قلبم و از جا کند. . . چقدر 

 .دلتنگت بودم خانوم
دهانش را که قورت داد بغضش  آب

گونه روان  یرو شیشکست و اشک ها
دانست  یشدند. چقدر دلتنگ بود خدا م

نبازد گفت عیرا سر هیقاف نکهیا یاما برا : 

- ؟یچرا زنگ زد ! 

- امروز نیسحر هم نمتیخوام بب یم . 

را پاک کرد و  شیاشک ها متعجب
باال انداخت ییابرو . 

 

 



 

 

- ؟یمگه همدان  ! 

مشهود بود  شیکه در صدا یشوق با
 :گفت

- کار برم  کی دنید یقرار بود برا
گرفتم اول تو  میاما نتونستم تصم رازیش

بعد برم نمیرو بب . 

بش گذاشت و نفس قل یرا رو دستش
ها و  ی. با وجود تمام دلتنگدیکش یقیعم
قصد نداشت دوباره با  شیها یتاب یب
 یبرهه  کیخودش را وارد  دیحم دنید

کند. پلک بست و آرام  یگریسخت د
 :گفت

- امیب دنتونیتونم به د یمن نم . 

 

 



 

 

آن طرف خط که  قیعم ینفس ها یصدا
ادامه داد دیبه گوشش رس . 

-  ی. حتمیندار یوجه اشتراک چیما ه
به  یپس لزوم میهم باهم ندار ینسبت
 نیکنم بر ی. خواهش مستیمجدد ن دارید

تونیدنبال زندگ .  

- اومدم نجایتو تا ا دنیاما من به شوق د . 

و کجا اینهمه  یهم ندانست ک خودش
 .سنگدل شده بود

- من قراره ازدواج کنم و  دیاشتباه کرد
 کی دنیبخوام به د گرید ستین حیصح
برم بهیغرمرد  . 

دیاو را با مکث شن یگرفته  یصدا . 

 

 



 

 

- جبران  یخوا یم ؟یگ یدروغ م یدار
چند ماه نبودنمو نیتموم ا یکن ... 

و مشوش تر از قبل گفت دیجو لب : 

- من و از  گهی. دستیدر کار ن یدروغ
ذهنت پاک کن یصفحه  . 

او را که  ی دهیلرزان و نفس بر یصدا
 یب شیاشک ها دیشن یاز پشت گوش

روان شدند یگونه ها یبا رومها . 

- بهم زنگ نزن یحت گهید . 

پر شد یدرون گوش دیبلند حم یصدا . 

 .سحر من هنوز عاشقتم-

مضطربش را رها کرد نفس . 

 

 



 

 

اما من فراموشت کردم همون روز که -
یرفت . 

عشق  نیگو هم شده بود واقعا ا دروغ
برد یداشت او را به کجا م .  

قطع کرد.  یرا بدون خداحافظ یگوش
به همان حالت ماند که دوباره  هیچند ثان

قصد  دیحم ییتلفنش زنگ خورد. گو
 ...کوتاه آمدن نداشت

به جانش افتاده  دیجواب دادن ترد یبرا
 یهمچنان در دستش م یبود. گوش

خ زد و دوباره پاس ای. دل را به دردیلرز
 .داد

 

 



 

 

- . بذار منم تیدنبال زندگ یریچرا نم
بکنم مویزندگ . 

بند دلش را پاره کرد دیحم ادیفر یصدا . 

-  ای نمتیتا بب رونیب یایاالن م نیهم ای
در خونتون امیخودم م .  

کرد و ادامه داد یمکث . 

