
  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ١ 

  پزشک تنها و مغرور : نام کتاب 

 ربر انجمن نودهشتیاکا tina27: نویسنده

 

 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98ia.com 

 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ٢ 

 

 کاربر انجمن نودهشتیا Mina:  طراح جلد

  _Azadeh_ و hediyeh_b: ویراستاران  – اربر انجمن نودهشتیاک بنمش :ناظر 

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ٣ 

 یروز عاشقش بودم و االنم هستم ول هیکه  یساختمان. دوزم یذارم و به ساختمان رو به روم چشم م یترمز م يپام رو رو

 . دادن یم دیو ام هیبهم روح نجایورود به ا يکه برا ییکسا. ستنیاونا ن گهید

و موفق هم  زهیذارم که نر یو چشمام رو تا حد ممکن باز م رمیگ یسرم رو باال م یخواد بجوشه ول یاز چشمم م یاشک قطره

 !شم یم

پدرم  نیمن نه، ماش نیشم؛ البته ماش یم ادهیپ نمیذارم و از ماش یرو کنار م دهایترد! نه؟ ایتونم برم داخل  یدونم االن م ینم

فعال موقع فکر کردن . بتونم برم توش دیکه من با هییهمون جا جانیو ا! زهیذارم بر یکه نم یو باز هم قطره اشک... پدرم . بود

که  ییوقتا ه؛یبرام تکرار ینگاه اول همه چ يتو. رم یاونجا باال م يدارم و از پله ها یقدم برم رامشبا آ. ستیبه گذشته ها ن

هشت ... االن  یول نجا،یا ومدمیزدم و با ذوق و شوق م یکه از زنگ ورزش مدرسه م ییروزا نجا،یا ومدمیبابا م دنید يبرا

نه به اجبار، بلکه به ! دادن راه بابا يادامه  يبابا، بلکه برا دنید ينه برا یگذره و االن من اومدم، ول یسال از اون روزا داره م

 . کار بودم نیعاشق ا یخودم؛ از بچگ قیخاطر عال

 د؟یدار يخانم امر -

 . گم یم یمحکم يکنم و با صدا یرو صاف مصدام . امیحرف به خودم م نیمن تازه با ا و

 . کار داشتم يبدیمن با دکتر م. سالم -

 :باال انداخت ییابرو رشیپذ مسئول

 !رنیرو بپذ یفکر نکنم کس شونیا یول -

 . کنن یقبول م دییبه دکتر بفرما! ماین مِیهستم؛ نس مایمن ن -

 يطبقه  يداخل آسانسور شدم و دکمه . ورود داد يصحبت کوتاه به من اجازه  هیرو برداشت و بعد از  یگوش رشیپذ مسئول

 !رفتم یپدرم م دنید يبرا شهیکه هم يطبقه ا. هفتم رو زدم

بابا با ذوق و شوق  دنید يکه برا یزمان اتاق پدرم بود، اتاق هیکه  یرم؛ اتاق یناستوار به سمت اتاق م بایتقر ییقدم ها با

که دوست دارم  نهیگلوم اون قدر سنگ. ره که در رو بزنم یدونم چرا دستم نم ینم یول ستادمیدر اتاق ا يو االن جلو ومدمیم

 ! شه یکه بغض با آب رفع نم فیح ف،یح یول. نییتوشه بره پا یآب بخورم تا هر چ

مرد اون  نیا! صورت يبه پهنا يکنه، با لبخند یدر رو باز م يبدیو در رو نزده دکتر م ادیبا هزار دردسر دستم باال م باالخره

اون ! شه ینم... حاال  یول فتم؛یاشک ن زشیاز خنده به ر ادشیز ينبود من با حرفاش و انرژ يکه روز جانهیقدر با شور و ه

 . خنده بندازه بهتونه منو  یکنه هنوزم م یفکر م

 جون؟ مینس یخوب. زمیسالم عز: يبدیم

 :گم یلحن ممکن م نیو سردتر نیحس تر یکنم و با ب یب هام رو از هم باز مل! بگم؟ آهان دیبا یچ. جواب بدم منتظره

 . کار اومدم؛ تخصصم رو گرفتم يبرا -

 . ده یم رونیب نهیرو از س یآه نمیب یشه و م یخندش خورده م بایاون با لحن من، تقر و
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 ؟یمدرکت رو گرفت یک قایدق. منتتظرت بودم نایزودتر از ا ا،یب. تو دخترم ایب -

 . چهار ماه ایسه  دیگذره؛ شا ینم ادیز -

چهره  یکنه خودش رو شارژ نشون بده ول یم یکنم، سع ینگاهش م. هم يمبل اتاق، درست رو به رو يرو مینیش یهم م با

 . ذاره یمن نم ي

 میتون یم ؟یهست یفعال راض تیگذار هیده؟ از روند کارها و مقدار سرما یحساب کارها رو مرتب بهت گزارش م لتیوک -

 !يمقدار سهام رو باالتر ببر

 . هیدکتر؛ همون مقدار کاف ستین يازین -

 ؟يکار کرد یچ یکه از فروش نصف سهام سروش گرفت یپول -

عمو بود برام و  هیدوستش داشتم؛ مثل  شهیکه هم يبه مرد. سکوت فقط بهش نگاه کردم يجواب تو يدونم چرا به جا ینم

 شیمن تازه وارد پ! ما بود یشروع شد و سه سال تمام مدت دوست شیسال پ ازدهیدرست از . میداشت یرفت و آمد خانوادگ

هم مثل ما  يبدیم يخانواده . کرد یم لیکانادا تحص يتو دمشیند وقت چیکه ه يبدیشده بودم؛ اون زمان پسر م یدانشگاه

 !یهمه چ خت؛یبهم ر یبا اون اتفاق همه چ یول! ایسه نفر بودن؛ خدا

 . جوابش رو ندادم دمیفهم يبدیحرف م دنیشن با

 !نگو یاگه نخواست زم؛یکارات دخالت کنم عز يدوست نداشتم تو -

 :سرد جوابش رو دادم یهام باز شد و باز هم با لحن لب

 !شهر به اسم بابا نییپا يتو بایمهدکودك تقر هی. روح بابا و مامان خرجش کردم يراستش برا ست؛ینه مهم ن -

 :تکون داد و گفت يسر يبدیم

 ! کالیبابا جان؛ بار يکرد یکار خوب -

 یشه کرد؟ به کس یچه م یگفت عمو جون؛ ول یبهم م شهیاون هم. ومدیاز لفظ بابا جان خوشم ن ینه محسوس ول. کردم اخم

 بگم؟ یکه سن بابام رو داره چ

 یزد؛ اونم انگار داشت فکر م ینم یحرف اونم. میوجود يها تیاز شخص یکیوقته که شده جزو  یلیکه خ يکردم، کار سکوت

 :مقدمه گفت یدفعه سرش رو باال آورد و ب هی. گفت ینم يزیبود و چ نییسرش پا. کرد

 جان؟ مینس یاز دست من ناراحت -

 :صورتم گفتم يتو يرییتغ بدون

 ناراحت باشم؟ دیچرا با! نه -

 . باال انداخت يا شانه

 ؛يکرد رییتغ یلیباشه، خ میهمون نس مینس نیکنم ا یباور نم! ؟یکن ینم یباهام شوخ مایو مثل قد یزن ینم یآخه حرف -

 چرا؟  یول
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 :با همون لحن گفتم. وقت بود حس هام رو از دست داده بودم یلیخ ومد؛یلبم ن يپوزخند هم رو یحت

 !زیکرده، همه چ رییتغ زیهمه چ -

 يوقته که راه من برا یلیخ. شه یمن ختم م ياشکا ختنیرش به ردونستم آخ یبحث ادامه بدم، چون م نینداشتم به ا دوست

ادامه ندادن بحث تمام  يبرا! جور پاك کردن صورت مساله است، اما به نظرم فعال تنها راهه هی نه؛یاشکام و فرار ا ختنینر

داشتم از نگاهش  یکه سع یبه من انداخت؛ من يا یو طوالن قینگاه عم. زیم يرومدارکم رو درآوردم و گذاشتم رو به روش 

مدارك رو که بست، گذاشت . نهیتا همش رو بب دیطول کش يا قهیچند دق. شد یمدارك رو برداشت و مشغول بررس. فرار کنم

 . پنجره يو بلند شد و رفت رو به رو زشیم يرو

 ؟یشور و شوق جوونپر از  میکجاست اون نس. شناسمت ینم گهیکنم د یحس م! میشناسم نس ینم گهیرو د تیجور نیا -

 ؟يشد یشکل نیچرا ا

 يها ییتنها ياشکام برا. فعال وقت نبود یبغضم در حال شکستن بود ول ستادم؛یبلند شدم و ا. بود ستادهیمن ا يرو به رو حاال

 . گلوم رو صاف کردم. ندشونیبب یکس دیخودم بود و نبا

 !چیو اگر هم نه که ه امیب دیبهم خبر بد دیاگر با درخواستم موافقت کرد ست؛یخوب ن یعمو جان من حالم کم -

انداختم و با گفتن با  نییکه سرم رو پا میچشم بود يدونم چقدر چشم تو ینم. بود رهیتفاوت من خ یب يبهت به چهره  با

 . جرکت موندم یود که با صداش بب رهیدستگ يدر اتاق رفتم و دستم رو کینزد. اجازه راهم رو کج کردم و از کنارش رد شدم

 !درست مثل من ؛يپنجم سهام رو دار کی نجایتو ا ا،یاز فردا ب! باز خوبه هنوزم عمو هستم -

 . ممنون -

 یبه سمت من باز شد و من چون احتمال نم يادیاومد و در با فشار ز نییبدم که قبل از فشار من پا نییرو خواستم پا رهیدستگ

چهرم  يکه تو يزیدلم گذاشتم و تنها چ يدستم رو رو! داخل، در به شکمم برخورد کرد؛ بد خورد ادیبدون در زدن ب یدادم کس

 . درداخم بود، اخم حاصل از  هیفرق کرد 

 يچشما ،يقهوه ا ییچهرش با مزه بود؛ موها و ابروها. دمیرو د يپسر هیدر رو بدون در زدن باز کرده که  یک نمیبب برگشتم

. شد یم دهیهم د شیاخم حاصل از نگران ونیم یبود که حت طونشیو از همه مهم تر لبخند ش یمعمول ینیب طون،یشسبز 

 :به حرف اومد. تنش بود يدیروپوش سف

 !خوام خانم یحالتون خوبه؟ من معذرت م -

 :دلم بود و با همون اخم گفتم يهنوز رو دستم

 د؟یشد یق مبعد وارد اتا دیزد یاول در م ستیبا یشما نم -

 . زد يلبخند شینگران ونیم پسر

 ست؟یحالتون بد ن نکهیمثل ا -

 :با چند قدم خودش رو رسوند بهمون و رو به من گفت يبدیم
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 جان؟ مینشد نس تیزیچ -

 :چهرم گفتم يتو يریینگاه کردم و بدون تغ يبدیدکتر م به

 ! ریخ -

 خانم جوان رو؟ نیا دیکن ینم یدکتر معرف: پسر

 :دیخند يبدیم. يبدیصحبتش با م ينگاهش به من بود، اما رو یطونیلبخند ش با

 ؟يخوا یم یپسر؟ چ يتو چکار دار! نکن تیساالر جان اذ -

 هیتجز. هیک ومدینم ادمی یفکر کردم اسم ساالر برام آشناست، ول. ذهنم سوسو زد يتو یکیتار ينقطه  هیاسم ساالر  دنیشن با

 . دوشم صاف کردم يرو رو فمیبعد، ک يرو گذاشتم برا لیو تحل

 . خدا نگهدار عمو جان -

تفاوت رو برگردوندم و با  یب. برخورد کرد طونشیلحظه نگاهم با نگاه ش نیدر آخر. و در رو برام تا آخر باز کرد دیهم خند عمو

 یشکل نیکه ا ییروزا گشتم به همون روزها، همون یکاش منم برم! خوش به حالش، چقدر شاد بود. محکم رفتم يقدم ها

 ! بودم، شاد و شنگول

تو چشمه؛ اونم  يادیرو عوض کنم، ز نیماش نیا دیبا. رفتم و سوار بنز بابا شدم مارستانیب اطیتا ح. کرد یهنوزم درد م دلم

 !دختر تنها مثل من هی يبرا

 . ونم کارم رو شروع کنمت یدونم از فردا م یبازم خوب بود، حداقل م. رو روشن کردم و آروم حرکت کردم نیماش

 . رو روشن کردم نیماش پخش

 

 آسمون گرفته اگه

 پشت ابراست دیخورش اگه

 سهم امروز هیگر اگه

 رنگ فرداست دیترد اگه

 عشق تو دال مرده اگه

 ستیتو چشا ن یبرق اگه

 تو سکوت کشدار اگه

 ستیتو فکر صدا ن یکس

 دیدوباره خورش يروز هی

 شه از بغض ابرا یم رد
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 . رو عوض کردم آهنگ

 

 یگن که تو رفت یم همه

 یستیگن که تو ن یم همه

 گن که دوباره یم همه

 یتنگمو شکست دل

 ومدیدلت م يچه جور دروغه،

 ینیبب يجور نیا منو

 کیستاره ها چه نزد با

 ینیبب يتو دور منو

 یگفتن که تو رفت همه

 گفتم که دورغه یول

 بهیگن که عج یم همه

 منتظر بمونم اگه

 حرفاشون دورغه همه

 مونم یم نجایابد ا تا

 زمیتو و اسمت عز یب

 سوت و کوره یلیخ نجایا

 نداره یبیخوب ع یول

 صبوره یلیمن خ دل

 یگن که تو رفت یم همه

 یستیگن که تو ن یم همه

 گن که دوباره یم همه

 یتنگمو شکست دل

 ومدیدلت م يچه جور دورغه،

 ینیبب يجور نیا منو

 کیستاره ها چه نزد با

 ینیبب يتو دور منو
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 یگفتن که تو رفت همه

 گفتم که دورغه یول

 بهیگن که عج یم همه

 منتظر بمونم اگه

 حرفاشون دورغه همه

 مونم یم نجایابد ا تا

 زمیتو و اسمت عز یب

 سوت و کوره یلیخ نجایا

 نداره یبیخوب ع یول

 صبوره یلیمن خ دل

 یگن که تو رفت یم همه

 یستیگن که تو ن یم همه

 گن که دوباره یم همه

 یتنگمو شکست دل

 ...  دورغه

 

و  نیمن نخوام بهشون فکر هم بکنم زم. ختیر یم اریاخت یاشکام ب! من دورغ نبود یزندگ يکدومش تو چیه. دروغ نبود اما

 ! دن که نشه یزمان دست به دست هم م

رو پارك  نیسالن، ماش يدرست جلو. در باغ خونمون رو باز کردم و رفتم داخل موتیبا ر. برسم خونه دیساعت طول کش مین

شدم و اشکام رو با  ادهیپ نیاز ماش! ستیپارك ن يجا نجایا میزد که نس یسرم داد م شهیکه هم یمامانم خال يجا. کردم

سه نفره  يکاناپه  يتم و خودم رو رورف. در يکردم جلو زونیلباس هام رو درآوردم و آو. پاك کردم و رفتم داخل خونه نمیآست

 . خوابم برد يفکر چیرو نداشتم و بدون ه يکار چیحس ه. پهن کردم و چشمام رو بستم نهیشوم يرو به رو ي

رو داغ کردم و خوردم؛  شبید يبلند شدم و غذا. شد یم کیبود و هوا زود تار زییپا. بود کیشدم هوا تار داریخواب که ب از

بلند شدم، آلبوم رو برداشتم و مشغول ! هم نداشتم لمیف دنیحس د یحت. شدم ونیزیتلو دنیمبل نشستم و مشغول د يرو

 یو واقع قیعم يخندم به قدر! دمیخند یعکسا م يتو. خوب يروزها يعکس ها م؛یزندگ يآدما نیعکس بهتر. شدم دنید

با همون عکس اول حالم بد شد، بستمش و پرتش کردم . شتمفرق دا یلیشد من باشم؛ آخه من با اون خ یبود که باورم نم

آره، . بخوابم بودپوست لبم شدم تا بازم بغضم نشکنه؛ بهتر  دنیمشغول جو. مبل نشستم يو چهار زانو رو يمبل کنار يرو

 ! رم سر کارم یفردا هم سر حال م. کاره نیبهتر
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! هشت سال گذشته نیا يمثل همه  دم؛یکاناپه دراز کش يلن و روسا ياتاقم و پتوم رو برداشتم و با بالشم برگشتم تو رفتم

هست  یدونم، هر چ ینم! به خاطر اتاق اوناست که کنار اتاق منه؟ دیبرد، شا یاتاق خودم خوابم نم يتو گهیدونم چرا د ینم

 . دمینفهم یچیشد و ه نیباالخره پلکام سنگ کافاتبا هزار م. برد یخوابم نم گهیاونجا د

 یمشک يمانتو. موهام رو خشک کردم و رفتم تا حاضر بشم يا قهیدوش ده دق هیبعد از . شدم داریب میآالرم گوش يصدا با

چون موها و . یشال مشک کیرو هم برداشتم با  میاسپرت قهوه ا فیراسته و کفش و ک یمشک نیتا زانو، ج دمیپوش يساده ا

 . ست شد مینداشتم و خود به خود همه چ يزیبه ست کردن چ يقه اعال. ومدیبهم م یلیبود و خودم سبزه خ يچشمام قهوه ا

شدم؛ گوشه  اطشیو وارد ح مارستانیبه ب دمیرس. کردم یسکوت رانندگ يتو. نکنم رید یتا روز اول رونیاز خونه زدم ب عیسر

و برگشتم  ستادمیآشنا ا بایتقر ییکه با صدا فتمیو خواستم راه ب دمیبه مانتو و شالم کش یدست. شدم ادهیپارك کردم و پ يا

 . نکرد يرییصورتم تغ! ساالربود،  يروزیسمتش؛ همون پسر شنگول د

 د؟ییبفرما -

 !احوال خانم مصدوم؟ -

 :تفاوت گفتم یب! شد یمیزود صم چقدر

 د؟یدار يامر -

 . صورتش شد یچاشن يرفت باال و لبخند ابروهاش

 د؟یخوب! گهیبود د نیامرم هم -

 :با همون لحن سرد جواب دادم. ت به دلم اشاره کردچشم و انگش با

 د؟یشما دکتر -

 . پر رنگ تر شد لبخندش

 !دکتر باشم؟ ادینکنه بهم نم ه،یچ. یباش دهیفهم يلباس دکتر يمن تو دنیبا د روزیفکر کنم د -

 ه؛یدادم تا بفهمه کل کل چ یبهش م یدندون شکن يبودم االن از خنده روده بر شده بودم و جوابا میاگر من همون نس دیشا

گرد شده اش  ياز محو شدن لبخندش و چشما نویاز رفتارم تعجب کرد و ا چارهیب. لبخند محو هم نزدم هی یاالن حت یول

 :گفتم یتفاوت یبا همون ب. دمیفهم

 . کنه جادیا یتونه مشکل یآروم به شکم نم يضربه  هی دیبفهم دیبا دیاگر دکتر -

راست سمت اتاق  هی. رفتم مارستانیب يکم رنگ نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت ورود یبا اخم. ه بوددهنش باز موند بدبخت

 . نشستم یوارد شدم و بعد از سالم و احوالپرس. ورود رو بهم داد ياجازه  یعمو رفتم و منش

 ...هم تا  تیشه و ساعت کار یتو شروع م ياز االن روز کار زم،یخب عز: عمو

 . رو قطع کردم حرفش

 ستم؟یبا فتیتونم دو ش یم -
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 . رفت باال ابروهاش

 . سخته نجایشه دختر گلم، کار ا یسختت م -

 . کارمیخونه ب يتو ام؛یاز پسش بر م -

 . دیکش نهیاز س یآه عمو

 هنوزم خونتون همون جاست؟ -

 . انداختم نییپا یرو با شرمندگ سرم

 . بله -

 . کرد یهمون کار رو م دیتو بود شا يهم جا يا گهیهر کس د. دخترم يبنداز نییکه سرت رو پا دمینپرس نویا -

عمو هم . ومدنین گهیکردم که د یبهشون م یمحل یاون قدر ب نکهیا ایدادم،  یرو راه نم یمهمون چیفوت بابا و مامان من ه از

 !ستین يزیکم چ یکرده بودم؛ دو سال افسردگ یمن نبود، من اون زمان واقعا قاط ریتقص. از همون دسته مهمونا بود

 . رو باال آوردم و نگاهش کردم سرم

 . دیکن یممنون که درك م -

موندنت  فتیراجع به دو ش. رسه یم یصبر کن قهیچند دق. کنه یپرسنل و پزشکا رو بهت معرف مارستان،یخب سپردم ساالر ب -

 . میریگ یم میهم بعدا تصم

ساعت به  هی دیبا یهر حرف يبرا یاصال دوست نداشتم باهاش برم ول نکهیبا ا! همون پسر بود. یمخالفت کردم، نه حرکت نه

 . و من برش داشتم تا بخورم ختیفنجون قهوه ر هیعمو برام . عمو جواب پس بدم؛ پس ناچار سکوت کردم

 . ختمیشکر نر زم،یصبر کن عز -

 . خورم یممنون، بدون شکر م -

 . ختمیر یم يچا ایقهوه  يشکر تو شهیمن هم! م چرادونست یگرد شد، م چشماش

 !مینس يخورد یم نیریش يقهوه  شهیتو که هم -

 . وقته یلیخورم؛ خ ینم گهید -

همزمان در اتاق بدون در زدن باز شد؛ پشتم . عمو قهوه رو تلخ خوردم يبهت زده  ينگفتم و در معرض نگاه ها يزیچ گهید

جواب  مرخیشدم و ن زیخ مین ینشون ندادم و فقط کم یعکس العمل. کامال از در نزدن مشخص بود که خودشه یبه در بود ول

 . سالمش رو دادم

رو به عمو . زد طونیش ينگاه به عمو کرد و لبخند هینگاه به من و  هیخندون . کنارمون و با عمو دست داد و نشست اومد

 :گفت

 . رو به مامان گزارش بدم ناتوندیرس رید لیدل دیبا گهیفکر کنم د -
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من خنده  دنیجفتشون با د. کردم یو فقط نگاهشون م چیمن ه یخودش و عمو از خنده مردن، ول. مرموز کرد یبه من نگاه و

 . و بعد قطع شد واشیهاشون 

 . نهیرو بب بایخانم ز نیشه ا یخوشحال م یلیاتفاقا به مادرت بگو، چون خ! پسر يرینم: عمو