- . به جون ریبگ یسحر حرف من و جد
 یپارک نباش گهیساعت د میجفتمون تا ن

 .اومدم در خونتون
بوق  دنیبزند که با شن یحرف خواست

 زیم یرا رو یگوش یممتد عصب یها
 .رها کرد

 

 



 

 

را کامل شناخته بود و  دیمدت حم نیا در
دانست که به حرفش عمل خواهد  یم

 .کرد
 یرا دوباره برداشت شماره  یگوش

خواهرش را گرفت و قرار عصر را 
 عیکه راحت شد سر الشیکنسل کرد. خ

 نی. بعد استادیا نهیو مقابل آ دیلباس پوش
از  باتریدوست داشت ز یمدت دور

به  یبرا یاما وقت دیایبه چشم ب شهیهم
 یرا نداشت. شالش را رو دنیخودش رس

هم  انگاهش ر نیسر مرتب کرد و آخر
 یبه خود انداخت. در دلش آشوب نهیدر آ

که  یاقیبر پا بود. با اضطراب و اشت

 

 



 

 

همزمان وجودش را در بر گرفته بود به 
صد پارک خانه را ترک کردمق . 

 

شلوغ پارک انداخت  یبه محوطه  ینگاه
کردند  یم یتابستان بود و مردم سع

. با اورندیکودکان خود را به گردش ب
نگاه از اطراف  شیبه پا یخوردن توپ
شد  یتوپ قرمز رنگ ی رهیگرفت و خ
بود. خم  شد و  نیزم یرو شیکه کنار پا

ه لحظ کی یتوپ را در دست گرفت برا
 یو ب بودکاش کودک  یآرزو کرد که ا

 یکیتوپ پالست نیتا شب با هم ایدن الیخ
شد یسر گرم م . 

 

 



 

 

- دستت؟ یتوپ من و چرا گرفت ! 

به خود آمد  یکودکانه ا یصدا دنیشن با
 ییپسر ناز و مو طال یو نگاهش رو
خم شد تا هم قد او شود  یثابت ماند. کم

دیپرس یو با لحن کودکانه ا . 

-  یپا ریشماست؟ پس ز توپ مال نیا
کرد؟ یم یمن چ  

نگران به توپش  یبچه با چشمان پسر
انداخت ینگاه . 

-  یم یباز میبخدا توپ خودمه، داشت
 یسمت. حاال نم نیاومد ا هوی میکرد
؟یبد یخوا  

 

 



 

 

لخت و  یموها انیم یزد. دست یلبخند
و توپ را به سمتش  دیکش شییطال

 .گرفت
- گل پسر فقط مواظب خودت  دییبفرما

شبا . 

توپ را به سرعت از دست سحر  پسر
 گریبه سمت د یو بدون گفتن حرف دیکش

دیپارک دو . 

تکان  یسر یآوردن عل ادیبا به  سحر
  .داد تا بر خودش مسلط شود

رفت از دور  یشگیهم یسمت صندل به
را که مشغول  دیراحت توانست حم یلیخ

ندیقدم زدن بود بب .  

 

 



 

 

چقدر دلتنگ مرد رو  دیکش یقیعم نفس
بودن  شهیکه هم یبود مرد شیه روب

 هیکرد. چند ثان یکنارش را آرزو م
. کامال ستادیا شیهمانطور به تماشا

مشخص بود که آرام و قرار ندارد. 
درست مثل سحر که قلبش هر لحظه 

 نهیس واریشدت ضربه زدنش به در و د
کرد یم شتریرا ب .  

آرام  به سمت او رفت و با  ییگام ها با
الم دادلرزان س ییصدا . 

نگاهش کرد قیو عم ستادیا دیحم .  

- خانوم؟ نگران بودم  یاومد ریچقدر د
یاین . 

 

 



 

 

زد یجان مهیاز او گرفت و لبخند ن نگاه . 

- امیتونستم ن یم یکه کرد یدیبا تهد . 

 یتر شد باز همان عطر لعنت کینزد
 دیهوش از سر سحر برد.  نگاه باال کش

اش  یشد که تمام سع یبه مرد رهیو خ
کم شود نشانیب یرده بود فاصله را ک . 

دلتنگت بودم سحر. اونقدر که شب و -
 زیچ چیشده بود. دیگه ه یکیروزم 

کرد یخوشحالم نم . 

غرق لذت شد  دیحم یبا حرف ها دلش
  دیاما چون قصد نداشت خودش و حم

دوباره دست خوش احساسات شوند از او 
نشست.  مکتین یفاصله گرفت و رو

 

 



 

 

فرستاد و  رونینفس مضطربش را ب
 :گفت

- . یبود و فراموش کن یبهتره هر چ
 نمونیب یرابطه ا ستیخوب ن گهید

  .باشه
لرزان نگاهش  ییو با مردمک ها دیچرخ
 .کرد

- ؟یچ یعنی  

را محکم در دستش گرفت و  فشیبند ک 
گفتم که قراره ازدواج کنم -فشرد.    . 

شد.  رهیخ دیحم رانیو به چشمان ح گفت
. بغضش را ختیدر دلش فرو ر یزیچ

کرد بر خودش مسلط  یپس زد و سع

 

 



 

 

رنگ که  اهیس یشود اما مگر آن دو گو
دادند یاش بودند اجازه م رهیقرار خ یب . 

به سمت  یآهسته کنارش نشست کم دیحم
و آرام لب زد دیسحر چرخ . 

- یگ یدروغ م . 

بدون  ردینکه نگاه از روبه رو بگآ بدون
 :وقفه گفت

- و گرفتم میکاش دروغ بود اما من تصم .  

را باال برد شیصدا . 

-  یا گهیمال کس د دمیاما من اجازه نم
یبش .  

 

 



 

 

به سرش داد تا بهتر  یکوتاه چرخش
. ندیرا بب دیحم نیخشمگ یبتواند چهره 

 یم میاش تصم ندهیآ یچقدر راحت برا
که در دلش  یه اگرفت. با تمام عالق

داشت گفت دینسبت به حم : 

-  یبا من داشته باش یکنم نسبت یفکر نم
رمیکه بخوام ازت اجازه بگ . 

از جا برخاست دستپاچه . 

-  یتون یاما نم ستین نمونیب ینسبت
یباش نمونیب یمنکر عالقه  . 

ستادیا دیشد و مقابل حم بلند .  

- نداره به کار  یا ندهیآ چیکه ه یعالقه ا
نرفته که  ادتی. ادی ینمکس  چیه

 

 



 

 

بخاطر مخالفت کردن مادرت  یچطور
یو رفت یعالقه چشم بست نیرو من و ا . 

تازه کرد و ادامه داد یمکث، نفس با . 

- که چقدر زخم زبون  یدیو ند یرفت
شوهر  یدی. ندختمی. چقدر اشک ردمیشن

 میزندگ یسابقم بخاطر بودن تو تو
لج کرد و  پسرم و ازم گرفت  یچطور
 دنشیچهار روز د یبه ماه دیباحاال 
 یاز عالقه م یبدم. حاال اومد تیرضا
یگ .  

فرو برد شیداخل موها یدست کالفه . 

 .بهم  فرصت بده-
زد یلبخند تلخ هیگر انیم . 

 

 



 

 

-  کینه قصد دارم به  دمینه فرصت م
یدل خوش کنم. بهتره بر یواه دیام .  

- تالش کردم  یلیتونم برم. خ یاما من نم
 شتریالقه اما هر روز بع نیتموم شه ا

اما من  ارهیم یسرد یگن دور یشد. م
گذشت  یم دنتیکه از ند یهر روز

رو  ایشدم.باور کن دن یعاشقت م شتریب
خوام یتو نم یب . 

به عقب برداشت عاشق بود  یقدم سحر
 یحرف ها یکلمه به کلمه  دنیو شن
کرد یرا در رفتن سست م شیپاها دیحم .  

 

 



 

 

- نگو  یچیه گهیکنم د یخواهش م
تمومش کن.  دستش دراز کرد و دست 

سرد سحر را در دست گرفت یها . 