در  نیهم يپس برا. کرد یم لیکه خارج تحص یدرسته، پسر عموست؛ همون! اسم ساالر چرا برام آشناست دمیحاال فهم آهان،

 دیزدن که نبا یسرم غر م شهیکردم و مامان و بابا هم یکار رو م نیا شهیمنم هم ریبخ ادشی. کرد یرو بدون در زدن باز م

 . ختباال اندا ییساالر ابرو. کار رو بکنم نیا

 خانم جوان اخمو رو؟ نیا دیکن یمعرف دیخوا یکه نشد، االنم نم روزید -

 . دیخند عمو

 . اریدخترم حرف درن يبرا! پسر یاخمو خودت -

 . با دستش به من اشاره کرد بعد

 . دختر سروش ماین مِینس م،ینس -

 !بابا؟ مارستانهیب يدرصد ستیکه منظورتون همون سهامدار ب دینگ -

 . دیخند عمو

 !خودشه -

 . بود که چهرش شاد نبود يبار نیاول. به من انداخت یقینگاه عم هی ساالر

کرد و  یم فیاز شما تعر شهیبابا هم. بگم بابت فوت پدر و مادرتون متاسفم دیبا یگذره ول یاز اون زمان م یلیخ نکهیبا ا -

 ... اون اتفاق هم 

 . رو قطع کردم حرفش

 . تونیممنون بابت همدرد -

 !به هر دومون انداخت یعمو هم نگاه تلخ. باز موندش رو بست و به عمو نگاه کرد ياه لب

منصرفش  يکار فتیدو ش يکن از موندن اونم تو یدر ضمن سع. یآشنا کن نجایرو با کار ا میو نس يساالر جان بهتره بر -

 . یکن

 :با تعجب گفت ساالر

 چرا؟ فت؟یدو ش -

 . شدم مونیپش ست؛یمهم ن -

 یبا کل. جواب پس دادن به عمو کم بود، پسرشم اضافه شد. خفه کننده خارج بشم يدر بسته  طیتا زودتر از اون مح ستادمیا

و دکمه رو  میدیهمراه هم تا آسانسور رس. داشتم یجلوتر گام برم یمن کم م؛یاز طرف عمو به ساالر، از اتاق خارج شد حتینص
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نکردم و نگاهم به  يکار ینگاهش کالفم کرده بود، ول ینیسنگ. ول می کشیدهفت ط يطبقه ي سوم بود، تا برسه طبقه . زدم

 . آسانسور بود يشماره 

 . نمتونیبب نجایکردم ا یفکر نم -

 . بگم، پس سکوت کردم یدونستم چ ینم. بهش کردم و دوباره نگاهم رو به شماره ها دوختم یصداش نگاه با

 ! دیفرق دار یلیکرد خ یم فیازش تعر شهیکه پدرم هم یمیشما با اون نس -

همون شماره ها بود که طبقه ي پنج رو نشون می داد، . شد یم یزود داشت خودمون یلیخ ومد؛یگفتنش خوشم ن مینس از

 :گفتم

 . کنه رییبا گذر زمان ممکنه تغ شیآدم و زندگ -

 . از صداش مشخص بود خندش

 !مینکرد رییما که تغ -

 :گفتم ناخوداگاه

 . دیثبوت خدا رو شکر کن نیا يبرا -

 . در آسانسور باز شد و من اول وارد شدم. دیفکر کنم تازه منظورم رو فهم. دفعه خندش رو خورد کی

 گم؟ یباهاش کنار اومد؛ درست نم دیبا ند،ینا خوشا ای ندیهر چند خوشا یزندگ يتو رهاییتغ -

 :محکم گفتم. سبزش قفل شد يچشما يرو چرخوندم و چشمم تو سرم

 !نه -

 . بود ریدو تا چشمم متح نیو نگاهش ب دیلبش ماس يرو لبخند

 چرا؟ -

 . دیبشم اصرار نداشته باش یبحث رو دوست ندارم و دوست ندارم ادامه اش بدم؛ ممنون م نیا نکهیا لیبه دل -

 . سرم رو برگردوندم رش،یخسته از نگاه خ. شد و فقط سرش رو تکون داد شتریاز جوابم ب رتشیح

 . دو ساعت کارمون تموم شد و اتاقم رو بهم نشون داد يتو

 !گه؟یتخصصتون مغز و اعصاب بود د: ساالر

 :تفاوت گفتم یب یدونه؛ ول یم نکهیکردم از ا تعجب

 بله، چطور؟ -

 . وول خورد طنتیچشماش ش يتو بازم

 !منم قلب و عروق ،یچیه -

 !کردن نداشت یشوخ يبرا ییمن جا يقلب مرده ...  یبامزه بود ول یهاش کم طنتیش

 . دیموفق باش -
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 . پر رنگ تر شد لبخندش

 . نیممنون، و همچن -

 !بود یجور خداحافظ هی نمیا. گذاشت و رفت شیشونیپ يخم کرد و دستش رو کج رو يسر

 دینه ساله بود که با يهم دختر شیبودن و آخر ادیز مارایب. نهار هم نرفته بودم ياتاقم بودم و برا يساعت هفت شب تو تا

 يروز بد. رونیرو برداشتم و رفتم ب فمیروپوشم رو عوض کردم، ک. هاش کالفم کرده بود هیگر. شد یگرفته م يازش نوار مغز

 !کننده جعهمرا نینبود، البته با صرف نظر از آخر

 :گفتم ضهینبودن عر یخال يبرا. ساالر هم کنارش بود. به سمتم اومد دمیشدم که عمو رو د یم نمیسوار ماش داشتم

 . دیخسته نباش -

 . زدن يلبخند جفتشون

 چطور بود امروز؟ ن؛یهمچن: عمو

 . خوب -

 یم یسکوت زندگ يخب عادت داشتم، هشت سال بود داشتم تو. نگفتم يزیمن چ یمن بودن، ول يهنوز منتظر حرفا اونا

 :ساالر با لبخند گفت. دونستم یم يانرژ ي هیرو یجور صرف ب هیکردم و حرف زدن رو 

 !دیمختصر و مف -

 . انداخت نیبه ماش یو نگاه دیهم خند عمو

 باهاش راحته؟ یرانندگ. هنوز هم مثل روز اولشه -

 . خوام عوضش کنم یمن ناراحتم توش و م یول ست،یبد ن -

 !فهیعوضش نکن، ح -

 . با اجازتون من برم! صاحباش بودن که رفتن فیح...  فیح -

 . تکون داد يکرد و ساالر هم سر یبا لبخند خداحافظ وعم

 . گهید هیروز کار هیشبا گذشت و بازم  ياون شب هم مثل همه . به سمت خونه روندم یسرعت متعادل با

ساعت نه صبح بود که . موندم مارایو منتظر ب میصندل ينشستم رو. دمیرفتم اتاقم و روپوشم رو پوش عیو سر مارستانیب رسیدم

 .در زده شد نیاول

 . دییبفرما -

مسنی همراهش بود که پشت  بایزن تقر. بار تنها نبود نیا یول! شهیمثل هم. وارد شد یطونیباز شد و ساالر با لبخند ش در

 . موندم حشیو منتظر توض ستادمیبلند شدم و ا. سرش وارد اتاق شد

  ؟یسالم خانم دکتر، شما خوب -

 : گفتم يجد
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 د؟ییبفرما. سالم، ممنون -

چهرش برام . توي راه رفتن داره یرفت؛ مشخص بود مشکل یزن آروم راه م. کمال تعجب دست زن رو گرفت و آورد جلو در

 !آشنا یلیآشنا بود؛ خ

ز پشت لرزون ا يناخوداگاه با قدم ها. دیکاو یبا چشم لرزون من رو م. شد یم یخاطره برام تداع هی ومدیقدم که جلوتر م هر

 یکم! خودش بود. طور نیمنم هم د،یلغز یصورتم م يچشماش توي تموم اجزا. رد شدم و رفتم و رو به روش قرار گرفتم زیم

 . بود دشچروك شده بود، اما خو یشده بود، کم ریپ

هم شد، دستامون که قفل . منم لرزون رفت سمتش يلرزونش دست ساالر رو رها کرد و به سمت من جلو آمد و دستا يدستا

 . بود ختهیاونم قبل از من ر ياشکا. ختیاشکم ر

. رفته بود باال مونیگر يصدا. کنترل کردن خودم آسون نبود گهید. کرد، تنگ منو توي آغوش گرفت یرو ط نمونیب ي فاصله

 . دست مادرم بود يچقدر دستاش به گرما. خاله مهوش خودم بود. دیلغز یسرم و کمرم م يمدام دست نوازشش رو

 دختر؟ يقدر الغر شد نیچرا ا. مینس يدیکش یدختر؛ چ يدیکش یچ -

 :منم با هق هق جوابشو دادم. زد یهق هق حرف م با

 . داغونم خاله، داغون -

 .و خاله با دستاش صورتم رو قاب گرفت و بهم زل زد میاز هم جدا شد. داد یدرب اتاق از رفتن ساالر خبر م يصدا

 . رتماد ییبایبه ز ،يخوشگل شد -

 . که در بدون زدن باز شد و ساالر وارد شد میحرف نزده بود قهیمبل و هنوز چند دق يرو میهم نشست با

 :گفتم يبا لحن سرد. ره یهر جا بره بدون در زدن م نیا نکهیمثل ا نه،

 گذاشتن دکتر؟  نجایا یچ يدر رو برا -

 : دیخند طونیش ساالر

 . مارایب يبرا -

 .خاله انداخت و بغلش کرد يدستش رو دور شونه ها. و کنار خاله نشست کیجوابشو ندادم که اومد نزد گهید

  ه؟یچه وضع نینکن؟ ا هینگفتم گر. قربونت برم -

 :دیخند خاله

 .خوره یبر نم ییبه جا هیذره گر هی. پسرم ستین يزیچ -

 :رو به من گفت ساالر

 !دختر بد يدر آوردکه  شمیگر ؟يکرد تیچرا مادر من رو اذ -

 .شدن داشت یمیزود صم يماریواقعا ب نیا

 :توي چهرم رو به خاله گفتم يرییتغ بدون
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 . خاله جون دینکن هیگر -

 .با لبخند دستم رو گرفت خاله

 !همه سال نیبعد از ا! تونم؟ یم ؟يچه جور -

و برگشتم  ختمیاز فالسکم ر يمن بود؛ بلند شدم و سه تا فنجون چا یشگیو غم که همدم هم هیدور شدن از جو گر يبرا

 . کنارشون

 :بار مصرفش رو برداشت و چرخوند و نگاهش کرد کی وانیل ساالر

 سرطان زاست؟  وانایل نیا دیدون یگما، خانوم دکتر شما نم یم -

 :گفتم يعاد یلیخ

 ! چرا -

 :باال انداخت ییابرو ساالر

 مادرم؟ ایمن  د؟یاالن قصد جون کدوممون رو کرد دییخب بفرما -

 :با دست زد پشت گردنش و گفت خاله

 .پاشو برو سر کارت ؟یدو تا خانم که چ شیپ ياومد! يخاله زنک شد. بس کن پسر -

 . و پاش رو روي پاش انداخت دیخند ساالر

 . ندازهیوحشتناك م يلمایف ادیهم آدم رو  نشویکیمخصوصا که . مادر هیدر جوار دو تا خانم با کالس بودن برام سعادت -

کرد و  کیخودشو به خاله نزد یشیفقط نگاهش کردم که به صورت نما ه،یمنظورش چ دمیفهم ینم. با انگشت منو نشون داد و

 : مثل بچه مظلوما گفت

 . نگاهشو نیبب. ترسم مادر یمن م -

 دیمنو د یجیخاله که گ. خندن یم یشدم از خندشون، اما دوست داشتم بدونم به چ ینم یعصب. دنیدو شون با هم خند هر

 :گفت

 . روي صورتت ختهیچشمات ر یاهیس يکرد هیگر. پاشو صورتتو بشور دخترم -

آخه . هم زدم ملیحاال مداد کم بود ر. دنمیمداد کش نیخاك بر سر من با ا يا. دمیبار خجالت کش نیاول يتونم بگم برا یم

 .پف کرده بود یلیروز چشمام خام

و صورتم رو با آب و صابون شستم و با دستمال خشک  دمیاتاقم؛ پرده رو کش يسرخ بلند شدم و رفتم پشت پرده  يچهره ا با

 . طونیالبته با همون نگاه ش. کرد ینگاهم م يبه روم زد و ساالر با مرموز يخاله لبخند. ششونیکردم و برگشتم پ

 . یمونیدخترم؟ خودت که ماشااهللا هزار ماشااهللا مثل ماه م یمال یرو به چشمات م شیازم آرالو نیچرا ا: خاله

 :توي چهرم گفتم يرییبدون تغ بازم

 .لطف دارید -
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 .گهیکن نمونم روي دستت د فیکم هم از من تعر هی ،ییمادر من مثال شما مادر ما -

 . سالش شده هنوزم آدم نشده یس. خجالت بکش رونیپاشو برو ب -

 :گفت دیکه داشت می خند یدر حال ساالر

 ! و نه سالمه ستیمن ب. باال يبر یچرا سنمو م یکن ینم فیحداقل تعر. گهید نیهم -

 . منم به طبع بلند شدم. رو خورد و بلند شد شییچا خاله

 ! ینکن رید. منتظرتم. جون مینس یامشب مهمون ما هست -

 ! من بدون پدر مادرم؟ نه. تونم یمن نم! نه. شییهویوت شدم از دع شوکه

 . شم یمزاحمتون م گهیوقت د هی شااهللایممنون خاله، ا -

 : کرد و دستم رو گرفت یاخم خاله

 . حرف نباشه گهید ،ییما يامشب خونه  -

 . بودم چکار کنم که بغلم کرد و بوسم کرد مونده

 یتنهات نم گهیکنم، د یولت نم گهید. نمتیو قراره بب دمتیخوشحالم که بازم د. عمرم بود يروزا نیاز بهتر یکیامروز  -

 . یدوستم نیبهتر ادگاریتو تنها . ذارم

 .رفتن نداشتم يبرا یلیم چیه نکهیمنتظره و ا ریدعوت غ هیو من موندم با  رونیو اشک از اتاق رفت ب هیگر با

دختر جوون نصف صورتش کج  چارهیب. فلج بل بود شیماریکه ب دمیرو هم د ماریب نیهفت شب بود که آخر کینزد ساعت

درمان سه ماهه  يدوره  بایتقر يماریب نیا یبود؛ ول شیعروس کینزد. کرد یم هیگر يمثل ابر بهار. شده بود و حرکت نداشت

 . ختیاعصابمو به هم ر یکل. خورد یبهم م شیداره و مطمئنا عروس

. و به سمتش برگشتم ستادمیساالر ا يشدم که با صدا یم نمیماش کیداشتم نزد. اطیرو عوض کردم و رفتم توي ح روپوشم

 :با دو به سمتم اومد و گفت. رو لبش بود يلبخند محو

 !خانم دکتر دیخسته نباش -

 .ممنون -

 نرفته؟ ادتونیدعوت مادر ما رو که  -

 . رفته بود ادمیکال  ،يوا

 . درفته بو ادمی -

 ! شدم ادآوریگوش کردم و دوباره بهتون  حتشیپس خوب شد به نص -

 : شد طونیش لبخندش

 د؟یاریکه م فیتشر -

 . شه حرف زد یوقت نم چیروي حرف خاله ه. فکر کنم مجبورم -
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 :دیخند بلند

 ! گرفته؟ یمادر ما عالوه بر من که پسرشم، از شما هم خوب زهر چشم نیپس ا -

 : تفاوت بود گفتم یتوي حالت صورتم که ب رییتغ بدون

 . جور احترام متقابله هی ست،یزهر چشم ن نیا -

 : خاروند جایسرش رو مثل گ یشیابروش رفت باال، نما هی

 . فقط مامانم گفت بهتون بگم شب فراموش نشه. ارمیفوق تخصص شما سر در نم يباال يمن از حرفا. امم -

 . فعال. ونتیادآوریممنون بابت . شه ینم -

. نگاه کردم، بازم ساالر بود. خورد نیماش ي شهیشدم و خواستم روشن کنم که ضربه اي به ش نیرو گرفتم و سوار ماش ازش

 : دادم نییرو پا شهیش

 ! د؟ییبفرما -

 : زد یجذاب لبخند

 ! آدرس؟ -

 :گفتم يا لحن سردب. اونا بود يزمون پاتوق ما خونه  هی. بود ادمیخوب  یلیآره خ. بود ادمی! آدرس؟

 .بلدم -

ظاهرش  یطونیکالمش کامال سازگار با ش یطونیش. بود طونیش يپسر بچه ها نیمن مثل ا يخدا. باال انداخت ییابرو ساالر

 . بود

 . دیما رو دار شیهشت سال پ يشما آدرس خونه . نشد گه،ینه د -

 :توي حالت چهرم گفتم رییکردم، اما بدون تغ تعجب

 چرا؟ کجا؟  -

 .کنم یبراتون اس ام اس م. شمارتونو از بابا گرفتم -

 ریبود و به مس ستادهیهنوز ا دمید نهیاز آ. متعجبش دادم باال و حرکت کردم يرو در برابر چشما شهیرو تکون دادم و ش سرم

دختر  نیا گه چقدر یحتما با خودش م. حد نینه تا ا یهستم، ول یآدم مزخرف یلیدونستم خ یم. کرد یحرکت من نگاه م

از غرور توي وجودم  یلونیاپس یمن حت. جور ساکت و صامت نیا. جور شدم نیکه ا طهیدونه من از شرا ینم یمغروره؛ ول

 .طور بود نیا شهیدانشگاه هم يتو. ذارن یغرور م يرفتار منو پا نیهمه ا یول ست،ین

 :خط زدم و بلند گفتم افکارمو

 !نداره یراجع به رفتارم هم بهم ربط گرانیطور طرز فکر د نیربط نداره و هم یرفتار من به کس -
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 دیطول کش يا قهیده دق. بر نداشتم تا برم خونه بعد بخونمش. بلند شد میاس ام اس گوش يخونه بودم که صدا کینزد بایتقر

 یلیشمارش خ. رداشتمرو ب میمبل نشستم و گوش يگرفتم و با حوله رو يا قهیدوش ده دق هیلباس هامو در آوردم و . دمیتا رس

 . اس ام اس رو باز کردم. رند بود

 »!میمعذور ینیریمهمان بدون گل و ش رفتنیاز پذ... سالم خانم دکتر، آدرس  بازم«

 . موهامو با سشوار خشک کردم. بود قهیساعت هفت و چهل و پنج دق. بود کیآدرس رو خوندم، نزد بازم

 .به صاف کردن نداشت يازیصاف بود و ن خودش

 یمشک نیج. کیبلند بود و مدل تون یجذب بود، ول بایکه تقر دمیپوش یرنگ یسه ربع طوس نیبلوز آست. بپوشم یبودم چ مونده

 فیام رو سرم انداختم و ک ییطال یمشک ریبندشو بستم و شال حر. یمدل باز مجلس يساده  یو مانتوي مشک دمیلوله پوش

 . کامل کرد پمویکه ت دمیپوش يبلند هپاشن بایکفش تقر. رو هم برداشتم میمشک یدست

جایی که می رفتیم  شهیهم. بسته شکالت هیطور  نیو هم دمیدسته گل نرگس خر هیسر راه . رونیبرداشتم و زدم ب چموییسو

 . که نا حق پرپر شد يهمون مادر. ثابت کنم دختر همون مادرم دیمنم با. رفت یمامان دست پر م

با چراغم در خونه باغ باز شد و منم موندم چه  دمیبه در خونشون که رس. به پرس و جو نداشتم يازیبود و ن یسر راست آدرس

گل و شکالت رو برداشتم و . شدم ادهیعمو پارك کردم و پ نیرو کنار ماش نیماش. نگهبان رفتم داخل ییکار کنم که با راهنما

 . دنیخند یزدن و بلند م یکه با هم حرف م دمیعمو رو د از دور ساالر و. افتادم اهآرام به سمت ساختمان ر ییبا قدم ها

آب استخر ما جلبک بسته، باغمون . بود نجایما برعکس ا يخونه  یول. زیو پر از گل، استخر تم زیباغ تم. باغشون نگاه کردم به

 . مرده یبه عبارت ست؛یاز گل توش ن ياثر

 نیا یکردم، ول رییمن تغ. نشم هیخودم رو بق یتوي زندگ رییه تغهم نیهامو تند کردم و چشمام رو بستم تا متوجه ي ا قدم

 . مقصر نبودم رییهمه تغ نیمن توي ا. رو دوست نداشتم رییتغ

. طونیمن بود و نگاه ساالر ش يرو نینگاه عمو با تحس. که حرفاشونو قطع کردن و چشم به من دوختن دمیبهشون رس بایتقر

 ! شهیمثل هم

 : دمیرس شونیقدم هیتا  رفتم

 .سالم -

 . دشیساالر زودتر از دستم قاپ. شکالت رو به سمت عمو گرفتم يشده  چیکادوپ يدادن که گل و بسته  جوابمو

 . خانوم دکتر یقدر حرف گوش کن باش نیکردم ا یفکر نم. ولیا -

 . رفت ینم ییجا یوقت دست خال چیه. امرزتیدرست مثل مادر خدا ب: عمو

پدرمه  يجا. و شش سالمه ستیاالن ب یبچه بودم، ول مایمن قد. از کارش شوکه شدم. بغلم کرد امیجلو اومد و مثل قد عمو

 . نداره بیع

 . دیبه سرم کش یعمو ازم جدا شد و دست. دمیساالر رو هم د يگرد شده  يچشما
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 . زتریعز دمیبرام؛ شا یمون یدرست مثل ساالرم م -

 :گفت يبلند يدفعه ساالر با صدا هی

 . دیخودم نگ يحداقل جلو! ا بابا -

 :دیخند عمو

 ! بشه؟ تیحسود يمگه بچه ا -

 .میاونا و نگاه مات من به اونا، وارد خونه شد يها و خنده ها یبا شوخ خالصه

 ییراهنما یخاله به ساالر گفت منو به اتاق ،یاحوال پرس یخالصه بعد از کل. و بغلش کردم دمیدرگاه آشپزخونه د يرو تو خاله

 . عوض کردن لباسام يکنه برا

فرار از  يبرا. خودشم بعد از من وارد شد. دست وارد شدم يرو باز کرد و با اشاره  یدرب اتاق. باال يطبقه  میساالر رفت همراه

 .بودم که با صداش بهش نگاه کردم رهیساالر به دکور اتاق خ ي رهینگاه خ

 چطوره؟  -

  ؟یچ -

 !اتاقم؟ -

 :حالت گفتم بدون

 . قشنگ تر بود یلیخ تونیخونه ي قبل -

 . شد کمینزد یکم ساالر

 م؟یچرا از اونجا رفت یدون یم -

 .سرم رو تکون دادم یسوال

رو داد و بابا  شنهادیپ نیکامال داغون بود و روان پزشکش ا. بود نیسنگ یلیمادرم خ يزنده بودن خاطرات پدر و مادرت برا -

 . انجام داد عیهم سر

 فقط؟  نیبه خاطر ا یعنی. برام سخت بود باورش

 ! شد به نظرم فیح. بود بایز یلیاونجا خ -

 :دیخند طونیش ساالر

 . دهیرو خر نجایبابا اونجا رو نفروخته؛ فقط ا. نشده فیهنوز ح -

 من لباسام رو عوض کنم؟  رونیب دیشه بر یم -

 . رونیبحث تعجب کرد و سرش رو تکون داد و رفت ب یناگهان رییتغ از

توي خونه  دنیاز کفش و صندل پوش شهیهم. رو هم پوشدم میجوراب طوس. تخت گذشتم يو شالمو در آوردم و مرتب رو مانتو

عالمه  هیصندل نپوشم رفتم  نکهیا يمنم برا. ایپا برهنه ن کایسرام يگفت رو یکه م ادمهیبابا  يهنوزم دعواها. متنفر بودم
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صافم مثل بچه  يها يبستم و چتر پسیموهامم از پشت با کل. لباسم ست بود اجورابم ب. تونم یهنوزم نم. دمیجوراب خر

 . میشونیپ يرو ختیها ر یدبستان

خب توي . گرفته بودم ریاطرافمون تاث يرو از خانواده ها تیموقع نیا یعنی. نبودم یاهل حجاب درست و حساب یبچگ از

کردم  یاالن هم حس م. بود دهیپوش شهیهم دنمیطرز لباس پوش یول. مامانم یکرد، حت یسرش نم يروسر یکس انمونیاطراف

 نه؟  ایسرم کنم  يربودن ساالر شک کردم روس يلحظه برا هی. خوبه پمیت

 .زد و وارد شد يو لبخند دیمنو شال به دست وسط اتاق د. اتاق زده شد و خاله وارد اتاق شد در

 شده گلکم؟  یچ -

 ... فقط  ست،ین يزیچ -

 . تخت گذاشت يبود؛ چون شال رو از دستم گرفت و رو دهیخاله خودش از رفتارم فکر کنم فهم. بگم يدونستم چه جور ینم

 یخوام مجبورت کنم، ول ینم. مادر تو مثل خواهرم بود. مینس یستین بهیتو با ما غر. چشم پاکه که نگو يساالرم به قدر -

 . ستیساالر و ما برامون مهم ن

 .به روم زد يخاله لبخند. دونم چرا شال رو سرم کردم یمن

 . زمیعز یهر جور راحت -

عمو و ساالر با لبخند برامون بلند شدن و دوباره همه . داشتم، خوب شد شال رو سرم کردم یحس خوب. نییپا میخاله رفت همراه

 . مینشست

 .زد يبه روم لبخند عمو

 زم؟یعز یخوب -

 .ممنون عمو جان -

 . کرد یرو نگاه م واناتیداشت مستند ح ساالر

 مورد عالقت همونه؟  يهنوزم غذا زمیعز: خاله

کردم خودم  یسع يمدت چند بار نیتو ا. خالل ینیزم بیبا س مهیخورشت ق مه،یق. رفته ادمیوقته  یلیمورد عالقه؟ خ يغذا

 . نشد یبپزم ول

 ! مهیخورشت ق. بله -

 : دیخند خاله

 .همونو برات درست کردم. دونستم یم -

 . ممنون خاله جون -

 .برگشت سمتمون طونیرو خاموش کرد و ش ونیزیساالر تلو. بود ینیزد؛ جو سنگ ینم يادیحرف ز یکس

 . رفع جو ساکتتون يبرا دیهست یناج هیکه حرفا تموم شده و دنبال  نمیب یخب م -
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 : دیخند عمو

 . یبگ يخوا یم یچ مینیبگو بب -

 . حرف بزنه دیخانم دکتر با. امروز روز مهمونه. میساکت باش دیامروز ما با گه،ینه د -

 .تعجب نگاهش کردم با

 بگم؟  دیبا یچ -

 . یجوک ،يشعر ،یصحبت ،يخاطره ا. یهر چ: ساالر

و عمو با  مشتاق يخاله با چشما. االن منتظر بودن من حرف بزنم؟ هول شدم یعنی. و همشون به من زل زدن دیخند خودش

 . نگاهم می کردن طونیش يکنجکاو و ساالر با چشما يچشما

کم کم . دهنم قفل شده بود. بگم دیبا یدونستم چ یواقعا نم. قرار داده بود یتیموقع نیبودم که منو توي همچ یدستش شاک از

 يبار با چشما نیبود که ا فقط ساالر. ییعمو هم بلند شد و رفت سمت دستشو. خاله چشماش رو ازم گرفت و رفت آشپزخونه

 .با حرص نگاهش کردم. نبود طونیش. کرد یحالتش نگاهم م یب

 د؟یقرار داد تیموقع نیچرا من رو تو ا -

 .تعجب نگاهم کرد با

 . کنه تتونیقدر اذ نیصحبت ساده ا هیکردم  یفکر نم -

 :با بغض گفتم. ستادمیشدم و ا بلند

آدمم  هیمن . کنم فیتعر یکس يکه بخوام برا فتهیبرام نم یمن اتفاق خاص. گفتن توي جمع ندارم يبرا یمن صحبت خاص -

 . که به درد شما بخوره یجالب يگفتن؛ نه خاطره  يدارم برا ینه حرف! بلدم؛ نه جوك ينه شعر. یمعمول یزندگ هیبا 

 . کار کردم یچ دمیشدنش تازه فهم کیبا نزد. قدم رفتم عقب هی. نگران به سمتم اومد يشد و با چشما بلند

 . من ضعفمو بهش نشون دادم... من . زدم یحرفا رو بهش م نیا دینبا

عقب . دمیتوپ یطور بهش م نیا دینبا. خواست جو رو عوض کنه یاون فقط م. از اشکمو با دستم خشک کردم سیخ صورتم

 :دمیگرد کردم و خواستم برم که صداشو شن

 ! ببخش. نداشتم يمن منظور -

 شیهمون آرا. اتاق و صورتم رو شستم سیسرو يرفتم تو. که رفته بودم یندادم و رفتم باال توي همون اتاق یتیمن اهم یول

 !بهتر. چشمم هم پاك شد

غرور . سوال بردم ریکارم غرور خودم رو ز نیمن با ا. کردم يکار بد. یلیبودم، خ یاز دست خودم عصب. رو خشک کردم صورتم

 . نداشتم رو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ٢٢ 

 مایآشپزخونه بودن و مثل قد يعمو و خاله تو. نییمحکم رفتم پا ییبلند شدم و با قدم ها! محکم باشم دیبا. تخت نشستم يرو

 رهیمبل نشسته بود و نگاهش خ يمحکم رفتم سمت ساالر که ناراحت رو يبا قدم ها. کردن یو بحث م یداشتن با هم شوخ

 . ستادیا عیمن سر دنیبا د. ستادمیا دشیرفتم رو به روش و در معرض د. بود وارید يرو یرضف يبه نقطه 

ي  قهیچند دق تیتوي موقع ادیمن واقعا بدم م یول. کنم شما رو ناراحت کردم یفکر م. خوام یمن بابت رفتارم معذرت م -

 !خوام دکتر یبازم بابت رفتارم ازتون عذر م. چشم بودن متنفر بودم ياز تو شهیهم. رمیقرار بگ شیپ

 . دادم یقرار م تیشما رو توي اون موقع دیمن نبا. خواستم یعذر م دیفکر کنم اول من با -

 . با اجازه رفتم آشپزخونه کمک خاله هیخاله نگاهمون از هم جدا شد و من با  يصدا با

و خاله و  لشیساالر مشغول ور رفتن با موبا. عد از شام هر کس مشغول کار خودش شدب. در سکوت و آرامش خورده شد شام

 . گلخونه بودن يعمو هم تو

 : بهم کرد ینگاه میساالر ن. نییبرداشتم و برگشتم پا فمویو ک دمیرفتم باال و لباسام رو پوش یجلب نظر کس بدون

  د؟یبر یم فیتشر ییجا -

 ! بله، منزل -

 :دیخند ساالر

 . اون تدارك شب موندنتم داده بود ؟یاز مامان اجازه گرفت -

 . برم دیمن با. نه، اصال -

 هیکه شدم با  نیسوار ماش. شدن من برگردم خونم یگلخونه و با هزار اصرار از طرف اونا و انکار از طرف من راض يتو رفتم

 .راه پخش رو روشن کردم و به آهنگ گوش سپردم يتو. کردم و رفتم یبوق ازشون خداحافط

 

 دیریهامو بگ یخستگ

  دیریچشمام رو بگ غم

  دیریرو از تنم بگ درد

  نجایبرم از ا دیبذار

  نجایبرم از ا دیبذار

 من با تن تمومه  جنگ

 و باختن تمومه  بردن

  نجایبرم از ا نیبذار

 و رفتن تمومه  موندن

 تونم  یخوام و نم ینم
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 جونم  دهیسلبم ر به

 بمونم  نجایا نینذار

  نجایبرم از ا نیبذار

 نجایبرم از ا نیبذار

  دیریهامو بگ یخستگ

  دیریچشمام رو بگ غم

  دیریرو از تنم بگ درد

  نجایبرم از ا دیبذار

  نجایبرم از ا نیبذار

 من با تن تمومه  جنگ

 و باختن تمومه  بردن

  نجایبرم از ا نیبذار

 و رفتن تمومه  موندن

 تونم  یخوام و نم ینم

 جونم  دهیلبم رس به

 بمونم  نجایا نینذار

  نجایبرم از ا نیبذار

 نجایبرم از ا نیبذار

 

بازم من و . دمیمانتوم رو در آوردم و رو مبل دراز کش. خونه دمیپخش رو قطع کردم و رس. آهنگ مناسب حالم بود نیا چقدر

 . درندشت يخونه  نیبازم منِ تنها و ا. بزرگ يخونه  نیا

 . رو زمزمه کردم نیماش يشکمم جمع کردم و آهنگ تو يتو پاهامو

 . فیضع یلیخ. فمیمن ضع. شد یهق هقم توي گلوم داشت خفه م. ختیر یگوله گوله م اشکام

 نیبود؛ ا نیا. برداشتم و نگاهش کردم زیاز روي م مویاسپر. شه یدونستم حالم داره بد م یم. شد یهام داشت مقطع م نفس

رو نفس بکشم که دستام وسط  يخواستم اسپر. بود سوغات رفتن پدر و مادرم نیا. ییهمه سال تنها نیبود همدرد من توي ا

 .خودم خودم رو درمان کنم دیبا من. ستمین یمن آسم ست،یراهش ن نیا. راه موند

آره، درستش . شدم رهیخ نیزم يبه شکسته هاش رو. و شکست واریرو پرت کردم که خورد توي د ياسپر یآن میتصم هی با

 . نهیا
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 . کردن درده یمخف. ستیدرمان ن ياسپر نیا. کردم آرامش خودم رو حفظ کنم تا بتونم آروم بشم یسع

دوش  هیبه زور رفتم حمام و . دونم چرا نفس هام مقطع بود ینم. شدم داریب میصبح با آالرم گوش. رو بستم و خوابم برد چشمام

 . دمیپوش يا یاومدم و بلوز شلوار نخ رونیب عیاز ترسم سر. شد یحمام حالم داشت بد م يتو. گرفتم

که  دمیکش یقیعم ينفس ها. به خودم آرامش بدم دیبا! یلعنت. افتاد ياسپر ينگاهم به شکسته ها. مبل افتادم يحال رو یب

 یفرق یبده، ول رویم گرفتم تا نم حوله بهم ندهن يدور موهامو باز کردم و جلو يحوله . شه یحس کردم حالم داره بدتر م

 . نکرد

 !ياسپر. برم داروخونه دیبا. دمینرس مارستانیاز نه گذشته بود و امروز به ب ساعت

 یب. دستم رفت مانتومو بردارم که نشد. دمیلوله ام رو پوش یمشک نیشلوارمو در آوردم و ج. بلند شدم و رفتم تو اتاقم یسخت به

رو  دنیمقطع و خز يبا نفس ها. کنار تختم نگاه کردم یعسل يبه تلفن رو. زنگ تلفن بلند شد يصدا. افتادم نیزم يحال رو

. ومدیدوباره زنگ زد، بر داشتم و صدام در ن. رو گذاشتم یگوش دینا ام. قطع شد برداشتمرو  یتا گوش یرفتم سمتش، ول نیزم

 .ساالر بود

 !یاون وقت شما خواب م،یکن یسکته م نجایا میرما نگران دا. نیخانوم دکتر ما رو بب -

 . من... م ... م  -

 : هول شد یداره، صداش کم رادیوسط ا نیا يزیچ هیمتوجه شد  انگار

 ! م؟ینس ما؟یدکتر ن. ادیشده دکتر؟ چرا صداتون در نم یچ -

 .ده... ب ... لم ... حا  -

حس . کنم يتونستم کار ینم یدرد گرفت؛ ول. کیو سر منم همراهش افتاد روي سرام کیاز دستم افتاد رو سرام یگوش

 ... جا  نیو من هم دهیکمکم؟ نکنه نفهم ادیحالم بده؟ م دیفهم یعنیبا خودم فکر کردم . شد یم شتریهر لحظه ب یخفگ

روي لبم  يونوادت؟ لبخندکنار خ يبر یخواست یمگه نم ؟یخواست ینم نویته وجودم گفت مگه بده؟ مگه هم يزیچ هی

 . نگاه لرزون و تارمو به سقف دوختم. نشست

 . ادیرو ندارم ساعت نه صبح ب یمن که کس. ساالر باشه دیبا. نگاهم از سقف گرفته شد فونیزنگ آ يصدا با

بهم  يکار يه سرفه هام اجاز. تنم بود یبه خودم نگاه کردم که تاپ کرم رنگ. بلند شدن و باز کردن در نداشتم يبرا یجون

 يافتاده رو رو نیزم يرو يخودم رو خم کردم و مانتو یکم. گلوم زخم شده یحس کردم از سرفه و نفس تنگ. دادن ینم

 . نداشتم یوضع خوب. بهتر شد. خودم انداختم

نگذشته بود که  قهیدق میهنوز ن یول. شده و رفته الیخ یبا خودم گفتم حتما ب. نشد يگذشت و خبر قهیپنج دق. قطع شد صداها

 . راحت شد، عمو هم بود المیخ. در اتاق با شدت باز شد و نگاه نگران و مشوش ساالر و عمو به من افتاد
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 يخم شدم و سرفه . کردن یکردم نگاه م یخش دار م يدادم و سرفه ها یدوشون با تعجب به من که داشتم جون م هر

چشمام . چشمام قرمز شده يجلو دیسف کیسرام دمیکردم که د چشمام رو باز. کردم که حس کردم لبم گرم شد يدیشد

 . رفت یاهیس

 . مانتو گرفت و بلندم کرد به حالت نشسته يسمتم و بازوم رو از رو دیدو عیاول به خودش اومد و سر ساالر

عمو . انداخت سمیخ يموها يشالم رو هم رو. تنم کرد یداشتم با دستم مانتو رو بکشم باال که ساالر مانتو رو به سخت یسع

 .زد یداشت به اورژانس زنگ م

 قهیهنوز پنج دق. حالم بهتر شد یکم. دیمنو خم کرد و با دستش کمرمو مال یساالر کم. کردم و نفسم کم بود یسرفه م هنوزم

 . دمینفهم يزیچ گهینگذشته بود که اورژانس اومد و من د

 . نبودم، اما خونه هم نبودم مارستانیب. اومد ادمیفکر کردم که  یدونستم کجام و چرا؟ کم یرو که باز کردم نم چشمام

 . که توش بودم هیهمون اتاق نجایخاله هستم و ا يآره، من خونه . آشنا بود. اطراف نگاه کردم به

 يلبخندبا . و لبخند به لب نبود طونیبود که ش یجزو معدود دفعات. ساالر افتاد يخسته  يآروم باز شد که نگاهم به چشما در

 . گذاشت ینیس هی يرو تو یاضاف لیسرم رو از دستم درآورد و وسا. تخت نشست يو کنارم رو کیتلخ در رو بست و اومد نزد

 : لب هام از هم باز شد. کرد ینگاهم هم نم یزد؛ حت ینم یحرف چیه

 .یمرس -

 : کرد نگاهم

 ؟يبرا -

 .کمکت بهم -

 . انداخت نییباال انداخت و سرش رو پا ییابرو ساالر

 روزید یشه؛ ول یخون حالم بد نم دنیوقت از د چیه. بد بود یلیاز گلوت خ ختنیخون ر يصحنه . وحشتناك بود یلیخ -

 . دمیواقعا ترس

 :بهم انداخت قیعم ینگاه

 چرا؟  -

 . گفت یداشت چرت و پرت م. نگاهش کردم گنگ

  ؟یخوب -

 . زد يساالر لبخند. سرم رو تکون دادم فقط

 ؟يآسم دار يسابقه . خوبه -

 .اوهوم -

 خونه ات شکسته بود؟ يتو تیچرا ظرف اسپر -
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 . انداختم نییرو پا سرم

 . دفعه شد هی. دونم ینم -

 شد؟ یدفعه چ هی -

 . رو باال آوردم و نگاهش کردم سرم

 ؟یکن یم ییبازجو يدار -

  ؟يآسم دار یاز ک. نه -

 ! از زمان فوت مامان و بابا -

و به  دمشیباال کش عیسر. تنمه يروزیهمون تاپ د دمیاز تنم رفت کنار که د یبشم که ملحفه کم زیخ میتخت ن يرو خواستم

 .نگاهش به من بود. ساالر نگاه کردم

 . مامان مانتوت رو درآورد -

 . دمیخجالت کش. ستیسرم ن يروسر دمیکه د دمیبه سرم کش یدست

فکر کن واقعا . با منم راحت باش...  یگ یبه پدر مادر من خاله و عمو م یتو وقت ییجورا هی. یتو دختر دوست پدرم مینس -

 . یگ یهمون جور که به مادرم خاله م. یمن يدختر خاله 

 :ستادیشد و ا بلند

 .صدام کن یداشت يکار -

 نیتموم ا يه اندازه ب. بودم دهیتخت نخواب يوقت بود رو لییخ. به تختی که روش بودم کردم ینگاه. و درم بست رونیب رفت

. خودم تعجب کردم. رو لبم نشست یتخت گرم و نرم فرو کردم و در کمال تعجب لبخند آروم يتو شتریخودم رو ب. سال ها

 . تخت بود نیو ا یزندگ نیا يگرما. لبخند فکر کردم نیا نبه وجود اومد لیلبخندمو خوردم و به دل عیسر

 . بود افتاد زیکه کنار تخت، روي م ییچشمم به لباس ها. شدم روي تخت نشستم داریصبح که ب. گذشت که خوابم برد يچند

به نظر . یسرخاب زیر يبود با گل ها یرنگش مشک راهنیپ. هم کنارش بود یزانو و ساپورت يبلندي تا رو نیبلند و آست راهنیپ

حمام منو وسوسه کرد و . اتاق سیسرو يدرش آوردم و رفتم تو عیسر. با کالس بود یلیخ دمشیپوش یوقت یول ومد،یم یدهات

 . دوش کوتاه گرفتم هی

بستم؛ شالم رو سرم کردم و  پسیموهامو همون نم دار با کل. بود دهیکامال پوش. دمیرو با ساپورت پوش راهنیو پ رونیب اومدم

 : شد کمیزد و نزد يساالر لبخند. اومد رونیب يهمزمان با من ساالر هم از اتاق کنار. رونیرفتم ب

  ؟يبهتر نکهیخب مثل ا -

 .بله، ممنون -

 . کنن یدارن ازت مراقبت م پیدو تا دکتر خوش ت. یخوب باش دمیبا -

 .دمیخجالت کش یتنم کرد که کم يبه لباسا ینگاه هیزد و  یطونیلبخند ش و
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 خوشت اومد؟ . خودم بخرم ي قهیببخش، مجبور شدم به سل -

 .یآره، مرس -

  ؟يبلد يا گهید زیچ یون، آره و مرستو به جز بله، ممن -

 . نگفتم و فقط نگاهش کردم يزیچ

  ؟يچرا موهاتو خشک نکرد. بود سیسشوار توي سرو -

 .شه یخودش خشک م شهیهم. ستین يازین -

 . اشتباهه محضه -

 ... من  یکل زندگ -

 . بهم زل زده بود طونشیو ش زیر يحرفم رو قطع کردم که ساالر با چشما عیسر. زنم یدارم بازم تو حرف زدن گند م دمیفهم

 ! خب؟ ادامه؟ -

 . ادامه نداشت -

 .رفتم و وارد آشپزخونه شدم نییازش رو برگردوندم و از پله ها پا. گه خل هم هست یاالن با خودش م. باال دیپر ابروهاش

 .نشستم  کشیرفتم نزد. تنها نشسته و در حال خوردن صبحونه است دمیرو د خاله

 . سالم -

  ؟يبهتر شد ؟یخوب. سالم گلم -

 . بله ممنون خاله-

 :نگام کرد و گفت یبا ناراحت خاله

 !ینداشت یتو که نفس تنگ زکم؟یعز يجور شد نیا یاز ک -

 . دیخودتونو ناراحت نکن گه،یخاله جونم باالخره شد د -

 . خاله نشست يباال انداخت و رو به رو ییما، ابرو نیجو ناراحت ب دنیوارد آشپزخونه شد و با د ساالر

 خودمو ناراحت نکنم؟  يچه جور -

 : ادامه داد هیبا گر. نگاهش کردم رتیصورت خاله، با ح ياشک رو دنید با

زد  يبدیخواستم حرف بزنم، م دمتیکه د یاز موقع! خودتو یکن ینابود م يدار مینس ؟يدیناراحت نکنم خودمو؟ خودتو د -

و دم نزنم؟  نمینابود شدنت رو بب يچه جور ؟يچه جور یول. داغون تر شه اریاست؛ به روش ن دهیدختر غم د نیدهنم که ا يتو

 يهات کو؟ چرا شد طنتیلبخندات کو؟ خنده هات کو؟ ش ه؟یچ تیشونیپ يرو یشگیاخم هم نیا ه؟یچ ینفس تنگ نیهان؟ ا

 یو خوش طنتیاز ش شهیکه هم ییکو اون چشما. دمیبار لبخندتو ند هی یحت م،یدیرو د گهیکه همد یاز موقع! ؟یخیآدم  هی