- بهم فرصت بده بگو که  گهید کباری
کنم  یمن درستش م ؟یهنوز دوستم دار
 .به جون جفتمون

 یمردانه  یدست ها انیم شیها دست
جا خوش کرده بود و هر چه تالش  دیحم
توانست آن ها را جدا کند.  یکرد نم یم

 دیبه چشمان مهربان حم دهیرست یبا نگاه
شد رهیخ . 

-  یکیکنم دستمو رها کن.  یخواهش م
نهیب یم . 

 

 



 

 

- ؟یکلمه بگو دوستم دار کیفقط   

شده  رهیبا عشق به چشمان سحر خ آنقدر
جز گفتن دوستت  یزیبود که سحر چ

دیدارم نتوانست بگو ... 

رنگ سحر  یانار یلب ها دنیبوس هوس
 ییلحظه به سراغش آمد لب ها کیدر 
به  بایز یگریاز هر زمان د شتریکه ب

 ینگاهش رو هی. چند ثاندندیرس ینظر م
آن لب ها ثابت ماند اما با تکان خوردن 

سحر در دستانش، به  فیظر یدست ها
دور  یتکان داد و برا یخود آمد سر

او  یها تدس ن،یریشدن از آن هوس ش
به عقب برداشت یرا رها کرد و قدم . 

 

 



 

 

 یشدن فاصله اشان نفس ادیبا ز سحر
انداخت نییو سرش را پا دیآسوده کش .  

 بایز یسحر لبخند یحالت شرمزده  
آورد دیحم یمردانه  یلب ها یرو . 

-  یتون یدونستم که تو هم مثل من نم یم
یعشق بگذر نیساده از ا . 

 یاال رفت و رونگاهش ب دیحم یصدا با
ماند دیصورت حم . 

-  ستیکه قرار ن یعشق ی دهینمیدونم فا
که اونقدر به بودنش  هیبه ثمر برسه چ
یاصرار دار . 

 دیحرف منتظر به صورت حم نیا با
ماند رهیخ . 

 

 



 

 

 یصندل یاز کنار او گذشت و رو دیحم
 :نشست و گفت

- خودت به ثمر  یتا با چشما نیبش ایب
ینیعشق و بب نیا دنیرس . 

 یو گوشه  دیچرخ دیبه سمت حم ریتحم
نشست مکتین .  

- منظورتون نشدم یمتوجه  . 

کرد. تلفنش  یهمانطور که تالش م دیحم
آورد گفت رونیشلوارش ب بیرا از ج : 

- به من فرصت بده قهیفقط چند دق . 

توجه به چشمان متعجب سحر که  یب و
دستانش ثابت مانده بود شروع به  یرو

. بعد چند ماه مادر کرد یگرفتن شماره 

 

 



 

 

برده بود که بدون سحر  یکامال پ یدور
آب غلطان  یهمچون حباب رو شیزندگ

 میکلنجار با خودش تصم یاست و بعد کل
کس  چیه ایسحر  ایآخر را گرفته بود 

گرید .  

مادر در تلفن  یخوردن دو بوق صدا بعد
دیچیپ . 

- دل مادر زیجان عز . 

فرستاد و  رونیصدا ب یرا ب بازدمش
 :گفت

- ؟یالم حاج خانوم خوبس  

- ؟ییکجا ؟یدلم تو چطور زیقربانت عز  

 

 



 

 

لحظه نگاهش را سمت چشمان  کی یبرا
زد و گفت یسحر چرخاند لبخند : 

 .همدانم-

با مکث پاسخ داد مادر . 

- و  لشیپرسم چرا همدان چون دل ینم
دونم یخوب م .  

فرستاد نییدهانش را پا  آب . 

- ازدواج  نیمامان حاللم کن و به ا
 چیکه ه یداد تیبده. اگه رضا تیرضا
 چیصورت تا ابد اسم ه نیا ریدر غ
برام  ایبرم. باور کن دن یو نم یدختر

زندونه هیبدون سحر فقط  ... 

 

 



 

 

بغض آلود مادر دلش را لرزاند یصدا . 