همون بهتر که ... نه  اماکرد؛  یم هتیکاش مادرت بود و تنب. میشناسمت نس ینم. ام بهیکنم باهات غر یزد؟ حس م یبرق م

 .نهیجور بب نیتو رو ا ستین
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 .به لباسم هم نفوذ کرده بود یو من اشکام حت دیچرخ یما م نیزد و ساالر با تعجب نگاهش ب یپشت سر هم حرف م خاله

 ستیهمون که گفت بهتر که مادرم ن! ياون آخر یحت. بود قتیحرفاش حق يبود که همه  نیخاله نبود؛ از ا ياز حرفا میناراحت

 .نهیجور بب نیمنو ا

 ینم. گذاشتم و سست بلند شدم زیم يرو بردم جلو، و استکان رو رو دیلرز یداشت توش م يلرزونم که استکان چا يدستا

آروم داشت با خاله حرف . دمیساالر رو شن يرفتم که صدا یآروم و سست داشتم م يبا قدم ها. کنم یکار م یدونستم دارم چ

 .زد یم

 .يتو بدترش کرد ست،یبود؟ حالش خوب ن هیمادر من االن وقت گال -

 .نگم يزیو چ نمشیجور بب نیتونم ا یتونم ساالر، نم ینم -

ذهنم وول  يخاله تو يهمش حرفا و صدا. تخت نشستم يو رو دمیاتاق و لباس هامو پوش يتوجه به حرفاشون رفتم تو یب

 .خورد یم

 !خدا دمیکش یفهمن چ یچه م دم؟یکش یدونن من چ یاونا چه م یول. حق بود همش

 يهر دوشون رو. نییاز پله ها رفتم پا. رونیتخت گذاشتم و رفتم ب يبود رو تا کردم و رو دهیرکه ساالر برام خ ییها لباس

 .بلند شدن دنیمنو که د. سالن نشسته بودن يمبل ها تو

 د؟یبه آژانس زنگ بزن دیکن یخاله لطف م -

 .يذارم بر ینم. نه -

 .برم دیبا. کنم یخاله خواهش م -

  ؟ير یم يمن دار ياز حرفا -

 !برم دیبا. نه، نه به خدا -

 :ساالر گفت. انداخت نییسرش رو ناراحت پا خاله

 ؟یبهتر ش یبمون يتا عصر ستیبهتر ن -

 .لطفا دیزنگ بزن. من االنشم خوبم -

ها رو با  تیکه واقع يخاله ا. خاله يرفتم از خونه . و من رفتم دیربع آژانس رس هیسر . اصرار کنن دینبا گهید دنیلحنم فهم با

 !من یزندگ تیواقع! بود تیبود واقع یاما هر چ. چشمم آورد يتمام جلو یرحم یب

با . اوردیحرفاش داشت منو به خودم م. داد یبهم م یتکون هیانگار داشت . گوشم بود يخاله تو يروز تا شب فقط حرفا اون

در . دمیشن یبار بود م نیاول يانگار برا. فرق داشت گهیانگار گفتنش توسط کس د یدونستم، ول یاون حرفا رو م يهمه  نکهیا

 .فتمگ یرو به خودم م نایا شهیکه هم یصورت
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 نکهیا. بهم نشون داد هیبق یبا زندگ مویتفاوت زندگ شهیاز هم شتریعمو و خاله، ب يخانواده  نیب تیمیکردن صفا و صم حس

خدا  یحت...  یو نه حت ینه همدم ،ینه دوست. بس کردمزندون خودم ح يهشت ساله خودمو تو نکهیا. ستین يمن عاد یزندگ

 .خوندم مازمون نیآخر یک ادینم ادمی. رو هم فراموش کردم

که به قول خاله در حال  يا یفکر کردن به زندگ! فکر کردن. دارم اجیکار احت نیبه ا یلیکردم خ یحس م. فکر کردم یلیخ

 .شدم یفکر به خودم که بازم به قول خاله داشتم نابود م. نابود شدن بود

 !روان پزشک... و  زایچ یبعض رییتغ. میبه زندگ یتکون اساس هیبه . دمیرس یم جهینت هیفکرام به  يهمه  آخر

 .دمیساالر رو شن يتماس گرفتم، صدا میش مستقبار آخر که با اتاق. داشت یبر نم. شدم با عمو تماس گرفتم داریکه ب صبح

 بله؟  -

 .دونم چرا سکوت کردم ینم

 الو؟! دییبفرما -

 .سالم-

 د؟ییبفرما... سالم  -

 .بود يچقدر پشت تلفن صداش جد. منو نشناخته بود هنوز

 . ممینس -

 شما؟ دیخوب! يسالم خانوم دکتر فرار! اوه -

 ست؟یعمو ن. ممنون -

  ست؟ینکنه باز حالت خوب ن ؟یباش مارستانیاالن ب دیمگه شما نبا رون،ینه رفته ب -

 .بگم يزیچ هیراستش زنگ زدم به عمو . نه خوبم -

 .گم یبهش م ،یبه من بگ یتون یم ؟یچ -

 .رمیبگ یخوام ده روز مرخص یمن م... من  -

 :گفت يبلند يبا صدا ساالر

 ده روز؟! اوه -

 .بله -

 .گم یباشه بهش م یلفکر نکنم بابا قبول کنه؛ و -

 .نگرانم نشن دیلطفا به عمو و خاله بگ. ستمیده روز رو ن نیمن ا -

 :مسخره گفت یبا لحن ساالر

 ! دختر تنها هیده روز؟  ؟یچ یعنی. شن ینم گهید یباشه، چون شما گفت -
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اگر هم موافقت  د،یبه عمو بگ دیخوام؛ لطف کن یم یمن ده روز مرخص. بدم حیباشه به شما توض يازیکنم ن یفکر نم -

 .خداحافظ. دم ینکردن، استعفا م

 یول. اصال ولش کن... دختر تنها که  هیگفت  نیهمچ. در آورد يخب اونم پر رو باز. لحنم بد بود. رو محکم کوبوندم یگوش

 ! شد یمگه ول م

گم که  یم ییزایچ ،یناراحتم و عصب یتوق. جور بودم نیهم شهیهم. شدم مونیکه به ساالر زدم پش ییساعت بعد از حرفا هی

 . مونمیبعدا ازشون پش

در کمال تعجب ساالر رو  فونیآ يرفتم و تو! ادیرو نداشتم ب یتعجب کردم، کس. در خونه اومد يظهر بود که صدا کینزد

 . و تعجبم صد برابر شد دمید

رو برداشتم و  یرفتم سمت اتاقم و ژاکت گشاد و شل. تنم بود يباز کردم، لباس هام رو نگاه کردم؛ تاپ و شلوار ریرو با تاخ در

در رو باز کردم، نگاهش . در سالن اومد يصدا رون؛یاز اتاق رفتم ب. سرم انداختم يشال هم کالهش رو رو يبه جا. دمیپوش

کردم  یدونم چقدر داشتم نگاهش م ینم. باز نشد و فقط نگاهش کردم یحرف يبرا دهنم. کرد ینگاهم م رهیکردم و اونم خ

 :انداخت و آروم گفت نییکه سرش رو پا

 داخل؟ امیب يبذار يخوا ینم -

در رو بستم و . کفشاش رو در آورد، از کنارم رد شد و وارد سالن شد. دمیخودم رو کنار کش ستادم،یدرب ا يجلو دمیفهم تازه

 کنم که چرا اومده؟ لیتونستم حضورش رو تحل یجور نم چیه. نشستم شییرو به رو يکاناپه  يپشت سرش رفتم و رو

 .به چشمام شد رهیباال اومد و دوباره خ نگاهش

 ؟يخوا یم یچرا ده روز مرخص -

 .هم گره خورد يرفت باال و بعد تو ابروهام

 . بحث تموم شده نیتلفن ا يکردم پا یفکر م -

 .زیم يو انداخت رودر آورد  بشیکاغذ از ج هی. دیبه سرش کش یکالفه دست ساالر

 . خواست موافقت کنه؛ با اصرار من قبول کرد یبابا نم -

کوتاه از نگاهش داغ شدم؛  یلیخ يلحظه  هی. ستادیا کمیبا دو قدم خودش رو بهم رسوند و نزد ستادم؛یهمراهش ا. شد بلند

 .کمیگرفت نزد یساالر پاکت. قدم رفتم عقب هیانداختم و  نییسرم رو پا

 . ارمشیبابا گفت برات ب. يومدین دمیامروز همه رو دعوت کردم؛ کارت تو موند که د. اومدم نیا يبرا -

 !بود گهیکه سه روز د شیسالگ یتولدش بود؛ تولد س. رو با مکث از دستش گرفتم و بازش کردم کارت

 :رو باال آوردم و گفتم سرم

 . امیدم بتونم ب یقول نم یتولدتون مبارك، ول -

 !ات هم خوبه هیروح يبرا ؛يایبهتره ب -
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 .کنم یرو م میسع یدم ول یگفتم که، قول نم -

بلند  دیبا تعجب نگاهش کردم؛ نگاهم رو که د. رفت سمت کاناپه و دوباره روش نشست یره ول یفکر کردم م. زد يلبخند

 .دیخند

 . رمیم یم یبخورم، دارم از تشنگ اریب زیچ هیبرم؟ برو دختر تنبل  ییرایو پذ يزیبدون خوردن چ ينکنه انتظار دار -

 ! شه یم یمیبشر زود صم نیخدا چقدر ا يوا

سالن؛  يدو تا فنجون درست کردم و برگشتم تو. اومد قهوه بود عیکه به نظرم سر يزیآشپزخونه و تنها چ يرفتم تو یپوف با

 . شد زونیو آوصافم از کالهم در اومد  يهمزمان با خم شدنم موها. رو جلوش گرفتم ینیخم شدم و س

سرخ رو به روش نشستم و موهام رو دادم  یبا صورت. زد و فنجونش رو برداشت يبهشون کرد؛ لبخند محو ینگاه مین ساالر

حواسم پرت  يهمه  یمنم فنجونم رو برداشتم و خودم رو مشغول خوردن نشون دادم ول! دمیدونم چرا خجالت کش ینم. عقب

 . برام نامفهوم بود لشیو دل ودمهول ب! دمیفهم یخودمم نم ،یحاال پرت چ. شده بود

 . رو برداشت و بلند شد فشیرو که خورد، ک قهوش

 ! ممنونم، با اجازه -

 .و برگشت سمتم ستادیهمراهش رفتم؛ ا. در سالن رفت تا

 . تولدم يایب دوارمیام -

شم؟  یپونزده ساله دارم هول م يبرم؟ چرا؟ چرا مثل بچه ها دوارهیگفت؟ ام یچ. در رو بستم، داغ شدم. رو باز کرد و رفت در

 !بکنم یالک يفکرا دیبود؟ افکارم رو خط زدم؛ نبا یاون نگاه براق آخرش چ ا،یخدا

 

*** 

 

باغ گذاشتم و روش رو  يبابا رو تو نیو ماش دمیخر دیجد نیماش. کردم يادیز يسه روز کارا نیا يتو. روز گذشت سه

که به ذهنم  یراتییتنها تغ. امدندیراه ن متیبا ق یاومده، ول يمشتر ییفروش؛ تا االن چند تا يخونه رو سپردم برا. پوشوندم

 . بود نایهم ومدیم

خودم در جدال  یگفت برم، ول یبهم م یحس هی! نه؟ ایتولد  يکردم فردا برم برا یفکر م نینشسته بودم و به ا ییرایپذ يتو

 . تازه اگرم بخوام برم لباس ندارم. باهاش بودم

. رفت نیاز ب میرفتنم اصرار کرد که ناچار قبول کردم و دودل يوقت بود که خاله بهم زنگ زد و خالصه اون قدر برا ریو د شب

 . خوابم برد د،یبرم خر دیفکر که صبح با نیبا ا. خاله مقاومت کنه يتونه در برابر اصرارها یکس نم چیه

سوار . رونیحاضر شدم و رفتم ب عیسر. مثل جت از جام بلند شدم. داد یصبح رو نشون م ازدهیرو که باز کردم ساعت  چشمام

پارك  نگیپارک يرفتم و تو یم شهیکه هم يدیرفتم مرکز خر! داد یم یینو يبو. بودم، شدم دهیکه خر يا یسمند مشک
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لباس ها  يهمه . کنم دایپ یمناسب راهنیتونم پ یکه نم دمیفهم یم شتریب ستادمیا یهر مغازه که م يرفتم باال و جلو. کردم

 یلیخ ایکوتاه بود  یلیکت هاشون خ ایکه داشتم کت و شلوار بود که اونا هم همشون  يا نهیباز و کوتاه بودن و تنها گز یلیخ

 . تنگ

خندون ساالر رو  يبرگشتم عقب که چهره  تیبا ترس و عصبان. بازوم يورفت ت یکردم که انگشت یمغازه ها رو نگاه م داشتم

 !راحت شد؛ فکر کردم مزاحمه المیخ. دمید

 ؟یکن یچه کار م نجاهایا ؛يسالم خانوم دکتر فرار -

 :باال انداخت و ادامه داد طنتیرو با ش ابروش

 د؟یاومد دیخر د؟یببر فیتشر دیخوا یم یمهمون -

. و از تعجب چشماش گرد بشه فتهیساالر روش ب ي رهیلب هام نشست که همون هم باعث شد نگاه خ يرو يمحو لبخند

 :گفت طنتیاز پشت خودش رو بهم رسوند و با ش. لباس ها شدم دنیلبخندم رو خوردم و پشتم رو بهش کردم و بازم مشغول د

 !دمیدلبت  يلبخند رو هیمدت  نیا يبار بود تو نیفکر کنم اول دم؛ید گهید -

 . بود دیخر ي سهیدستاش پر از ک. دمیبه روم آورد، خجالت کش نکهیا از

 مد نظرته؟ یمدل خاص -

 . باشه، جلف نباشه، تنگ هم نباشه دهیپوش. آره -

 .دیدفعه بلند خند کی ساالر

 !گهید ایمانتو بپوش و ب هویخب  -

 . کنم یکار رو م نیمجبور بشم هم -

 . تعجب نگاهم کرد با

. داشت یمشک ریبلند از جنس حر نیکردم که آست دایپ يا یکردم، کت تک مشک یطور که داشتم مغازه ها رو نگاه م نیهم

از دهنم خارج بشه، ساالر  یحرف نکهیقبل از ا. رفتم داخل مغازه که ساالر هم همراهم وارد شد. بود کیش یلیخوشم اومد، خ

 :رو به پسر گفت

 .دیاریشه ب یم رو رهیحر ناشیکه آست یاون کت -

 خوام؟ یمن اون کت رو م دیاز کجا فهم. کردم تعجب

 خانم؟ يبرا: پسر

 :با خنده گفت ساالر

 !من ينه، برا -

 .رونیدرش آوردم و رفتم ب. خوب بود دمش؛یاتاق پرو پوش يآورد و رفتم تو زمیکت رو به سا. هم پسره دیخودش خند هم

 چطور بود؟: ساالر
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 ... خوبه، فقط  -

 . کنم یم شنهادیژورنال هم هست بهتون پ يرو که تو یکیمن به شخصه  یول میتاپ دار یلیهم خ رشیز يراب: پسر

به نظرم قشنگ اومد و . هالل بود يور هیکه جلوش  یاستخون دیسف بایبود به رنگ تقر يرو نگاه کردم؛ تاپ بلند ژورنال

بود که  نیبود مهم ا یبه نظرم بد نبود؛ هر چ. شد رو برداشتم یبگ م یکه ساقش کم يا یشلوار مشک. همون رو برداشتم

 . است دهیپوش

 دمیفهم. خالصه اومدم حساب کنم که ساالر زودتر با کارتش حساب کرد. کرد یهم با لبخند به انتخاب هام نگاه م ساالر

. کنم فمیک يمرد دست تو هیفروشنده و کنار  يخودمم دوست نداشتم جلو. نگفتم که حساب کنه يزیهاش چقدره و چ متیق

سکوت کرده . میهمراه هم رفت نگیتا پارک رون،یب میکه رفت یوقت. شه یم همرد شکست هیکار غرور  نیگفت با ا یبابا م شهیهم

 . من بود نیدرست کنار ماش نشیماش. میبود

 ؟ياوردین نیماش -

 !چرا -

 نمش؟یب یکو؟ نم -

 .ساالر با تعجب نگاهش کرد. رو زدم رشیسمندم اشاره کردم و دزدگ به

 حاال چرا سمند؟. مبارك باشه -

 !خوشم اومد ازش ؛يطور نیهم -

پول رو شمردم و . اونم سوار شد. کار رو کردم و سوار شدم نیو منم هم نشیرو گذاشت پشت ماش دهاشیتکون داد و خر يسر

 .گذاشتم نشیداشبورد ماش يپول رو رو. کردم که با تعجب نگاهم کرد در سمت راننده رو باز. شدم ادهیپ

 ممنون -

 .کرد یاخم

 !شد من حساب کنم؟ پولت رو بردار و برو یم یحاال چ -

 !کنم، نه شما دیبراتون خر دیتولد شماست من با! نه -

 .دیخند طونیش

 !بولت دارمنداره بدون کادو هم ق یبیاما ع م،یدیدستت ند ییواهللا ما که کادو -

من حواسم بهش نبود و  یتعجب کرد ول. و در رو بستم ستادمیصاف ا. دونم چرا با حرفش و لحنش ضربان قلبم باال رفت ینم

تا خونه . رونیزدم ب عیسر یلیسرم رو تکون دادم و خ. باشه نیتونه ا ینم! نه. تند شدن ضربان قلبم بود لیدل یفقط فکرم پ

 . بود يادیز يفاصله 

 .رو روشن کردم پخش
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 داره یآرامش چشات

 ستین یک چیه يتو چشما که

 قلبت يدونم که تو یم

 ستین یک چیه يجز من جا به

 داره یآرامش چشات

 کنه از غم یدورم م که

 گه یبهم م یاحساس هی

 شم کم کم یعاشق م دارم

 آرومت يبا چشما تو

 يدیبخش یخوشبخت بهم

 ویو خوب یخوب خودت

 يد یمنم م ادی يدار

 نتیریبا لبخند ش تو

 يعشق رو نشون داد بهم

 تو بودم که يایرو تو

 يمن دست تکون داد واسه

 یبس تو خوب از

 اهامیتو کل رو یخوام باش یم

 با تو رمیجون بگ تا

 فرداها دیام یباش

 یبس تو خوب از

 اهامیتو کل رو یخوام باش یم

 با تو رمیجون بگ تا

 فرداها دیام یباش

 داره یآرامش چشات

 شم ینگات م بندیپا که

 چشمات يتو باز نیبب

 شم یو مات م شیک دوباره
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 مویو زندگ بمون

 کن ینگاهت آسمون با

 و عاشق من باش بمون

 کن یو مهربون بمون

 آرومت يبا چشما تو

 يدیبخش یخوشبخت بهم

 

بود، آرامش  يجور نیساالر هم ا يچشما. کرد یم وونمیآهنگش داشت د. رو بردم جلو و قطعش کردم؛ اعصابم خرد شد دستم

 :سرم رو تکون دادم و بلند گفتم... نکنه منم ... نکنه . داد یبهم م

 !نه، محاله -

 . دوش مشغول حاضر شدن شدم هیخونه و بعد از  دمیرس

موهام حاال . شد یم دهیو بد نبود؛ سنم کمتر د ختیر میشونیپ يکوتاهم، رو يها يبازم چتر. رو با سشوار خشک کردم موهام

 زیتم یابروهامم کم. خودش رو نشون داد شتریب میقهوه ا يکه چشما دمیدور چشمام کش یاهیمداد س. دیرس یوسط کمرم م تا

رو دوست  یسادگ نیساده بودم و ا یلیخ. رژ لب فقط برق لب زدم يو به جا مزد یخوشرنگ یمس يرژ گونه . و کوتاه کردم

 . داشتم

و  دمیرو پوش میپاشنه بلند مشک يکفش ها. داد یو اندام الغرم رو بلندتر نشون م ومدیبهم م یلیکه خ دمیهامم پوش لباس

رفتم  پمیاز ت تیو رضا نهیبه آ یرو برداشتم و با نگاه میدست فیو ک یمجلس يمانتو. رو هم سرم کردم میمشک ریشال حر

 .رونیسالن رو چک کردم و در رو قفل کردم و رفتم ب يهمه . رونیب

با  ینگهبان. در پارك بود يباغ و جلو يمدل باال تو يها نیدر خونشون باز بود و انواع و اقسام ماش. دمیرسساعت کمتر  مین

کامل بود، برداشتم و در  يسکه  هیساالر رو هم که  يکه شدم کادو ادهیپ. رو بردم داخل باغ نیکرد که ماش ییدست راهنما

 . ادمرو قفل کردم و به سمت خونه راه افت

جفت پا  هی دنیانداختم که با د نییسرم رو پا. کردم در معرض نگاه هاشونم یفشن؛ حس م يباغ پر بود از جوون ها يتو

 .دستش رو جلو آورد. دمیو خندون ساالر رو د طونیش يسرم رو که باال آوردم چشما. که باهاش برخورد نکنم ستادمیا عیسر

 .سالم خانم دکتر -

کار کنم که خودش دستش رو جلو آورد و دستم رو برد باال و  یدونستم چ یحرکت، نم نیار بود اب نیدستش نگاه کردم؛ اول به

 :دیساالر خند. دهنم بود؛ سرخ شدم از خجالت يقلبم تو. فشار داد

 .یروز تولدم بشکون يدل منو تو دینبا -

 . رهاش کرد یکیدستامون اشاره کرد و با فشار کوچ به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ٣٦ 

 .نگاهم کرد یبا نگران. جون افتادن کنارم یب دستام

 ! دهیکنم رنگت پر یحس م م؟ینس یخوب -

 . نه نه خوبم -

و لبش رو بردم پشت  اوردمیشالم رو در ن یلباس هام رو درآوردم ول. سالن يلرزون رفتم تو يکنارش رد شدم و با قدم ها از

. تاپ لباس بسته بود ي قهینبود، آخه  ادیداشت اما ز دیگردنم د يجور نیا. داشت يبستمش که شکل فانتز يگردنم و جور

 . بهتر بود یچیه از یکرد، ول یمعذبم م یلباس کم ریحر نیآست

تنش  یبلند و خوش دوخت راهنیکه پ دمیخاله رو د. سالن يو رفتم تو رونیگذاشتم و اومدم ب یشگیاتاق هم يرو تو لمیوسا

 . بود بایز یلیکوتاهش رو فر کرده بود و خ يبود؛ موها

ازم جدا شد و رفت تا . کرد یبغلم کرد و از رفتنم به جشن، اظهار خوشحال دیخاله منو که د. ششیو رفتم پ دمیکش یقیعم نفس

البته . مارستانیب يشناختم جز چند تا از همکارا یرو نم یکردم؛ کس یم یبیاون جمع احساس غر يتو. کنه یدگیبه کارها رس

 . کیسالم و عل نبودم و فقط در حد یمیبا اونا هم صم

. دمیکش یخجالت م دنشونیبودن که من از د دهیپوش ییدخترا لباس ها. نشستم و چشم چرخوندم نهیشوم کینزد يا گوشه

 یبود؛ سنش بچه م دهیهمش به ساالر چسب. دکلته تنش بود و قدش هم تا رون پاش بود راهنیپ هیبود که  يچشمم به دختر

. چسبوند یساالر م يساالر بود و با هر خنده سرش رو به بازو يبازودستش دور ! بود عشوه هاش سر به فلک گذاشته یزد ول

 ... چرا؟ مگه من  یکنن؛ بغضم گرفت ول یقلبم خنجر فرو م يکردم دارن تو یدونم چرا حس م ینم

و چهره  ينوك مداد يکت و شلوار ساده . داشت یمثبت ي افهیکه ق دمیرو د يمنو از افکارم در آورد؛ برگشتم و پسر ییصدا

 !از اون مثبت تر يا

 با؟یرو دارم خانم ز یبا ک ییافتخار آشنا -

 :گفتم شنمیپوز يتو يرییدستش رو به روم خشک شده بود و بدون تغ! حرف زدنش مثل خودش ساده نبود. باال رفت ابروهام

 . هستم ماین -

 .رفت باال و دستش رو انداخت ابروهاش

 پسره؟اسم  مایکردم ن یفکر م -

 ! درسته -

 :با تعجب گفت پسره

 ما؟ین... شما  -

 .ماستین میلیفام -

 :باال برد و گفت يسر پسره

 تونم اسمتون رو بدونم؟ یم. ساالر يمنم فرهودم، پسر خاله . خوشبختم! آهان -
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 . مینس -

 ! و با وقار، درست مثل خودتون بایز -

 !من نه یول اد،یحرکت ها خوششون ب نیدخترا از ا ي هیبق دیشا. من يره؛ البته برا یم شتریکردم داره از حدش ب حس

 يخودم رو رو یکم. نگاهش کردم، فاصلمون کم بود. گفتن ممنون، سرم رو ازش برگردوندم که حس کردم کنارم نشست با

 . مبل دو نفره جا به جا کردم

 ؟يدخترا فرق دار ي هیتو چرا با بق: فرهود

 .نگاهش کردم یسوال

 ! طور حجابت نیهم... سرد و خشکت و  ينگاه ها. از موقع اومدنت تینیگوشه نش -

 :کردم و گفتم یاخم

 د؟یدار یشما مشکل -

 .شما منو به سمتتون جذب کرد يفقط تفاوت ها! نه، من چکاره ام؟ -

. کردم دایو نجات پ ششیتم پبلند شدم و رف عیکرد سر یخاله که صدام م يبا صدا. یحرفاش کالفه بودم و دنبال راه نجات از

 نیکالفه بودم، هم از دست ا. ستادینشستم که بازم فرهود اومد و کنارم ا يکاناپه ا يرو ببره؛ رو کیخواست ک یساالر م

حس . شمع ها رو با هم فوت کردن یحت. بود به ساالر دهیکه مثل کوآال چسب بچس يفرهود کنه و هم از دست اون دختره 

با دادن کادوم، ساالر بازم دستم رو گرفت و . دیدادن که نوبت من رس یک تک داشتن کادوهاشون رو مداشتم؛ همه ت يبد

 .فشار داد

 ! يممنون، ممنون که اومد -

 دنشیباالست، چون همه با د متشیق یلیساعت بهش داد که معلوم بود خ هیساالر هم  يدختر کنار. هم ازم تشکر کرد خاله

 !دیکش ریقلبم ت د؛یبغل ساالر و لپش رو بوس يتو دیدختره پر. سوت زدن

 :کنار گوشم گفت ییصدا. دونم چرا چشمام رو بستم ینم

 . خواهرمه -

 .نگاهش کردم یسوال

 !منظورم همون دختر کنار ساالر؛ خواهرمه، فرشته: فرهود

 دم؟یمگه من پرس -

 :زد يلبخند فرهود

 !براتون سواله دیگفتم شا دم،ینگاه کنجکاوتون رو د -

 :گفتم محکم

 . نداره یبه من ربط! نه -
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نگاهم رو ازشون گرفته بودم، حسم . بودم، خواهر و برادر جفتشون کنه هستن یعصب. جام بلند شدم و رفتم کنار خاله نشستم از

 . ارمیرو به دست ب میکردم خونسرد یسع. باشم فیقدر در برابر حسام ضع نیا دیشدم؟ نبا يجور نیچرا ا. قابل باور بود ریغ

بودم، من  یحرص. هم کنارش بودن گهیبار فرهود و چند نفر د نیبود به ساالر که ا دهیفرشته بازم چسب د،یشام که رس زمان

 . قدر تنها بذاره نیمنو ا دیمهمون ساالر بودم؛ خودش دعوتم کرد و نبا

و شالم رو درست سرم کردم و  دمیمانتوم رو پوش. دمیکش قیاتاق و در رو هم بستم؛ چند نفس عم يرفتم تو یشدم و عصب بلند

 . کردم دایآشپزخونه پ يو خاله رو تو نییسر و صدا رفتم پا یب. رو هم برداشتم فمیک

 . ستیحالم خوب ن یخوام برم، کم یخاله من م -

 یلیرفتم و خ یر کسبدون جلب نظ. که با اکراه قبول کرد نمیتونم بش یکنه و نم یگفتم دلم درد م یمخالفت کرد ول اولش

بندازم  دیرو در آوردم و خواستم کل دمیکل. رو پارك کردم و راه افتادم سمت در سالن نیباغ و ماش يرفتم تو. خونه دمیزود رس

 . ستیدر قفل ن دمیکه د

 !مگه من در رو قفل نکرده بودم؟ حتما حواسم نبوده و نکردم! وا -

مانتوم رو همون جور دراز کش درآوردم و از گرما و استرس کت . ل دراز شدممب يرو شهیوارد خونه شدم و مثل هم الیخ یب

. حد ممکن باز شد نیچشمام از ترس تا آخر يزیشکستن چ يچشمام بسته بود و سکوت بود که با صدا. لباسم رو هم درآوردم

 !باال بود يصدا از طبقه 

 لمیزنگ موبا يصدا. دمید یرو نم يزیبود و چ کیخونه تار بایانداختم، تقر یبه اطراف نگاه. مبل نشستم يشدم و رو بلند

گوشم مونده  يرو یگوش. از ترس در حال سکته بودم. از پله ها بلند شد ییپا يبود و صدا رید یبرش داشتم ول عیبلند شد، سر

 .ناراحت ساالر اومد يبود و صدا

 . ناراحت شدم یلیمامان گفت خ م؟ینس یچرا شام نخورده رفت -

 . گشت یکه داشت دنبال من م دمید یکیدر تار يونستم جواب بدم چون مردت ینم

 م؟ینس یزن یچرا حرف نم -

 :و آروم گفتم عیآشپزخونه؛ سر يرفتم تو یکیتار يتو

 . سیزنگ بزن به پل! دزد اومده... ساالر  -

 :داد زد بایتقر ساالر

 ! رونیبرو ب ؟يتو خونه ا ؟یچ -

 :زد و گفت اهشیاون ماسک س ریاز ز يلبخند. اش به من زل زده بود دهیو پوش اهیدزده با صورت س. بود رید گهید یول

 !چه شود؟! میمهمون دار هیخب پس  -

بارم  هی یهمه سال حت نیا يتو. قرار نداشتم یتیموقع نیهمچ يقفل بود، تا حاال تو نیزم يپاهام رو. شد کمیقدم نزد هی

 . مونخون ادینشده بود دزد ب
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! فیکث يخنده  هی د،یبلند خند. قدم رفتم عقب هیکه  رهیدستش رو جلو آورد و خواست منو بگ. شد شتریچندشش ب لبخند

ترس . واریخوردم به د يبا قدم بعد. ومدیازش دور شدم و اونم با همون لبخند جلو م یعقب عقب. زد یداشت حالم رو بهم م

دستش فرار کردم  ریکه داد از ز یرو برداشتم و پرت کردم سمتش؛ جا خال نارمدستم رو حرکت دادم و گلدون ک. برم داشته بود

 . آشپزخونه يرفتم تو. دمیو دو

 .شد کمیچراغ رو روشن کرد و نزد. حبس شد يلحظه ا ياومد تو، نفسم برا نجا؟یبر سرم، چرا اومدم ا خاك

 ! یدست خودم يش توآخر. فرار نکن -

 . میدیچرخ یم زیم دور

 . از کشو درآوردم و گرفتم جلوش ییچاقو

 .زنم یم...  یم...  یم... جلو ... جـ ... جـ  يایب...  یب -

گوشم  کینزد. کرد و دستم رو گرفت و برد پشتم و خودشم پشتم بود رمیغافلگ. اومد سمتم عیحرکت سر هیزد و با  قهقهه

 .دمیصداش رو شن

 . دیقدر الغر باش نیا دینبا د،یخوب بخور دیبا دیشما که ثروتمند! دختر یفیچقدر تو ظر -

دخترا بود؛  يصدا هینعره اش شب يصدا. و دستم رو شل گرفت دیکش يتمام توانم با پام زدم به زانوش که از درد نعره ا با

نکنه ساالر  ومد؟ینم سیپس چرا پل. کار کنم یدونستم چ ینم. رونیب دمیو در رو باز کردم و دو رونیب دمیدستم رو کش عیسر

 ! باشه دهیخدا کنه فهم. نه! چه خبره؟ دهینفهم

 ي هیکرد به پا ریآن پام گ هیکردم سمتش؛  یپرت م ومدیدستم م یهر چ. بود نییاز درد پاش سرعتش پا یول ومد،یم دنبالم

داشتم  یو سع دمیفشار داد، از درد نال. دلم يپاش رو با کفش گذاشت رو. ستادیسرم ا يو باال کمیاومد نزد. نیمبل و افتادم زم

 هیپاش رو برداشت؛ . دیآورد که نفسم بر يدفعه چنان فشار هی. کرد یم شتریو فشار رو ب دیخند یپاش رو بردارم که کثافت م

 یم ادیم، و هر بار دردناك تر فردلم و پهلو يبا پاش چند بار محکم زد تو. دلم جمع کردم يدراز شدم و پام رو تو يور

 . خواست داغونم کنه یانگار م دم؛یکش

لباسم  ي قهیخم شد و از . رونیب ختیخون داد و سرفه که کردم خون از دهنم ر يصورتم که دهنم مزه  يبا پا زد تو چنان

 . مبل يپرتم کرد رو. زد رونیب مینیبه صورتم زد که خون از دهنم و ب يا یلیچنان س. بلندم کرد

 . کمینزد ومدیداشت م. رو نداشتم يکار چیه توان

 . ها داشته باشه دهیفا یلیتونه خ یمثل تو م يدختر. يارز یم یلیخ -

دلم روشن شد؛ اما با درد  يتو دیبرق ام. ساالر بود و عمو. رمقم رفت سمت در ینگاه ب. در سالن با شدت باز شد دیکه رس بهم

 .ستادیدزده سر جاش ا يسمتم که با حرکت اسلحه  دیساالر با سرعت دو. دلم دوباره خاموش شد يتو دیشد

  ؟یهست یکثافت تو ک -

 :دیخند دزده
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 !خوش به حالت. يدار ادیهوادارم ز نکهینه، مثل ا -

مرد به کار  يبرا ارویون چ ارو؛یگفت  دیالبته نبا. شد ریدستگ اروی قهیپنج دق ياومد و تو سیپل نیماش يکه صدا دینکش یطول

 هیاونم ! يدزد. میساالر که ماسکش رو از سرش برداشت هممون موند! کلیه يدختر قو هی. دزده دختر بود شتر،یره ب یم

 ! دختر؟

 يدوباره منو رو. کردم ياز درد ناله ا. سمتم که عمو بازومو گرفت و بلندم کرد دنیبرطرف شدن خطر دو دنیو ساالر با د عمو

مبل بود رو گرفتم و انداختم  يمانتوم که رو يگوشه . پاك ینگاه. کرد یساالر نگران نگاهم م. رونیمبل گذاشت و رفت ب

 . نییخودمم از خجالت سرم رفت پا. نییکارم رفت پا نینگاهش با ا. بدنم يرو

 .زدم یم ادیراز درد داشتم ف. صورتم شد يکردن زخما زیمشغول تم. یدست فیک هیبرگشت با  عیسر عمو

 !ينکن عمو، نکن، آ. مردم ،يآ يآ يآ -

تخت گذاشتن  يمنو رو. اورژانس اومد نیماش يکه صدا دینکش یطول. مخم بود يکش دار ساالر رو يها دنیپوف کش يصدا

 . دمینفهم یچیه گهیو د دمیکش يادیفر دیدرد شد هیراه بودم که با  يتو. داشت يدیدلم درد شد. کردن نمیو سوار ماش

 صیتشخ تمویتونستم موقع ینم. ومدیحرف زدن چند نفر م يصدا. باز شدن نداشت يچشمام نا. شدم اریهوش يدیدرد شد با

 . داد یداشت دلم رو فشار م یکیانگار . شد یبهم وارد م يادیز يفقط دردا. بدم

به . حس کردم مژه هام در حال کنده شدنه. بود دهیچشمام بهم چسب يگوشه ها. چشمام رو آروم و سخت باز کردم. ایخدا يوا

 ینم! ساالر، عمو، فرهود؟. دمید هیخاله رو نگران در حال گر. بودم مارستانیب. دمیبود چشمام باز شد و اطراف رو د یهر زحمت

 . دونستم چه خبره

 . شده داریساالر انگار ب: عمو

 . با دو انگشت شصت و سبابه چشممو باز کرد و نگاه کرد. بازم زل زد مهین يو روم خم شد و به چشما کیاومد نزد ساالر

 خوبه؟ : فرهود

 . نه: ساالر

کم  يشکمم با فشار يدستش رو رو. داد یخون م يگلوم مزه . دهنم بود يقلبم تو. رو چک کرد ممیگرفت و عال فشارمو

 . فتخاله باال ر ي هیگر يدردناکم به هوا رفت و صدا يوارد کرد که ناله 

 . داره یداخل يزیخونر: ساالر

 . نه يوا: عمو

 نیا دیشا. به خاله و عمو کردم ینگاه نمناک. هست یداخل يزیخونر يدونستم احتمال مرگ هم تو یم. دونستم حالم بده یم

 . دیباشه، شا دارمونید نیآخر

 

 . ازم خارج شد يخفه ا يصدا. رو به زور باز کردم که حس کردم لبم ترك برداشت دمیبهم چسب يها لب
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 . دی... کن ... لم ... ا ... حل . رم... دا ... تون ... س ... دو  -

حرفم که تموم شد . عمو هم اشکاش روون بود. داد یم شیبلند شد که عمو بغلش کرد و دلدار يهاش به قدر هیگر خاله

رو هم  یتونه دستنگاه تنفس یم یداخل يزیربا خون یشکم ي هیناح يدونستم فشار رو یم. بود فیتنفسم ضع. سرفم گرفت

از شونه هام گرفت و منو خم کرد که خون از  عیساالر سر. رونیب ختیرهمراه سرفه هام خون از لب و لوچم . دچار اختالل کنه

 . گلوم يدهنم برنگرده تو

ر کنار تخت نشست و به ساال. شد؟ سرفه هام قطع شد و هنوز خون روون بود يجور نیچرا ا ایخدا. رفت یاهیس چشمام

 :صوررتم زل زد و گفت

 . یش یخوب م. اریطاقت ب. مینس اریطاقت ب -

 . دهنم گذاشت يو ماسکش رو رو کیرو آورد نزد ژنیهمزمان بلند شد و دستگاه اکس و

 . شه یکنه و نفسش قطع م یبدترش م ادیز ژنیباز نکن، اکس ادیز. رو باز کن رشیفرهود ش: ساالر

خصمانه . نبود هینگاهش مثل بق یبود، ول ستادهیدرگاه ا يدقت که کردم فرشته هم تو. نجاستیچرا فرهود ا دمیفهم ینم

 . تعجب کردم. کرد ینگاهم م

برنم اتاق  یدارن م دمیو فهم يا گهیتخت د يدوباره دستم رو گرفت و فشارم رو چک کرد و همزمان منو گذاشتن رو ساالر

 . عمل

 . دیهمراهمون اومد دیلطف کرد. ستین مارستانیفرشته ظاهرش مناسب ب گه،ید دیفرهود جان بر: عمو

 . جا نیهم ارمیدم تا فردا درستش کنن براتون م یم نتونمیماش. بود فمیکنم، وظ یخواهش م -

 . شه یزحمتت م -

 . میپس ما رفت. هیچه حرف نینه، ا -

 . ستادیبردن که اومد کنار تختم ا یم رونیرو داشتن از اتاق ب من

 . دینباشه و زود خوب بش یمورد خطرناک دوارمیام: فرهود

 .ومدیبا حرکت تخت ساالر هم کنارم م. خراب بوده و اونا رو آورده نایعمو ا نیپس ماش. کرد و رفت یهمه خداحافط از

چند بار اومدم . دمیبود شدم؛ از ترس لرز یوارد اتاق عمل که اتاق موحش و سبز رنگ. دمیترس یاز اتاق عمل م. دمیترس یم

 . نه ایرم  یم رونیدر ب نیدونم زنده از ا ینم... االن  یمن اون چند بار دکتر بودم، ول... اما  نجایا

 : هق هقم برگشت سمتم و تعجب کرد يداشت که با صدا یساالر کنارم قدم بر م. ختیر اشکام

  اده؟یدردت ز م؟یشده نس یچ ه؟یچ -

 :دهنم برداشتم يرو از رو ماسک

 . سم... تر ...  یم... من ... م ... نه ... ن  -

 :زد یتلخ لبخند
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 . خجالت بکش. یخوبه خودت هم پزشک ن؛یخانوم دکتر ما رو بب -

 . با تعجب نگاهم کرد. که دستش رو گرفتم ستهیصاف با خواست

 ... نم ... ما ...  ما... کنار ... دم ... مر ... ل ... عم ... ن ...  یح... اگه ... ا  -

 :دهنم گذاشت و با تحکم گفت يامون ادامه دادن رو بهم نداد و ساالر ماسک رو رو سرفه

 !یچیه ؟يدیفهم. میشه نس ینم تیچیتو ه -

شناخت، اومد  یکه منو هم م مونیهوشیدکتر ب. تخت عمل ياز تخت منتقلم کردن رو. وارد کرد و ولش کرد يدستم فشار به

 . ساالر چشمام بسته شد نانیآرام بخش و پر از اطم يچشما دنیلحظه با د نیآخر يدهنم گذاشنت و تو يو ماسک رو رو

 

*** 

 

قطره . زندم دمیکرد و فهم اریمنو هوش هیعمو و بق يصدا. شد یچشمام باز نم. شده یچ دمیفهم ینم. سرم بود يتو ییصداها

شد نتونم  یباعث م. هیچ دمیفهم یچشمام بود که نم يرو يزیچ. همون چشمم قطع شد يکه رو دیاز چشمم چک یاشک

 . چشمام رو باز کنم

 :گفت هیبا گر خاله

 . ادیبهوش م یگ یبه من دروغ م نجاست؟یچند روزه ا یدون یساالر؟ م ادیچرا بهوش نم -

 . ادیکه اونم به موقعش م ادیخوبه، فقط خودش بهوش نم مشیعال. ادیمادر من به خدا بهوش م! يوا يا -

 . رهیم یم يداره از الغر نیغذا نخورده بچم؛ بب. هیهوشیبچه هنوز تو ب نیپنج روز از عمل گذشته و ا ؟یک -

 :تمام توانم رو جمع کردم و گفتم. داد ساالر رفته یپوف ساالر و در اتاق نشون م يصدا

 . له... خا  -

 . ادیخودت کمکش کن بهوش ب. سپرم یخدا بچمو بهت م يا. توهمم زدم! ایب -

 . بهوشم... من ... له ... خا  -

 . گفت بهوش اومد یخاله اومد که م ادیو باز شدن در و فر یافتادن صندل يدفعه صدا هی

با لبخند خسته . تنها تو اتاق بودم که ساالر وارد اتاق شد. و عکس گرفتن شیعالمه ازم آزما هیپر از دکتر شد و تا شب  اتاق

 : گذاشت میشونیپ يدستش رو رو هیو  ستادیاسرم  يشد و باال کمینزد يا

 ؟یخوب -

 ... دستش داشت  يگرما. دارهیچرا دستش رو برنم. بودم؟ آره خوب

 دختر؟  یاتاق عمل جا گذاشت ينکنه زبونتو تو ؟یزن یچت شده؟ چرا حرف نم -

 :ابروهاش رفت باال دنشیرو لبم نشست که ساالر با د يلبخند
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 ! يدزد ومدمیکنه؛ خودم م یجور واضح م نیلبخند رو ا نیدن دزد به خونتون ادونستم عمل و اوم یاگه م -

 .ساالر آروم لبخندش محو شد. شد شتریمنم لبخندم ب. دیخند

 . یخدا رو شکر سالم. ترسوند یبودنت داشت هممون رو م هوشیپنج روز ب. فتادین یخوشحالم برات اتفاق یلیخوشحالم، خ -

 .لب خوابم برد يو منم با همون لبخند رو رونیمچ دستم گرفت و بعد از زدن سرم به دستم از اتاق رفت ب ياز رو نبضمو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 *** 

 

 :که نگاهش کرد و گفت يامضا شده رو دادم دست شاکر ي برگه

 .مایمبارك باشه خانم ن -

 تونم برم؟  یممنون م -

 .دییحتما، بفرما -

 . شدم و سمت خونه روندم نمیتم و سوار ماشرف رونیاز در مغازه رفتم ب یخوشحال با

خونه باغ به  يریگ یپ یبا کل روزید نیهم. بودن خستم کرده بود يروز بستر ستیب. مرخص شدم مارستانیهفته است از ب هی

 کیکوچ يخونه  هیمقدارش  هیبا . خودم يو نصفشم برداشتم برا هیریبه امور خ ختمینصف پول خونه رو ر. فروش رفت

 یلیخ. يتک واحد يآپارتمان ده طبقه  هی يتو. بود و دو خوابه يمترصد و چهل  بایتقر. دمیخر نایخاله ا يخونه  کینزد