- اون دلت بشه. چند  یمادر فدا یاله
خودم خون دل  یماهه دارم با چشما

 نیکردم ا ی. فکر منمیب یخوردنت و م
هوسه زودگذره که با دور  کی رابطه

 یقرار یب دنیاما بعد د رهیم نیشدن از ب
 یبه دختر یبردم واقعا دل داد یهات پ
عاشقت  یو  چطور هیدونم ک یکه نم

که به  یستین یمتو آد دانمیم یکرده، ول
 اقتیپس حتما اون دختر ل یبد تن بد

 نیمادر. تا هم میعشقت و داره. من راض
دل  تیخاطر رضاحاال هم ممنونم که ب

احساست گذاشته  یزن پا رو ریمن پ

 

 



 

 

دل  زیعز یخوشبخت بش ی. الهیبود
 .مادر

که تا چند ماه  یسخت بود مادر باورش
د بو ستادهیآنقدر سرسختانه مقابلش ا شیپ

 یآرزو شیراحت برا یلیحاال خ
کرد یم یخوشبخت . 

را از سحر گرفت و از  رانشیح نگاه
 شیداخل موها یبرخاست. دست شیجا

دیفرو کرد و پرس . 

- ؟یگ یم یجد یمامان دار ! 

-  یاشکا یمگه میشه مادر باش ،یه
و باز  ینیپسرت و هر شب بب یشبونه 

 نهیمن آرزوم ا دمی.  حمیرو حرفت بمون

 

 



 

 

اگه با سحر خوشبخت  نمتیخوشبخت بب
مخالفت کنم. فقط  دیمن چرا با یش یم
هست یزیچ کی . 

مادر با  یحرف ها دنیزده از شن ذوق
بود گفت دنیشن اقیکه پر از اشت ییاصد : 

 .جانم-

- از ته دلت  یاون لبخند ها یدلم برا
رو که  یتنگ شده. قرار خواستگار

بخند قیو برام عم ایب یگذاشت . 

. عشق ختیفرو ر دیدر دل حم یزیچ
گرفته شود.  دهینبود که ناد یزیمادر چ

که با حرف مادر  شیبه چشمها یدست

 

 



 

 

 ییا صداو ب دیمرطوب شده بودند کش
  :لرزان گفت

- اون دل مهربونت بشم.  یفدا یاله
  .خودم دربست مخلصتم

- خبر خوب و به  نیا دیخب برو که با
 دیبا نمی. منم برم ببیاون دختر هم بد

باال بزنم نیآست یگل پسرم چطور یبرا . 

 .چشم فعال خداحافظ-

و به سحر که  دیکه قطع شد چرخ تماس
شد.  هریبه صورتش نمانده بود خ یرنگ

نتوانسته بود آنقدر  زیچ چیتا آن لحظه ه
شوقش را  یخوشحالش کند که اشک ها

سازد یگونه جار یرو . 

 

 



 

 

به سمت  یقدم دیبه صورتش کش یدست
نشست و گفت شیسحر برداشت. کنار پا : 

- ؟یکن یبا من ازدواج م  

چشم دوخت لب  دیمان مرطوب حمچش به
 یتوان باز شدن نداشتند باورش نم شیها

بود.  نیریش یایرو کیمثل  شیشد برا
بود  یبرخاست و با هر زحمت شیاز جا
را تکان داد و گفت شیلب ها : 

- باش یجد یلطفا کم . 

و باال  دیبه همراه او قد کش دیحم نگاه
 .رفت

- تر از االن نبودم یتو تمام عمرم جد . 

 

 



 

 

 دیحم یبرداشت تا برود. که صدا یقدم
کرد خکوبیاو را سرجایش م . 

 !کجا؟-
 دینگاهش کرد. هنوز هم سوال حم فقط
قابل هضم نبود شیبرا .  

- ؟یسحر خوب  

حس شده بود نه توان قدم  یتنش ب تمام
برداشتن داشت نه نشستن. فقط آرام لب 

 .زد

 .خوبم-

 یاز جا بلند شد و با قدم کوتاه ینگران با
اشان را به حداقل ممکن رساندفاصله  . 

 

 



 

 

- جواب بله  یعنی هو؟یشد  یسحر چ
حد برات  نیمرد عاشق تا ا نیدادن به ا
 .سخته

عکس  چیاز جانب سحر ه دید یوقت
کند. دستش را دور  ینم افتیدر یالعمل
 مکتین یانداخت و اورا رو شیبازو
  .نشاند

- منم خودم  یدار یاالن چه حس دانمیم
 کی یهمه سخت نیشگفت زده ام بعد ا

که  رهیم شیهمون طور پ یلحظه همه چ
میخوا یما م .  

کرد و در ادامه گفت یمکث : 

 

 



 

 

به من نگاه کن سحر، باالخره من -
حاال تو  رمیخانوادم و بگ تیتونستم رضا

یکن یو خونوادت و راض یبر دیبا .  

نگاهش را به رو به رو دوخت سحر . 

- داده حتما  تیمادر تو رضا یوقت
نیمنم راض یخانواده  .  

زد و گفت یلبخند دیحم : 

میشه بپرسم نظر خود عروس خانوم -
ه؟یچ ! 

چرخاند و غرق  دیرا به سمت حم سرش
چشمان او شد و گفت یاهیدر س : 

 

 



 

 

- لحظه نبوده، فقط  نیبرام قشنگتر از ا
تونستم پسرمم کنارم داشته  یکاش  م یا

 .باشم
سکوت گفت هیبعد چند ثان دیحم : 

- دم از پسرت دور متاسفم که باعث ش
یبش .  

زد یتلخ لبخند . 

-  دیفهم یم یپدرش وقت گه،ید یکی ایتو 
آزار من  یکنم برا یمن دارم ازدواج م

 نیگرفت. به هر حال ب یو ازم م یعل
 شیپ ییجدا یمن و پسرم در هر صورت

آمد یم . 

به چشمان سحر انداخت ینگاه . 

 

 



 

 

-  شینیبب ارمتیم یهر لحظه اراده کن
اشم بهت قول میدم که ب ایدن یهر جا

مردونه یمردونه  . 

و تمام عشقش را در  دیکش یقیعم نفس
ختیر شیصدا . 

- یکن یکار رو م نیمطمئنم که ا . 

هم لبخند زدند و از جا  یدو به رو هر
 یروزها شوازیبرخاستند تا با هم به پ

 .خوب بروند

 

سال بعد دو ... 

 

 

 



 

 

 شیو اضطراب از سر رو یقرار یب
در  زیچ چی. دل نگران بود و هدیبار یم

 یتوانست آرامش کند برا یآن لحظه نم
 مارستانیب یبار در راهرو نیچندم

 یشروع به قدم زدن کرد. هر چه م
شد چند  یم شتریب شیگذشت دلشوره ها

 مارستانیبود که سحر در ب یساعت
از وضع  یاطالع چیهشده و او  یبستر
نداشت او .  

شتابانش را به  یپرستار قدم ها دنید با
که در آن  ییسمت او برداشت و با صدا

دیپرس زد،یموج م ینگران . 

- خانوم من خوبه؟ دیببخش  

 

 



 

 

 یباز صدم بود پاسخگو یکه برا پرستار
زد و گفت یاو شده بود لبخند : 

- استراحت  یفعال خوبه. بهتر شما هم کم
دیرس یآشفته به نظر م یلیخ دیکن . 

توجه به  یانداخت و ب یساعتش نگاه به
 :حرف پرستار گفت

-  یچهار ساعت گذشته اما هنوز خبر
ستین .  

حال او را خوب درک  ییکه گو پرستار
 .کرده بود پاسخ داد

-  ی. انشاالله همه چدیتحمل کن گهید کمی
تموم میشه یو خوش ریبه خ .  

 

 



 

 

سر راه پرستار کنار رفت از . 

- نونممم . 