 .به حسابم ختمیپول رو هم ر ي هیبق. خوشگل و قشنگ بود

ب با گفت ش دیساالر که فهم. خوشحال بودم. دیرو هم سمسار ازم خر یاضاف لیرو انتقال دادم و وسا لیوسا يشب همه  تا

 . محسوس بود یلیخ راتمییتغ. رفت یخونم در حال نظافت بودم و لبخند از لبم کنار نم يتو. کمکم انیمامانش و عمو م

 .ده یبا تموم وجودش جواب لبخندامو داره م یکنم زندگ یحس م. شده یرنگ امیکنم دن یحس م. لبخند زدن خوبه چقدر

 . رو زدم و در آپارتمانم رو باز کردم فونیآ يدکمه . شو از ده شب گذشته بود که زنگ در خونم زده ساعت

سرم  يهم که به سرم بسته بودم، باز کردم و همون کاله ژاکت رو رو یو دستمال دمیپوش یتاپم ژاکت ياتاق و رو يتو رفتم

 . گذاشتم

 . دعوت تولدش اومد خونه ام يساالر برا یکار رو کردم، وقت نیبارم هم هیمن . زدم لبخند

. نه یلیخ یذره حالم گرفته شد، ول هیدونم چرا  ینم. ساالر نبود. باز شد و خاله با لبخند وارد شد و عمو هم پشت سرش در

من مشغول . میشد يهر کدوممون مشغول کار. نگفتن يزیاونا هم چ. کردم و روم نشد از ساالر بپرسم کیباهاشون سالم عل
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 یو عمو هم داشت برق ها و المپ ها رو چک م دیکش یرو دستمال م رستلو يها يشستن ظرف ها بودم، خاله داشت گو

 . کرد

 . دمیزنگ در از جام پر يساعت گذشته بود که با صدا مین

 . جون، حتما ساالره میبرو در و باز کن نس: خاله

گل و  یمنته ،دمیشنگول ساالر رو د يدر رو که باز کردم بازم چهره . گذاشتم و رفتم سمت در خونه نکیس يرو تو ظرف

 : گفت طنتیکردم که با ش یداشتم نگاهش م. دستش بود ینیریش

 . داخل امیب يبذار يخوا ینم نکهیمثل ا -

از دستش گرفتم و با سالم . رو به سمتم گرفت ینیریگل و ش. ستادیدر کنار رفتم که اومد داخل و رو به روم ا يلبخند از جلو با

 . میراه افتاد ییرایبه سمت پذ یکیعل

 : گفت دیکه خاله و عمو رو در حال کار د ساالر

 ؟یکش یآخه مادر پدر من جون دارن ازشون کار م! تو دختر یهست ينگاه نگاه، چه سواستفاده گر -

 پسر، ما کجامون جون نداره؟ یخودت الجون: خاله

قلبم  يبرگشتم و دستم رو رو. داد از پشت سکته ام ییذاشتم که صدا یگلدون م يداشتم گل رو تو. و رفتم آشپزخونه دمیخند

 . گذاشتم

 ترسوندمت؟  -

 !نبود نجاینه، حواسم ا -

 :باال انداخت و گفت ییابرو ساالر

 کجا بود؟  -

 .رو باز کردم ینیریزدم و در ش يلبخند

 . مبارکت باشه ه،یقشنگ يخونه  -

 .هام ینیریش نیامم، من عاشق ا. ممنون -

 .ستادیاومد جلو و کنارم ا ساالر

 . طور نیمنم هم -

قلب منم . کرد یم يجور نیدونم چرا ا ینم. گرفت ینگاهش رو از چشمام نم. قدم رفتم کنار هیآمرانه بود که  يجور لحنش

 . نهیسرخ شده ام رو نب يچهره  نیاز ا شتریانداختم تا ب نییسرم رو پا. ذاشت یدو م يخودش مسابقه  يوسط داشت برا نیا

 

مسخره به  يزایچطور احساساتم سر چ نیبب. کردم یزندگ یهمه سال بدون حس نیکه ا یشم؟ من یجور م نیمن چرا ا ا،یخدا

 . خوامش یخوام، حداقل االن نم ینم ا،یخدا. فتهیم انیغل
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 . دمیکش یقیو نفس عم رونیرفتم ب یبلند و محکم يرو گذاشتم و با قدم ها ینیریدر ش. بود ستادهیهنوز ا ساالر

 !اون لحنش؟. یاون نگاهش چ یول. نگفت يزیآره چ. نهیینگفت که بدبخت، تو جنبه ات پا يزیچ. باش دختر، آروم آروم

 . رو محکم تکون دادم که افکار مسخرم بره کنار سرم

 . يهم کرد یخب خدا رو شکر قاط -

 یرو ازش گرفتم و بدون حرف. تر بودبه يجور نیا. بود يکامال صورتش جد! بهتر. نبود ياز اون نگاه ها خبر. سمتش برگشتم

 . رفتم سراغ کارم

کمک نشسته بود  يساالرم که جا نیا. ییرایکردم هم پذ یخونه ام بودن و منم هم کار م نایخاله ا میشب تا ساعت دو و ن اون

ارا که تموم شد رفتن و من ک. کالفه ام کرده بود. اریاونو ب اریب نویداد ا یدستور م یرو مبل و پاش رو رو پاش انداخته بود و ه

 . خوابم برد قهیدق هیسر  ومبل دراز شدم  يهمون جا رو

شده بود  امیطونیبازم لبخند و ش. کردم یاطرافم ارتباط برقرار م طیبا مح شتریگذشت و من هر روز بهتر و ب یاز هم م روزها

 یلیدکتر روانشناسم خ. راه تنها نبودم نیالبته در ا. گردم به گذشته یخوشحال بودم که دارم برم. تمیجزو ثابت صورت و شخص

 . روانپزشک شیرم پ یبودم م هکس نگفت چیبه ه. کرد یبهم کمک م

 ینبودن و همش م يو جد یباهام رسم گهیو د دنیفهم یم مارستانیب يقابل مشاهده بود که همه تو يبه قدر راتمییتغ

شده  یمیبا هم صم یلیخ. طور با ساالر نیخوب شده بود، هم یلیخ نایخاله ا يا خانواده رابطه ام ب. میدیخند یو م میگفت

 . دمیترس یبه همون اندازه هم ازش م بودم،خرسند  تیمیصم نیو من همون طور که از ا میبود

منم که . خوان با خانواده هاشون برن مسافرت یباالخره همه م. گرفتن بودن یمرخص ينوروز بود و همه در تکاپو دیع کینزد

 . بهتره مارستانیهمون بمونم ب کار،یب

و خودم رو به زور  کیزنن؛ رفتم نزد یو حرف م ستادنیدکتر و پرستار ا يسر هی دمیبخش د ياسفند بود که رفتم تو ستیب

 . جمعشون جا کردم يتو

 چه خبره؟  نجایا -

 . نه ایدرخواست هامون موافقت بشه با  ستیفعال معلوم ن: یعقوبی دکتر

گفت زنش از  یم یکی. مسارفرت مینر الشیشه با فام یگفت شوهرم ناراحت م یم یکی. زدن یداشتن حرف م همشون

. از جمعشون جدا شدم و رفتم سمت اتاق عمو. بود هیخالصه هر کس در حال گال. مونه یروزم خونه نم هیکه  هیدستش شاک

 . در زدم و وارد شدم

لحظه با  هی. با هم داشتن یکم یلیخ يدرست کنار ساالر نشسته بود و فاصله  یلیدکتر ن. هم بودن یلیو دکتر ن ساالر

عمو هم . شدن بهشه کیدر حال نزد یهم ه یلیو ن ستین الشیخ نیساالر که ع دمیگردم نگاهشون کردم که د يچشما

 . تموم بشه یلیکردم و نشستم تا کار ن یسالم. بود وتریکامپ يسرش تو

  زم؟یعز يخوا یم یجان شما هم مرخص مینس: یلین
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 . جون ینه گل -

 . شده بودم یعصب. حلقش بود يتونم بگم تو یگفت و روشو به سمت ساالر کرد که م یتکون داد و آهان يسر یلین

  د؟یدار يساالر خان شما نوروز چه برنامه ا: یلین

 :زد يلبخند ساالر

 . ندارم یخاص يبرنامه  -

 نیکنم، با ا یخودم اعتراف م يدارم تو نکهیبدون توجه به ا. خورد یخون خونمو م! ده یم لشیلبخند تحو. گرفته بود حرصم

 . کردم بهشون نگاه نکنم یسع. خودم رو زدم به اون راه. قبولش کنم دیبود، اما من نبا ینیریاعتراف ش. حرکاتم

 :کردم به عمو و گفتم رو

موافقت  یو خانم بهشت یعقوبی يآقا یخوام با مرخص یم. ستمیرن با یم یدو نفر که مرخص يتونم به جا یعمو جون من م -

 . تونم جاشون باشم یمن م. فرق داره یکم طشونیشرا د،یکن

 :زد و گفت يبرگشت سمتم و لبخند عمو

همه به اندازه . برد يزنم رو یکردم، تا ظهر م يزیبرنامه ر مارستانیپرسنل ب يهمه  یمرخص يمن برا. زمیعز ستین يازین -

 . خودشون ي

 :زد و گفت يعشوه ا يلبخند یلین

 مسافرت؟  يبا پدر مادرت بر يدوست ندار ؟یکنار خانوادت باش دیع يخوا یشما نم یعنیجون  مینس -

 : گفت یکرد سمت ساالر و با ناز مخصوص رو

 گم ساالرخان؟  یدرست نم -

خواستم خودم رو خونسرد نشون  یم. کرد یعمو هم نگران به من نگاه م. نکرد، فقط نگاهش به من بود یحرکت چیه ساالر

 :با بغض گفتم. ختینر یشد، ول ینشد و چشمام اشک یبدم، ول

 .جون یپدر و مادر من فوت شدن گل -

 :بود يبه خودش گرفت که ظاهر یناراحت ي افهیق یلین

  ؟یک ،یآخ -

 . شیهشت سال پ -

  زم؟یعز یازدواج کن یتا االن نتونست نهیهم يپس برا. زیچه غم انگ ،يوا -

 . گرد شد چشمام

 به هم داشتند؟  یدو تا چه ربط نیا یجون، ول یگل دیببخش -

ختره پدر فهمه د یم یذاره وقت یم شیبنده خدا هر کس پا پ. مثل شماست طشیشرا میدار لیفام هیما . زمیعز يدار اریاخت -

 . کنه یم یو هشت سالشه و تنها زندگ یس چارهیشه، االنم ب ینم داشونیپ گهیو مادر نداره، د
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جمع ما  يبرا یلیبه نظر حرفاش خ. میبود یگل يبهت حرفا يهمه تو. ومدینم یاز کس ییصدا چیه. خورد یخونمو م خون

بلند شدم و با . رو بزنم قشهیکه ال یفکر کردم نتونستم حرف یهر چ. کردن یبود همه داشتن فکر م یهر چ یمسخره بود؛ ول

 : ستادمیاقتدار رفتم سمتش و درست رو به روش ا

 نیموندم شما چرا ا یول. که خدا پدر و مادرشو ازش گرفته ستیاون دختر ن ریتقص. ستین دیحرفا بع نیسواد ا یب ياز آدما -

حرفا درست باشه، حاضرم تا آخر عمرم تنها باشم تا  نیضمن اگرم ا جون؟ در یگل یکن یو عنوانش م يحرف رو قبول دار

 . مبچسبون یبه زور عشوه خودم رو به کس نکهیا

 :سرخ شد چشماش

  ه؟یمنظورت چ -

 : گرفتم و گفتم يخونسرد يچهره . رمیبودم تونستم حالشو بگ خوشحال

 جون؟  یگل يشما چرا بهت برخورد؟ نکنه به خودتم شک دار. نداشتم یمنظور خاص -

 : کرد لبخند بزنه یسع یگل

 . یگ یراستش فکر کنم درست م. نه -

 :با پوزخند گفتم. و ساالر انداختم یبه گل يدار یزدم و از جلوش رفتم کنار و نگاه معن یبدجنس لبخند

 .دیخوش باش. رم یمن م -

 : دادم هیو به پشت در تک رونیمحکم رفتم ب يقدم ها با

هم نشسته بودن  کینزد يکه با فاصله  یلیلحظه هم ساالر و ن هی یول...  یول. شکرت که خوار نشدم و جوابشو دادم ایخدا -

 . روزها تموم شد یرفتم سمت آسانسور و اون روز هم مثل باق. رفت یچشمم کنار نم ياز جلو

 

*** 

 

. شب گذشته بود ازدهیساعت از . فن خونم زنگ زدتل. خوشحال بودم یلیخ. لهیفردا سال تحو. دینوروز هم رس دیع باالخره

 : رور برداشتم یگوش. تعجب کردم

 بله؟ -

 .میسالم نس: ساالر

 . سالم -

 . راحت نبودم که اسمشو صدا کنم ياون قدر هنوز

 . باش نجایا لیسال تحو يمامان گفت برا مینس -

 .امیدم ب یبعدش قول م یول. پدر مادرم شیرم پ یم الیسال تحو شهیمن هم یاز خاله تشکر کن، ول. ممنون -
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 بهشت زهرا؟  یاول سال -

 داره؟ یاشکال -

 ... ینه خب، ول -

 .دمیبر حرفشو

 .منه، هر سال اون موقع کنار پدر و مادرم هستم لیهر سال تحو يبرنامه  نیا -

 . نجایا ایمراقب خودت باش و حتما بعدش ب. کنم یباشه اصرار نم -

 .باشه، خداحافظ -

 .دارید دیبه ام -

 . شد واشیرو که قطع کردم تپش قلبم هم  تلفن

 :عکس بابا و مامان هم توش بود. زدم يبودم رو نگاه کردم و لبخند دهیچ يناهارخور زیم يکه رو ینیهفت س سفره

 . مبارك دمونیع -

 

*** 

 

وسط قبرشون نشستم  دمیبه امامزاده که رس. رو برداشتم و رفتم سمت مزار پدر و مادرم لیو وسا دمیپوش یمعمول يلباسا عیسر

 :قبراشون گذاشتم يو دستامو رو

اون روزها  يدلم برا. دلم براتون تنگ شده. میینجایا لیکه سال تحو هیبار نیهشتم. مبارك دتونیع. سالم مامان، سالم بابا -

 چرا؟  د؟یخوبه؟ بابا چرا منو تنها گذاشت. یگردم به زندگ یدارم برم ینیب یم ؟ینیب یمامان منو م. تنگ شده

 . از پشت صدام زد یزدم که کس یطور حرف م نیهم داشتم

 ! خانم؟ مینس -

  نجا؟یا! فرهود. تعجب برگشتم عقب و شوکه شدم با

 . نشست و به سنگ قبرا نگاه کرد کمیکردم که جلو اومد و نزد یبا تعجب نگاهش م داشتم

 .خدا رحمتشون کنه. دونستم یمتاسفم، من نم -

 : انداختم نییرو پا سرم

 . ممنون -

 :نزد که سرم رو باال بردم یحرف

 ؟یینجایشما چرا ا -

 . چند تا سنگ اون ورتره. نجاستیاز دوستام ا یکی -
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 . تکون دادم يسر

 سخته؟  یلیخ -

 . منظورش تنها بودنمه دمیفهم

 . اون ورتر یلیاز خ ؟یلیخ -

  د؟یشما هم پزشک -

 .بله -

  ه؟یتخصصتون چ -

 . مغز و اعصاب -

 . کردم یداشتم سکته م تونیو مال نیسر و صورت خون دنیبا د مارستان،یخاله رو آوردم ب یوقت. خوشحالم که حالتون بهتره -

 :زدم يلبخند

 . کتک بخورم يدختر اون جور هیروز از  هیکردم  یفکر نم -

 . الر بهم گفت دزده دختر بودهسا. آره -

 . شتریمن ب یشد و کالفگ جادیموقت ا یسکوت

 . گهیمن برم د دیاگه اجازه بد -

  د؟یر یمنزل م -

 . رم یعمو م ينه، خونه  -

 :زد يلبخند فرهود

  د؟یشه منم ببر یم. رم اونجا یمنم دارم م -

 : کردم تعجب

 د؟یندار نیشما مگه ماش -

 .چرا، فرشته برداشته -

 : نه که گفت ایدونستم قبول کنم  ینم

 . رم یم یاگه مزاحمم با تاکس -

 . حرف نزنه ادیپخش رو روشن کردم که ز. و راه افتادم میسوار شد. قبول کردم یستیرو دربا يتو

من  یکه فرهود نگاهم کرد، ول دمیکش یپوف یبا ناراحت. خودم لباس برنداشتم يبرا نا،یخاله ا يخونه  يافتاد برا ادمیراه  يتو

 . نزنه یکردم تا حرف شتریپخش رو ب يصدا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ٥٠ 

 هیساالر با . رفتم داخل نیدر باز شد و با ماش میدیعمو که رس يبه خونه . باشه نمیماش يدوست نداشتم فرهود تو. بودم کالفه

 یمعمول. شد، ابروهاش رفت باال یم ادهیمن پ نیفرهود که از ماش دنیو با د اطیح ياومد تو یو گرمکن ورزش شرتیت

 . رونیب ختیر یاز چشماش سوال م یول. فتگ کیرو تبر دیکرد و ع کیباهامون سالم عل

منظورم از . ساالر شده زونیکواال آو نیبله، بازم ا دمیگفتم که د کیکردم و سال نو رو تبر یبا همه روبوس میسالن که شد وارد

 . رو نیهم ا نجایرو تحمل کنم، ا یلین دی، سر کار باخدا يا. کواال همون فرشته بود

 يوجب باال هیکه  ،یمشک نیباز تنش بود با ج یلیتاپ خ هی. اوردیداشت چشم درم پشیت ؛يزیچ هیبود  یزونیباز فقط آو آخه

 .حرصم گرفته بود. مچ بود

 . مینیرو بچ زیکمک م دیایفرشته، ب م،ینس: خاله

ازم خواست برم باال و گفت کارم . از حرکت بچگونش بلند شدم که ساالر صدام کرد يمثل برق رفت و من با لبخند فرشته

اما فقط  دم،یترس طونشیش يآن از چشما هی. شد و در رو پشت سرمون بست یشگیپشت سرش رفتم که وارد اتاق هم. داره

 . داشتم نانیلحظه بود؛ چون من به ساالر اطم هی

 :و گفت ستادیا میقدم هی يو و درست توجل اومد

 فرهود چرا با تو بود؟ -

 .خشم هم داشت یمتظاهرش کم ينه تنها شوخ نبود، بلکه برخالف چهره  لحنش

 چطور؟  -

 !جواب منو با سوال نده خانم دکتر -

 .منم ناچار قبول کردم. برده و ازم خواست برسونمش نشویگفت فرشته ماش. دمشیامامزاده د يتو -

 چرا امامزاده بود؟ -

 . از دوستاش اونجا خاك شده یکیفکر کنم گفت  -

 .اوهوم -

 . انداختم نییو سرم رو پا دمیکه خجالت کش میسکوت همو نگاه کرد يتو یکم

 . نییپا ایلباسات رو عوض کن ب -

 : گفتم عیکرد که سر یدر رو باز م داشت

 . ستیمانتوم مناسب ن ریلباس ز ارم،یرفته لباس با خودم ب ادمی -

 . ستادیا کمیاومد سمتم و نزد. نگاهم کرد طونیو ش برگشت

 !جلو؟ من جنبه ندارم يایقدر ب نیا يمجبور. کم برو عقب تر هیخب  ،يوا

 . خندش رفت باال يزدم که صدا يلبخند. کرد یو فاصله رو ط دیقدم رفتم عقب که خند هی

 .ستیلبخند نزن که االن وقتش ن -
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 :ن لبخند گفتمهمو با

 مگه االن چشه؟  -

 ... اتاق  هی -

 .خنده ریبه چشمام کرد و بعد بلند زد ز ینگاه. با بهت نگاهش کردم. خندم قطع شد. رو قطع کرد حرفش

و  کمیدر آورد، اومد نزد يزیکشو چ ياتاق و از تو ي گهیکردم که همون جور با خنده رفت سمت د یتعجب نگاهش م با

 . و در رو بست رونیشونم و آروم رفت ب يگذاشتش رو

خودم  یجیبه گ. دمیبود رو د دهیکه برام خر یو ساپورت راهنیشونم رو برداشتم، که همون پ يدراز کردم و جسم رو دست

 . سرم انداختم يشالم هم شل رو. دمیرو با ساپورتش پوش راهنیرو در آوردم و پ رشیخندم گرفت و مانتو و تاپ ز

دونم چرا  ینم. زد يلبخند دنمیفرهود با د. شده بود دهیچ بایتقر زیم. نییدست و صورتم رو هم شستم و رفتم پا پمیاز ت یراض

بهم کرد و بعد سرش رو کرد  یساالر هم نگاه. به لبخندش ندادم و کنار خاله نشستم یجواب. نهیش یپسر اصال به دلم نم نیا

 . شدکامل  زیبعد از من عمو هم اومد و م. گهیطرف د

زمزمه  یجور در حال شستن، آهنگ نیهم. سالن يرفتن تو بایمن مشغول شستن ظرف ها شدم و همه تقر میرو که خورد غذا

فرهود . هوا و برگشتم عقب دمیمتر پر هیحال خودم بودم که از ترس  ياون قدر تو. شونم قرار گرفت يرو یکردم که دست یم

 . دمید دهیترس يرو با چهره 

 :کردم اخم

  د؟یکار رو کرد نیچرا ا -

 . مجبور شدم د،یچند بار صداتون کردم جواب نداد. به خدا ستمیمن مقصر ن -

 :رو قطع کردم حرفش

 .دیکار رو نکن نیا گهید دیمجبور هم شد -

 . خواستم یم وانیباشه، فقط ل -

 . حرصم گرفته بود از خودم. دستش دادم و رومو برگردوندم یوانیل

وقتا  یپدر و مادر منم بعض. بهشون زدم يلبخند. رقصن یعمو و خاله دارن م دمیسالن و د يشد رفتم توها که تموم  ظرف

 . دینفسم بر گهیساالر و فرشته در حال رقص با همد دنیحال خودم بودم که با د يتو. دنیرقص یبا هم م دیاول ع يروز ها

 . نمیصحنه رو بب نیتونم ا ینم... تونم  ینم نه،

 نیقلبمو از ب يتو يحس نو شکفته  نیتا ا نمیبب دیمن با. چشم ازشون بر نداشتم یتونم، ول یگفتم نم یبا خودم م نکهیا با