به راهرو  یرفتن پرستار نگاه با
 یانداخت جز خودش و مرد مارستانیب

سبز رنگ کنار پنجره  یصندل یکه رو
نبود یرا بسته بود کس شیپلک ها .  

و لحظه  ندیبنش یصندل یداد رو حیترج
استراحت کند. با چند قدم بلند خودش  یا

انداخت سرش را به  یصندل یرا رو
رد پلک ببندد ک یداد و سع هیپشت آن تک
در آن  نکهیتوانست فکر ا یاما مگر م

کشد  یلحظه سحر تا چه حد درد م
  .خواب را از چشمانش ربوده بود

 

 



 

 

پا انداخت و  یرا رو شیپاها کالفه
از سحر به رو به  یهمچنان منتظر خبر

شد رهیرو خ . 

 

 ...همراه خانوم صداقت-

از برخاست  عیسحر سر یلیفام دنیشن با
دیر دوو به سمت پرستا .  

- افتاده یبله اتفاق . 

داد و  لشیتحو یلبخند گرم ریپ پرستار
 :گفت

- یمهمتر که بابا شد نیاتفاق از ا . 

 

 



 

 

 نیاش حبس شد هضم ا نهیدر س نفس
سخت بود باالخره  شیبرا یهمه خوشبخت

توانسته  دنیسحرش بعد آن همه درد کش
 اوردیب ایرا به دن یکوچک یبود فرشته 

اشان  یر زندگکه حتم داشت عشق را د
کرد یپر رنگ تر م . 

 !همسرم خوبه؟-

او  یبه صورت خسته  ینگاه پرستار
 .انداخت

- حال  دنیکه قبل پرس یهست یمرد نیاول
یحال مادر یایبچه، جو . 

لبخند زد قیعم . 

 

 



 

 

اگه همسرم نبود حاال من لذت پدر -
کردم یبودن و حس نم .  

- ما مثل  نیسرزم یمردا یکاش همه 
کردند یشما فکر م .  

به حرف پرستار نکرد و  یا توجه
دیپرس . 

- نمشیتونم بب یم یک . 

- داخل منتظرتون هستند دیایب . 

 دنیسر پرستار وارد اتاق شد و با د پشت
سحر  ی دهیحال و رنگ پر یب یچهره 

رنگ اشک  یصورت یداخل آن لباس ها
  .مهمان چشمانش شد

 

 



 

 

را برداشت و به سمت سحر  شیها گام
بود رفت.  دهیتخت دراز کش یکه رو
سرد او را در دست گرفت بوسه  یدستها

آن نشاند و گفت یآرام رو یا : 

-  نکهیعشقم. ممنون از ا یخسته نباش
رو تجربه  ایحس دن نیبهتر یباعث شد

 .کنم
به  اقیزد و با اشت یجان یلبخند ب سحر

 .او چشم دوخت و آرام لب زد
- زمیبابا شدنت مبارک عز . 

ر زدسح یشانیپ یرو ینرم ی بوسه .  

 

 



 

 

- صبرانه  یب  یکیرفته  ادتونیفکر کنم 
خوش  ایدن نیمنتظره که ورودش و به ا

دیآمد بگ . 

پرستار هر دو به خود آمدند و  یصدا با
که در  یفیبه موجود کوچک و نح دیحم

 .دستان پرستار بود چشم دوخت
 دیآرام بچه را در آغوش حم پرستار

 :گذاشت و گفت
- شهبا ریقدمش براتون خ دوارمیام . 

قرمز و چروک  یبه چهره  رهیخ دیحم
 گریشد د یدخترش غرق در خوش

 یمطمئن بود تا آخر عمر خدا خوشبخت

 

 



 

 

را مهمان  یکرده و شاد مهیاشان را ب
نموده بود شانیقلب ها . 

 یرو یزیر یبوسه  یبدون معطل 
 :دست دخترش زد و آرام گفت

- پر عشق من و مامان سحر  یبه زندگ
لوفرشته کوچو یخوش اومد ... 

 

# انیپا  

 

 

 

# ی_نادرمایش  