 . ببرم، تا بازم شکست نخورم

 . دلخراش رو به چشمام رسوندم تا به قلبم برسونه يصحنه ها نیا یرحم یکردم؛ در کمال ب نگاه
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لبخندش رفت و با . زدن و ساالر نگاهش به من افتاد یلحظه چرخ هی يتو .دنیرقص یو فرشته با لبخند با هم م ساالر

 .باال نگاهم کرد يابروها

که جلوم گرفته شد چشم  یبا دست. میگرفت یچشم از هم نم. نگاهم يتو ختمیبود ر یغم و ناراحت یهر چ. ازش نگرفتم چشم

 . از ساالر گرفتم و به فرهود نگاه کردم

  د؟ید یبه من م دور رقص رو هیافتخار  -

دستم بهش  یمن حت نهیب یمگه نم م؟یمن دختر معتقد نهیب یمگه نم! اونم با فرهود! من و رقص؟! ایگه؟ خدا یم یچ نیا

 !دم، چه برسه به رقص ینم

 :بغض گفتم با

 . رقصم یمن نم -

. دستام گرفتم يتخت نشستم و سرم رو تو يرو. وارد اتاق شدم و در رو بستم. باال يبلند رفتم طبقه  يشدم و با قدم ها بلند

. دمید یساالر رو نم يلب ها يکاش لبخند رو. کردم یکاش نگاه نم. بود يادیکم برام ز هیتحمل اون صحنه ها ! اینه، خدا

 ... کاش 

گاهش رو ن یکرد؛ معن یساالر با بهت نگاهم م. نشستم خیجام س يتو. دفعه در بدون زدن باز شد هیحال خودم بودم که  يتو

 :و گفت نیزم يخودش رو بهم رسوند، جلوم نشست رو. دمیفهم ینم

 ه؟یاشکا واسه چ نیا! م؟ینس -

 :کرده بودم؟ خودم رو نباختم و گفتم هیمگه من گر. کردم تعجب

 .کنه یسرم درد م -

 .رونیرو داد ب نفسش

 ! شده حاال یفکر کردم چ گه،یزودتر بگو د! دختر میترسوند -

و  دنیرقص یهم م يرو به رو نکهیبا ا. رقصش با فرشته افتادم ادیبه چشماش نگاه کردم که . بهش زدم يدلم پوزخند يتو

 !من نبود؟ ينگاه برا نیچشم از چشمش گرفتم؛ ا. بود ادیمن ز يدستشون با هم برخورد داشت، اما بازم برا یفقط کم

 !م؟ینس -

 :بود، گفتم نییهمون جور سر پا یقدر آمرانه صدام زد که مسخ شدم، ول اون

 !هـــوم -

 ؟يمنو بد يدیع يخوا ینم -

 :ساالر با تعجب گفت. سر خودم يدونه زدم تو هیبهت سرم رو باال بردم و  با

 ؟یکن یم یشد؟ چرا خودزن یچ -

 !بخرم يدیخاله و عمو ع يرفت برا ادمی -
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 :دیخند ساالر

 ؟ياونا بخر يبرا یخواست یفقط م یگ یانداختم بعد تو م ادتیتو؟ من  یکش یخجالت نم نشون؛یب یدفعه نگ هیمنو  -

 :موضعم رو حفظ کردم و گفتم یگرفته بود ول خندم

 بخرم؟ يدیع دیشما با يمن به چه مناسبت برا -

به  یآورد و بعد از مکث رونیب یکیکوچ يکرد و جعبه  بشیج يدستش رو تو نمش؛یسرم رو باال بردم بب. ستادیشد و ا بلند

 :سمتم گرفت

 . دمیخر يدیتو ع يکه من برا یبه همون مناسبت -

 .تعجب نگاهش کردم با

 ه؟یچ نیا -

 !تو يدیع -

سرم . سنجاق سر خوشگل هیگوشواره،  هیسکه بود،  هی. رونیبازش کردم، چشمام زد ب. دستم گذاشت يو تو ستادیجلوم ا اومد

 . رو باال بردم و با بهت نگاهش کردم

 ! ادهیز...  یلیخ...  نیا -

 . هاست نیباالتر از ا یلیارزش شما خ -

 .جملش بودم که دستش رو آورد جلو و سنجاق سر رو برداشت و جلوم نگه داشت غرق

 . هات رو باهاش جمع کن يموهات و چتر يبزن به جلو -

 !محاله یهمه خوشبخت نیمنو ا! ایخدا

 :زد يباال رفتم انداخت و لبخند يهابه مو یرو گرفتم و زدم به موهام؛ نگاه سنجاق

 ! خوب شد -

 ... نبود کادو  ادمیشرمنده، من  -

 .رو قطع کرد حرفم

 . ده یتر کادو م کیبزرگ تر به کوچ شهیهم م؛یکردم نس یمن شوخ -

 ! یمرس یلیخ...  یمرس -

 باال؟ يچت شد اومد یبگ يخوا ینم -

 :دیساالر خند. هم يرقصش افتادم که بازم اخمام رفت تو ادی

 ! همه رِشتَم پنبه شد نیبابا، ا يا -
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ساالر رو به گوشم  ییاهدا يخودم رو درآوردم و گوشواره  يو گوشواره ها نهیآ يبراش نازك کردم و رفتم جلو یچشم پشت

بود  دهیکه چسبوسطش  نیتک نگ هیپنج برگ با  يگل ساده  هی. خوشگل بود یلیخ. انداختم رون،یکه از شال شُلم زده بود ب

 . خوشگل بود یلیبه گوشم؛ خ

 .کردم که ساالر خندون پشتم ظاهر شد یبراشون ذوق م نهیآ يتو داشتم

 !قدر ذوق کن کوچولو نیحداقل بذار من برم بعد ا -

 . کنم یاز کادو گرفتن ذوق م شهیداره؟ من هم يرادیچرا؟ مگه ذوق کردن ا -

 .نییرفتم پا یمنم بعد از کم رون؛یو آروم از اتاق رفت ب دیخند بازم

 یفرشته هم کنار ساالر نشسته بود؛ فرهود کنار خاله بود و داشتن آروم حرف م. بودن وهینشسته بودن و در حال خوردن م همه

. به من و فرهود کرد يدار یکه من اومدم خاله نگاه معن نیصحبتشون با منه، آخه هم يدونم چرا حس کردم رو ینم. زدن

 ریز ياعصابم از نگاه ها! خوام یدار رو نم یمعن ينگاه ها نیمن ا. بود ییغوغا نمدرو یندادم و کنار عمو نشستم، ول یتیاهم

 . کردن یساالر و فرشته هم مشکوك نگاهشون م یحت. خاله خرد شده بود واشی يفرهود و حرفا یرکیز

 .از چهار گذشته بود که کالفه بلند شدم ساعت

 . برم گهیمن دخاله با اجازتون  -

 . یما هست يرو کامل خونه  دیامسال ع! ذارم یمگه م -

 :گرد شد و بلند گفتم چشمام

 ؟یچ -

 . یما بمون يرو خونه  دیروز ع زدهیمن گفتم، قراره س: عمو

 ... من  ستیدرست ن یکنم، ول یتعارف نم دیباور کن. شم یمزاحمتون نم! نه، نه عمو -

 دایع! رو تنها بمونه دیدختر ع هیداره  یچه معن ،یبمون دیبا یعنی یبمون دیگم با یم یوقت! دختر اریحرف من ن يحرف رو: خاله

 .تونم ولت کنم به امون خدا یشه، نم یتهران خلوت و ناامن م

 . جور بوده وضعم نیهم یسالگ جدهیو از ه ستمیخاله من بچه ن -

چون  ومدمیهشت سالم ن نیا يتو. یذارم تنها باش ینم گهید. يو قبولمون کرد يامسال فرق داره؛ امسال تو ما رو دار -

 ... که  ییرفته تلفنا ادتی. یخودت نخواست

 .دمیحرفش پر نیب

 ! ادمهیکارام  يدونم، همه  یخاله؛ م دیمنو شرمنده نکن -

 !حرفم حرف نزن يپس رو -

نداشت، نگاه بدبختم رو به ساالر  يا دهیبعد مظلوم کردم خودم رو و به عمو نگاه کردم؛ فا. نگاهش کردم دیناام يچشما با

 !دیبلند خند...  دیدوختم که خند
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 تو چند سالته؟ یراست... که  ییتو يخوا یکنه، م یم تیمجبور به تبع یسالگ یس يمادر ما منو تو نیا. از من نخواه -

لبخند . نگاهش کردم ینزدم و حرص یحرف. زد یحرفاش رو م يو عوض کنه و با خنده همه خواد جو ر یدونستم م یم

 :گفتم دیناام. زد و شونه هاش رو باال انداخت یبدجنس

 . ارمیرو ب میضرور ي لهیپس من برم حداقل لباسام و چند تا وس -

 .تنها نرو: خاله

 !خاله -

 . ایفرهود برو زودم ب با

نگاه به ساالر و فرشته بعد به  هیهمون جور با بهت . کردن یساالر و فرشته هم با تعجب به خاله نگاه م. رونیزد ب چشمام

با . دوست داشتم از اون محل فرار کنم! نداشتم یحس خوب ن؛ییانداخت پا ایفرهود سرش رو مثل بچه دبستان. فرهود انداختم

و مانتوم رو  دمیتاپم رو پوش. و ساپورت رو راهنیطور اون پ نیرو در آوردم و هم لماتاق، شا يرفتم باال تو یسست يقدم ها

روم زوم کرد که تازه  يا هینگاهش بهم که افتاد؛ چند ثان. برداشتم و تنم کردم که در بدون زدن باز شد و ساالر با اخم وارد شد

ساالر . تخت و شال رو برداشتم و انداختم سرم يرو دمیپر عیسر! آبرو شدم رفت یب. ستیخاك بر سرم شالم سرم ن دمیفهم

 :دفعه گفت هی. راحت شد یکم المیخ. بود و اصال حواسش به من نبود نینگاهش به زم

 سرشه؟ يتو يبه نظرت مامان چه نقشه ا -

 :ناخوداگاه گفتم منم

 !ادینقشه خوشم نم نیهست اصال از ا یهر چ یدونم، ول ینم -

 :زمزمه کرد ساالر

 ! طور نیمنم هم -

 ؟یگفت يزیچ -

 :گفت یبا هول محسوس ساالر

 !نه نه -

 یفکرم نقش بست؛ م يتو یشوم ينقشه  هیدفعه  هی. مانتوم رو بستم يو دکمه ها اوردمیخودم ن يو به رو دمیمن شن یول

 :و گفت دیخند د،یرو د طونمیساالر که نگاه ش. زد یدونم چشمام برق م

 ؟یش یذوق مرگ م يجور دار نیاون کلته که ا يتو یچ -

 !امیاز پسش برنم ییکه تنها يزیچ هی -

 ! گفته باشم ستما،یخطر مرگ توسط مامانم توش باشه من ن -

 .یکمکم کن يمجبور یاتفاقا هست، ول -

 :باال انداخت و گفت ییابرو ساالر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ٥٦ 

 چرا اون وقت؟ -

 .قهیدق هی نیبش ایگم؛ ب یچون من م -

 دیمتر پر هیزدم که ساالر  یذهنم مرور کردم و بعدش بشکن ينقشم رو تو يچند لحظه ا. میشستتخت ن يدو با فاصله رو هر

 .هوا

 ه؟یچه کار نیا! خدا تو رو نکشه يا: ساالر

 !افتمی -

 . نمیبگو بب -

زنم  ینفهمه؛ بعد که رفتم زنگ م یکس رونیزنم ب یم یبه حرف زدن با فرهود، منم از در پشت ینیش یم نییپا ير یتو م -

 . معذرت بخواه هیو از طرف من از بق رونیزدم ب ياز دوستام بد شد و زود یکیگم حال  یبه تو و م

 ه؟یچ یدوست فرض نیاون وقت اسم ا -

 .فکر کن عسل! دونم یمن چه م -

 .به به، چه شود -

 :کنه، با حرص و آروم گفتم یم یدونستم شوخ یم

 !زهرمار -

 :دیخند ساالر

 !دمایشن -

 ! گهید يمنم گفتم بشنو -

 ؟يبا فرهود بر يخوا یچرا نم -

 . اتفاق بده نیمن حسم از ا! باشه ها، نه يفرهود پسر بد نکهیحسام درسته؛ نه ا شهیمن هم. دارم يدونم، حس بد ینم -

 :تکون داد يسر ساالر

 !باشه برو دارمت -

 .رو برداشتم فمیک عیسر. کردم که نگو یدلم چنان ذوق ته

 . فهمن یچون از صداش همه م. برم نیبدون ماش دیفکر کنم با -

 .داد دستم یچییکرد و سو بشیج يدست تو ساالر

 .بهم زنگ بزن عیاومد سر شیپ یمشکل. مراقب باش یلیفقط خ رونه؛یمن ب نیماش -

 .زدم يلبخند

 .یکن یممنون که کمکم م -

 . رسه؛ حاال برو یبه مشامم نم یبخو يبوها هیقض نیکنم چون منم مثل تو از ا یکمکت م -
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نگذشته بود که خاله زنگ زد و نقشه  قهیهنوز پنج دق. رونیزدم ب عیفرصت رو از دست ندادم و سر یحرفش تعجب کردم ول از

شب  ینداره ول يرادیخاله هم گفت ا شش؛یرم پ یحال دوستم خوب نبود و دارم م نکهیا یعنی. دادم حیرو براش توض ییکذا ي

! زهیر یمن نقشه م يواسه ! هیدنیفرهود د ي افهیمبل ولو شدم و از خنده مردم؛ االن ق يخونه و رو دمیرس. زود برم خونه

 . خواست با من بفرستش یبا خاله بودار بود که خاله م شیرکیز ریز يمعلوم بود حرفا

 .بازش کردم عیسر. ساالره دمیاس ام اسم بلند شد که د يصدا

 »!دونه یقدر کنف شد بچم که خدا م نیدلم براش سوخت، ا شییخدا. فرهود بدبخت پنچر شد نیا م،ینس«

 .جوابش رو فرستادم. اس ام اسش خندم گرفت يلحن حرفا از

 ».بازم یخواستم؛ مرس یرو م نیهم منم«

کردم و تا ساعت نه شب کارام رو طول  يکار زیتم یخونه شدم؛ خونه رو کل يمشغول کارا. نداد که کنف شدم یجواب گهید

آب و گاز خونه رو قطع کردم و خالصه . کل پنجره ها رو چک کردم. نباشن گهید نایخاله، فرهود ا يرفتم خونه  یدادم که وقت

 .شد تیرعا یتینکات امن يهمه 

افتادم؛  میگلدون شمعدون ادیکه رفتم  یداشتم م. برداشتم... لباس مناسب، شال و حوله و  يسر هیبرداشتم و  یچمدون عیسر

 !ستنین نایفرهود ا شیآخ دمیکه د دمیساعته رس میشدم و ن نیاونم برداشتم و سوار ماش. بودمش دهیتازه خر

رفتم و لباسام رو  یشگیبه همون اتاق هم. نگفت يزیچ یول د،یبهم زد که حس کردم خاله د یورودم چشمک يلحظه  ساالر

با شلوار  دمیپوش یرنگ ییمویل کیتون. رونیدوش کوتاه گرفتم و زدم ب هیحولم رو هم برداشتم و رفتم حمام؛ . دمیکمد چ يتو

 :گفت دیخاله که منو د. رونیرو هم سرم کردم و رفتم ب میا ورمهس یشال نخ. یرنگ نخ يگشاد سورمه ا يساده 

 . باشه تیعاف -

 .سرده یهوا کم زم،یموهات رو خشک کن عز: عمو

 .شه عمو، عادت دارم ینم میزیچ -

 .با حرص نگاهم کرد ساالر

 :ستادیخاله ا يبود که رفت بخوابه؛ ساالر هم خواست بره که با صدا ازدهیساعت  عمو

 . چند لحظه نیساالر بش -

 :خاله رو به من گفت. نشست دیبه من با ترد ینگاه میبا ن ساالر

 چرا؟ -

 .بخورم یدست هی دینبا یول دهیرو فهم هیکردم قض یگه؛ حس م یم یبودم چ مونده

 چرا خاله جون؟ یچ -

 !دور زدن فرهود يشومتون برا ينقشه  -

 .به ساالر کرد یتعجب ابروهام رفت باال؛ خاله نگاه از
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 !سکوت؟ يبه جا دیبد لیو بهم دل دیپس انکار نکن. دمیباال که صداتون رو شن ومدمیظهر داشتم م -

بچه بزرگ  نیبه خاله با ا ولیا! بره یپسر چقدر از مادرش حساب م نیتعجب کردم ا. شرمنده مادرش رو نگاه کرد ساالر

 .لب هام باز شد. کردنش

 . کنه يخاله شرمنده؛ من آقا ساالر رو مجبور کردم باهام همکار -

 ؟یچرا با فرهود نرفت ل؟یدل م؛ینس ستمیمن دنبال مقصر ن -

 :دفعه گفتم هی

 !ادیش خوشم نماز -

 :دفعه گفت هیهم نه گذاشت و نه برداشت  خاله

 . کرد يبرعکس، فرهود دوستت داره و امروز تو رو از من خواستگار -

 . لبم نشست ياخمش لبخند رو دنیدونم چرا با د ینم. صورتش بود يرو قیعم یکه اخم دمیساالر رو د. باز موند دهنم

 :ادامه داد خاله

 . انیصحبت ب يبه موقع خانوادش برا يو اجاز بد یباهاش آشنا بش شتریدوست دارم ب ه،یپسر خوب -

کردم که  یفرهود فکر م لیکنه؛ داشتم به تحم يخاله حق نداشت منو مجبور به کار. هام انگار به هم دوخته شده بودن لب

 :زد و گفت يخاله لبخند

 لیازم نخواه بدون دل یرد کن؛ ول یو اگه نخواست دیزن یاتون رو محرف ان،یاونا م. کنم یجان، من مجبورت نم مینترس نس -

 . خوب رو از جلوت بردارم سیک نیا

 .دمیپوزخند ساالر رو شن يکردم که صدا یخاله رو نگاه م یخال يگرد داشتم جا يبا چشما. جاش بلند شد و رفت اتاقشون از

 . دمیفهم یاز نگاه هاش م دیدل نه صد دل عاشق شده؛ با هیفرهود  -

 :نگاهم کرد و با حرص گفت. نزدم و فقط نگاهش کردم یحرف

 !زبونت بند اومد؟ ياون قدر ذوق کرد ه؟یچ -

 .زبونم باز شد. کنه یداره اشتباه فکر م دمیفهم تازه

 !؟یزن یساالر؛ چرا بهم طعنه م ادیازش خوشم نم یدون یتو که م -

 :دفعه برگشت سمتم و گفت کیتا دم پله ها رفت، . موهاش فرو برد و بلند شد نیدستش رو محکم ب د؛یکش یکالفه پوف ساالر

 !ادیپسر و خانوادش اصال خوشم نم نیمنم از ا -

 .رفت باال عیسر و

 یمغزم وول م يجمله تو هیرفت و فقط  ادمیهمه ! فرهود يخاله و خواستگار يحرفا يرفت؛ همه  ادمیبا حرفش  یچ همه

 اد؟یاز فرشته خوشش نم یعنی» !ادیم از خانوادش بدم«. خورد

 . جوره جمعش کنم چیلبم اومد رو نتونستم ه يکه رو یقیلبخند عم و
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 ! خواد یپس ساالر فرشته رو نم ومد؛یخوب به سراغم م ییسالن بودم و فکرا يتو تنها

 یلیخ. مامان و بابا بود يعمرم بعد از کادوها ي هیهد نیبه قلبم اومد که باعث شد دستم بره سمت گوشوارم؛ بهتر يدیام نور

 ! دوستش داشتم

دوست نداشتم اصال  ییجورا هی. فرهود ناراحت بودم شنهادیهم از پ گهیاز طرف د یول دم،یخوب خواب يفکرا یشب با کل اون

البته درسته جواب رو ! حرف اولو آخر رو بزنه دیکنه با یفکر م مایخاله هنوزم مثل قد م،یچه کار کن یباهاش حرف بزنم؛ ول

کرد  یحرف زدن و خاله اصرار م يبرا انیخواستم که ب یرو هم من نم نمیهم یول اره،ند یجوابم دخالت يسپرده به خودم و تو

 . رو دوست نداشتم

کردم و  یسالم. وردنخ یهمه داشتن صبحونه م ن؛ییحاضر شدم و رفتم پا عیسر. بود میشدم ساعت ده و ن داریکه ب صبح

 :ذاشتم که خاله گفت یدهنم م ياول رو تو يداشتم لقمه . نشستم

 . هیاول يصحبتا يبرا انیبا خانوادش ب دیاول ع يخواد بعد از هفته  یگفته تو رو دوست داره و م. فرهود با من حرف زد -

 . کردم ینگاهش م شوکه

 قدر؟ نیا دیمامان شما چرا اصرار دار: ساالر

 . خوب رو از دست نده يفرصت ها میخوام نس یفقط م. من اصرار ندارم -

 . کردم یمنم مثل خنگا نگاهشون م. به حرف مادرش زد يپوزخند ساالر

 .شمال میر یامروز عصر هم م: خاله

 هستن؟ ایک: عمو

 !همه: خاله

 مامان؟ انیهمه، ک: ساالر

 . ه هات و بچه هاشونهات، عمه و شوهرش و پسراش، و دو تا خال ییدا: خاله

 :زد يشخندین ساالر

 !هییپس هدف آشنا -

 .به ساالر رفت يچشم غره ا خاله

 ؟یگ یم نویچرا ا! رمینخ -

 .شمال يالیو انیرو ب دیخاله ها ع ادینم ادمی -

 . پسر ریقدر منو به حرف نگ نیا! دونم واال یچه م -

 :دفعه گفتم هی. بود؛ اصال دوست نداشتم برم شمال بیعج یدل من استرس يتو یزده نشد، ول یمعمول يجز حرفا یحرف گهید

 . شمال امیتونم ب یمن نم -

 . کرد یاخم عمو
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 ؟یچ یعنی: خاله

 . امیمن ب ستیدرست ن ه،یجمع خانوادگ هیجمعتون . خاله -

 :گفت طنتیبا ش ساالر

 ! چه خبره نجایدونه ا ینم نکهیمثل ا -

 . حرصم گرفته بود. باال انداخت یینگاهش کردم که ابرو یعصب

 ! هامون خون گرمن لیفام ست،ین بهیغر یکس. شن یم یمیزود همه باهات صم یلیاونجا خ. زمیعز يایهمراه ما م: عمو

 . هم مخالفت کردم که بازم اونا رو حرفشون موندن و من مجبور شدم باهاشون برم گهید یکم

دستم گرفتم و داشتم به خودم  يتخت نشستم و سرم رو تو يبا حرص رو. چمدونم يتو ختمیلباس آورده بودم بازم ر یچ هر

 . دادم که در باز شد یفحش م

 :گفتم تیبا عصبان. دمیرو باال آوردم و ساالر رو د سرم

 . در بزن، بعد بفرما داخل! ستایاتاق خودت ن ای مارستانیب نجایا -

 .زد ياریحرص درب لبخند

 ! ستیبه در زدن ن يازیورود به اتاق خودم ن يبارم گفتم، برا هی -

 د؟ییبفرما -

 ؟يحاضر -

 .چمدون اشاره کردم به

 !که ینیب یم -

 !یخودت رو درمان کن؛ خدا رو شکر دکتر اعصابم که هست! ایاوه اوه اعصاب معصاب ندار -

 :و با ناله گفتم دمیکش یفیخف غیج

 .اصال حوصله ندارم رون؛یکنم برو ب یخواهش م -

 !کرد؟ نیمات موندم، چرا همچ. رونیرفت ب عیسر یکه بدون حرف دیچهرم د يتو یدونم چ ینم

که ساالر  میعمو بر نیبا ماش یربع بعد خاله استارت رفتن رو زد و قرار شد همگ هی. سفر کالفه تر شدم نیبودم و با ا کالفه

نگه داشت و به عمو گفت  نیم ساالر کنار ماشعمو که شد نیسوار ماش. ره یخودش م نیمخالفت کرد و گفت خودش با ماش

 عیسر! کسل کننده و مسن بود یلیعمو خ نیماش يبگم چقدر خوشحال شدم، فضا نمتو ینم. بذاره من با اون برم خوابش نبره

 .و راه افتاد دیمن خند يساالر به حالت عجله ا. ساالر شدم و کنارش نشستم نیو رفتم سوار ماش نییپا دمیپر

رو روشن  نیساالر پخش ماش. میزدن نداشت يبرا یحرف ادیز یول میشده بود یمیبا هم صم بایدرسته تقر م؛یزد ینم یحرف

بار بود که  نیاول يبرا. فرو برد يبود که منو به حالت خلسه ا یآهنگ قشنگ. دیچیپ نیماش يتو يعسگر دیحم يکرد و صدا

 !ا شمالت ؟یاونم چ م؛یتنها بود نیماش هی يمن و ساالر تو
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 . حرف بزنم یدوست داشتم کم. که تموم شد خودم پخش رو قطع کردم آهنگ

 آقا ساالر؟  -

 !مه؟یتفه! میساالر، من ساالرم و تو هم نس. هفتاد ساله ام رمردیکنم پ یفکر م. آقا رو از تنگش بردار نیا! بابا يا -

 :زدم يلبخند

 . یاوک -

 .حاال بفرما -

 کنه؟ یفرهود اصرار م يقدر رو نیچرا مادرت ا -

 !واقعا رفت ایدونم حس کردم  ینم. لبخندش رفت ساالر

 . دونم ینم -

 .کردم که صداش اومد یم يانداختم و داشتم با انگشتام باز نییرو پا سرم

 يرو میخوام با حرف بعد ینم. که االن مهندسه نیجز ا دمیازش ند یخوب زیگم خوبه چون چ ینم. ستین يفرهود پسر بد -

 یحس خوب یدونم چرا، ول ینم! نه از فرهود و نه از فرشته. ومدیوقت از فرهود خوشم نم چیمن ه یبذارم ول رینظرت تاث

 . بهشون ندارم

 :کردم زمزمه

 ! درست مثل من -

 .دیشن یآروم گفته بودم، ول نکهیا با

 اد؟یاز فرشته هم بدت م -

درسته هنوز با خودم و ! فرشته رو دوست نداره دمیبازم فهم نکهیساالر نظرش مثل منه و هم ا نکهیهم ا. حالم بهتر شد یکم

 . تونستم هضم کنم یفرشته رو باهاش نم یکینزد یاحساساتم رو راست نبودم، ول

 . صورتم نشست يرو یبه سوالش ندادم و فقط اخم یجواب

 نیوقت ح چیوگرنه ه ،يایگفتم ب یفر دو تا آدم سن باال نباشهمس نکهیا يمن فقط برا! بخواب یبخواب ياگه دوست دار -

 . رهیگ یخوابم نم یرانندگ

 . بره یخوابم نم نیماش يطورم، تو نیمنم هم -

 !دختر تنبل گه،ید زیبر ییو دو تا چا نینش کاریپس ب! خوبه -

 ؟يدار ییمگه چا -

 !عقبه یبله، صندل -

 .ساالر یکیسرام وانیل يتو ختمیرو برداشتم و ر فالسک

 ؟يدار وانیل هیفقط  -
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 . يایآره متاسفانه؛ مطمئن نبودم بابا بذاره باهام ب -

 !ادب یتعارفم نزد، ب هیحرصم گرفت؛ حداقل . رو دادم دستش و اونم بدون تعارف خورد وانیل

 . پس گرفتم حرفم رو عیبعدش سر یول! دلم گفتم مرگ يتو. دیبلند خند دیمنو د ي افهیکه ق ساالر

 يافتاد گهیو تو هم د ستمیخانواده حساس ن ياعضا يرو یعنی. شم یمن بخور، ناراحت نم وانیل يتو يخوا یم يخب چا -

 . خانوادمون يتو يما و خودت رو قالب کرد يخونه  يتو

 ذوق کردم که منو جزو خانوادش به یاز طرف. ناراحت شدم یکم یول ،یاز نظر همه خوب بود و شوخ دیحرفش شا درسته

 یبشر کال با منت کش نیا. نگفت یچیه گهیرو گرفتم و گذاشتم عقب و ناراحت نشستم؛ اونم د وانیاز حرصش ل. حساب آورد

 ! ستیآشنا ن

 . نشستم يگرفتن خسته شدم و عاد افهیاز ق خودم

 چقدر مونده؟ -

 ؟یتو برون يخوا یم. میساعت استراحت کنم تا تصادف نکن مین دیخستم، با یلیخ. ساعت هی -

 . تو استراحت کن منم نشستم. نه، اصال حوصله ندارم -

 .دیداد و خواب هیتک یصندل یگذاشت و بعد سرش رو به پشت ونیرو در م انینگه داشت و با عمو جر يرو گوشه ا نیماش

. زد یچشمک معقب بدجور بهم  یصندل يفالسک چا. بود؛ منم از بس نگاهش کردم خسته شدم دهیشد که خواب یم یربع هی

 ییچا هیبعد  رون،یاز پنجره ب ختمیتوش و چند بار چرخوندمش و ر ختمیر ياز چا یساالر کم وانیل يآروم برش داشتم و تو

 نیآثار جرم رو از ب عیصورت ساالر بود اگه تکون خورد سر يقلوپ خوردم و چشمم مدام تو هی. ختمیخودم ر يلب سوز برا

رفتم  یکم. تعجب کرده بودم. لب هاش از خنده کش اومده بود یهنوز چشماش بسته بود ول د؛یوسطا بودم که ساالر خند. ببرم

چند بار سرفه کردم و در . گلوم يتو دیپر يمنم گرد شد و چا يچشما. دفعه چشماش باز شد هینه که  ای دارهیب نمیجلو تا بب

 .دیخند یهم ساالر بلند بلند م نیح نیا

 :ساالر گفت. بود و خودم رو زدم به اون راه ریپاك کردن آثار جرم د يبرا گهید. دستمه وانیهنوز ل دمیام که تموم شد، د سرفه

 !تشنمه ز؛یمنم بر يبرا گهیدونه د هیتموم شد  تییچا! دختر یلمیف یلیخ -

 .کارش نبود يبشر اصال حرص تو نیا! از حرص غیدر یکم حرص بخوره، ول هیساعت طول دادم تا  میرو ن وانینصفه ل اون

 :کنم که ساالر گفت زیرو تم وانیخواستم بازم مثل خودم ل. بود، تموم شد یمنم که تموم نشدن ییجادو ییچا خالصه

 . خود یرو حروم نکن ب ییچا! ستمیخانواده حساس ن يگفتم رو. اریدر ن ایلوس باز نیمن از ا يبرا -

 .رو داد دستم وانیو ل دیسر کشضرب همش رو  هیاونم . رو پر کردم و دادم دستش وانشیل

 . یمرس -

با  دیچند روز با نیا يفکر بودم که تو نیا يمن همش تو یول. شد یراه در سکوت ط ي هیگفتم و بازم بق یکنم یم خواهش

 ! فرهود چه کار کنم
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*** 

 

ذوق  یلیخ. پارك کرد ایکنار در یخوشگل یلیخ يالیو يو ساالر جلو میدیکه ساالر گفته بود رس یساعت هیسر همون  درست

 .همراه لبخند ساالر نبود يکردم که حواسم به نگاه ها ینگاه م ایداشتم و چنان با ذوق به در

 ؟يرو دوست دار ایدر -

 بودم؟ ومدهیشه که ن یچند وقت م یدون یم! یلیخ -

 . فکر کنم بشه حدس زد -

رفت؛  ادمی یاون قدر بهم آرامش داد که همه چ ایدر یبآ. ستادمیشدم؛ رفتم و کنار آب ا ادهیپ نیتوجه بهش از ماش بدون

 !بود، من بودم و من ایدر یرفت و فقط افق آب ادمیفرهود رو هم 

 . جنگل، همش آرامش بخش بود يبو ا،یدر يبو. دمیرو بلع ایرو بستم و لذت در چشمام

 . دنیمامان و بابا رس. داخل میبر ایبسه، ب: ساالر

 دشیصورت سف. گرفتم و برگشتم عقب رو نگاه کردم ایچشم از در د،یرس یساالر که صداش کم به گوشم م ادیفر يصدا با

به  دید ینگاهش به من بود و وقت. شد یم دهیچشماش از اون فاصله هم د يسبز یچشم بود؛ حت يتو شتریآفتاب ب يتو

 دنیبه خاطر پوش نیسر و گردن ازم بلندتر بود و ا هیقدش . دیبعد بهم رس یرم، آروم به سمتم قدم برداشت و کم یسمتش نم

 .از طرف من بود یکتون

 :زد يساالر لبخند. رو باال بردم تا نگاهش کنم سرم

 شده خانم دکتر؟ یچ -

 :گفتم اریاخت یب

 ! خوام یساالر، من فرهود رو نم -

 :شد شتریلبخندش ب ساالر

 !دونم یم -

 . نکنه خاله وادار به قبول کردنم کنه -

تو با خودته، پس  ي ندهیآ. رهیبگ میخودش تصم يبرا دیبعدش هم، هر کس با. با خودته میکه گفت تصم يدید! وونهینه د -

 يو نشون بد یمقاومت کن دیبا ،يو تو نخوا یمامان نترس که اگه عالم و آدم هم بخوان تو با فرهود ازدواج کن لیاز تحم

 . یچقدر مقاوم

 :سرم رو با انگشت خاروندم و گفتم رون؛یب میایخواستم از اون جو غم ب. شستلبم ن يرو يحرفاش لبخند از

 !فوق تخصص حرف بزن منم بفهمم نییپا. ارمیحرفا سر در نم نیمن از ا -
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 :دیساالر بلند خند. خودش رو زدم شیحرف چند وقت پ درست

 !؟يد یم لیخودم رو به خودم تحو يحرفا -

 ! گهید گهید -

 . دو تا کجان نیگن ا یاالن همه م م،یبر ایب -

شناختم و ساالر همه  یرو نم یبه همه سالم کردم؛ کس. دینگاه همه رومون لغز میشد الیبا هم وارد و یو وقت میقدم رفت هم

خود فرهود هم نبود، البته فرشته . بهش رفتم يزد و منم چشم غره ا یمادر فرهود، لبخند بد جنس یموقع معرف. کرد یرو معرف

 ! حیحتما رفته بودن تفر. هم نبود

 . رو براش حاضر کردم میساالر جان اتاق نس: خاله

 کدومه؟: ساالر

 . که کنار حمامه یهمون اتاق دست چپ: خاله

 ومده؟یاتاق کم ن: ساالر

 ! اتاقه ادهیکه ز يزیچ نجایخدا رو شکر ا. زمینه عز: خاله

 . کرد ییبا دست منو به طرف باال راهنما ساالر

 تو اتاق تنهام؟ -

امسال . تنها باشن ایتونن با هم  یجا هستن و بچه ها هم هر کدوم خواستن م هیمعموال خوانواده ها . ادهیاتاق ز نجایآره، ا -

 . ستنیهام ن ییعموهام و پسر دا ومده؛ین یکس ادیهم ز

 .رفت و پنجره رو باز کرد و برگشت سمتم. بود یمرتب بایاتاق تقر. اتاق رو باز کرد و رفت داخل در

 . صدام کن یداشت يکار ه؛یاتاق من اتاق بغل -

 ؟یش یهم بدون در زدن وارد م نجایا -

 :دیخند ساالر

 ؟یپرس یچرا م -

 !نه؟ ایسرم و لباس مناسب هم تنم باشه  يروسر دیو چهار ساعت با ستیخوام بدونم ب یم -

 :دیبلندتر خند ساالر

 .امیدم در نزده ن ینه، قول م! مینس یهست یآدم جالب یلیخ -

 .زدم يلبخند منم

 .رونیحاال برو ب ،یمرس -

 :رفتن زمزمه کرد نیح ساالر

 !دختر ییپر رو یلیخ -
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 !دمایشن -

 . گهید يگفتم که بشنو -

 نکهیلحظه از ا هیدونم چرا  ینم دم،یدراز کش. طور نیمانتوم رو درآوردم و شالمم هم. تخت نشستم يبسته شد و منم رو در

خاله برداشته بودم رو پهن کردم  يکه از خونه  يبلند شدم و ملحفه ا عیسر. بدم اومد دمیدراز کش يا گهیتخت کس د يرو

 ییاتاق انداختم، عالوه بر دستشو سیبه سرو ینگاه هی. داشتم برم حمام وستخودمم از بس خسته و کسل بودم د. تخت يرو

 . کوچولو داشت که بشه توش دوش گرفت طیمح هیبا دوش کوچولو  هی

 رون؛یرو شستم و بعد خودم حمام کردم و اومدم ب ییاول کامل حمام دستشو. و در اتاق رو قفل کردم رونیرفتم ب یخوشحال با

 يساده؛ و لباس هام رو هم مرتب تو یو جوراب سرخاب میمشک نیهمراه ج دمیپوش يا یسرخاب کیتون! راحت شد المیخب خ

 . دمیچ یکمد خال

رو  نییراهرو پا ياز باال. راهرو رفتم يسرم کردم و در رو باز کردم و تو يا یشال مشک. شده بود ادیز نییو صداها از پا سر

از پشتم منو  ییدانه که ص ای نییدونستم درسته برم پا ینم. بهم دست داده بود یبیشلوغ بود؛ احساس غر یلینگاه کردم، خ

 . ترسوند

 !یهـــ -

 ترسوندمتون؟ د،یببخش: فرهود

 .دمیکش یراحت نفس

 .نداره يرادیا -

 . دیسالم، خوش اومد -

 .سالم، ممنون -

 :کرد و گفت یمن و من فرهود

 . نمتونیب یم نجایخوشحالم که ا -

 :تفاوت گفتم یب یلیخ

 . یمرس -

 !یحس چیبه فرهود نداشتم، ه یحس چیه. نییبرگردوندم و رفتم پا رو

 . و چشم ازشون گرفتم دمیکش یپوف هیبود، » به ساالر زونیآو«یشگیفرشته که به حالت هم دنیبا د دمیپله ها که رس نییپا

 :کنار عمو نشستم، عمو دستش رو دور شونم حلقه کرد و گفت. شناختن یهمه منو م بایتقر گهید حاال

 عمو؟ یراحت زم؟یعز یخوب -

 !خوبه زیبله، همه چ. ون عموممن -

 . ماشااهللا صداش انگار بلندگو داشت. مادر فرهود همه ساکت شدن يدفعه با صدا هی
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 د؟یکن یمعرف لیدختر رو به فام نیا نیخوا ینم -

 . صحبتش خاله بود طرف

 . دوستمون نیدختر بهتر. مهینس با،یدختر ز نیا! چرا: خاله

 ! زمونهیمثل دختر خودمونه، عز: عمو

 . خوشحال بشم، کالفه بودم فایتعر نیاز ا نکهیا عوض

 پدر مادرش کجا هستن؟: فرهود مادر

 :گفت یآروم يبه عمو انداخت و بعد با صدا يدار ینگاه معن خاله

 . فوت شدن -

 :فرهود رو به من گفت مادر

 زم؟یعز یکن یم یزندگ یبعد از فوت پدر مادرت با ک -

 .بودفحش  هیبرام مثل  زمشیعز لحن

 . تنها بودم -

 .گرد شد چشماش

- ؟یاز ک 

 . یاز هجده سالگ -

 !دور زمونه؟ نیا يتنها، تو. دختر جون ياز اقوامت نموند یکی شیچرا پ -

چرا به ! بدم؟ یرو چ نیمونده بودم جواب ا یآوردم؛ ول ینگاه ها سر در نم نیاز ا یلیخ. به فرهود انداخت ينگاه مالمت بار بعد

 :من دخالت کنه؟ بدون جواب دادن بهش بلند شدم و گفتم یزندگ يتو یده به راحت یخودش اجازه م

 . رونیرم ب یم ست،یحالم خوب ن یبا اجازتون من کم -

بلند مادر  يدر بودم که صدا يجلو. لبم آورد يرو يلبخند تیبهم زد که در اوج عصبان یکنار ساالر که رد شدم چشمک از

 :دمیفرهود رو شن

 سوالم جواب نداشت خواهر؟ -

 ! رفتم و در رو هم بستم رونیچون ب دمینشن گهیخاله رو د حرف

 يا هیسا دنیبا د. زل زده بودم ایدر یفقط به آب. ذهنم نبود يکس تو چیه. ساحل نشستم يشن ها يراست رفتم و رو هی

 ! شلوارشه يبایج يو دستاش تو ستادهیکه کنارم ا دمیخودم، سر برگردوندم و ساالر رو د کینزد

 . چهرش کامال ثابت بود. ینه اخم ،ينه لبخند. صورتش نبود يتو یچیه. کردم ایرومو به در دوباره

 کردم جواب خالت رو ندادم؟  يکار بد -

 . کنارم نشست هیبعد از چند ثان ساالر
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 . از نظر من نه یاز نظر همه آره، ول -

 چرا نه؟ -

 . حرف زدن بدونن يحد و حدود خودشونو تو دیهمه با -

 :زدم يلبخند

 !يخوشحالم که مواخذم نکرد -

زدن که انگار  یحرف م يریز ریکردن و ز یرو نگاه م گهیهمد يهم خوشحال نباش؛ چون همه بعد از رفتنت طور یلیخ -

 . يقتل کرد

 .ستیحرف مردم برام مهم ن -

 . ناراحت شد یلیفرهود هم خ -

 .ستین برام مهم -

 .دیبلند خند ساالر

 برات مهمه تو دختر؟ یچ -

 :دمیخند. بگم یدونستم چ ینم

 . کنم یخبرت م دیرس. رسه یبه ذهنم نم یمهم زیفعال چ -

 . و بلند شد دیخند ساالر

 ! طونیش ،يشد طونیش -

 . طونیبهم گفت ش. حرفش برام جالب بود. رفت و من موندم الیسمت و به

از موهام داشت . الیبه طرف و دمیاز جام بلند شدم و دو سیگرفت که خ یدفعه چنان بارون هی. شد یم يابر یداشت کم هوا

 دمیو د دمیدر شن يکه گذشت صدا یکم. خشک بشم بعد برم داخل یتا کم ستادمیا الیکنار و قیآالچ ریز. دیچک یآب م

همون بارون تا  ریآروم ز. زد یحرف م لشیت با موباداش. نهیتا منو نب ستادمیا قیآالچ یپشت ستون چوب. رونیفرهود اومد ب

 . کرد یداشت شنا م. آب يتو دیرفت و پر ایکنار در

 . و داخلش نشست نشیو رفت سمت ماش رونیاومد ب عیسر دمید یبود؛ ول یطوفان یکم ایدر. غرق بشه دمیلحظه ترس هی

 يها ییاز دا یکینبود و فقط  یسالن کس يتو. رفتم داخل یهنوزم لباسام نم داشت، ول. تعجب کرده بودم از حالتش یکم

آخر  يپله  يکه تو دمیدو یداشتم م. ننیوضع نب نیرفتم باال که منو با ا عیسر. شطرنج بودن يساالر با عمو در حال باز

 . و محکم به عقب پرت شدم یخوردم به کس

برگشتم  میکه حالت عاد یکم. فتمیراه پله ها گرفتم تا ن يادستم رو به نرده ه عیکنه، سر ینم ینجاتم اقدام يبرا یکس دمید

 : ساالر ساکت شد يخواست حرف بزنه که با صدا. لبش بود يرو يپوزخند. دمینگاه کردم و مادر فرهود رو د

 ده؟یچرا رنگت پر م؟یشده نس یچ -
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همون . شاخش بود يرو ياگه افتاده بودم ضربه مغز. تا بود یپله ها کم نبودن، حداقل س. زدم یاز ترس نفس نفس م هنوزم

 :نگاه مادر فرهود بود گفتم يطور که نگاهم تو

 . ستین يزیچ -

 یعصب. دمیبه ساالر رفتم اتاقم و در رو محکم کوب ینگاه میچشم ازش گرفتم و بدون ن. شد یچشماش نفرت ساطع م از

  رو تحمل کنم؟ نایهفته ا هی يمن چه جور. بودم

 . دادم که در بدون زدن باز شد یپام فشار م يتخت نشستم و دستم رو رو يرو

. لبش بود يهنوز همون پوزخند رو. کرد یبه کل اتاقم نگاه م. ستادمیبلند شدم و ا. تعجب کردم. کردم، مادر فرهود بود نگاه

 :و گفت ستادیا کمیاومد نزد

  ؟يدل پسرم جا کرد يخودتو تو يچه جور -

 من؟ . گرد شد چشمام

 ! دل پسر شما نکردم خانم يجا کردن تو يبرا يمن کار -

  سته؟یا یمن م يو دو سال تو رو یکه فرهود بعد از س هیپس چه جور -

 !دونم خانم یمن نم -

 .شد کمینزد شتریب

 . ردشون کرده یکردم، ول یصد تا خوشگل تر از تو بهش معرف. بگم عاشق صورتت شده يهم ندار ییبر و رو -

 . کردم سکوت

داشته  يا یچه جور زندگ ستیکرده و معلوم ن یکه هشت سال تنها زندگ يمن دختر! ؟يدیفهم. دست از سر پسر من بردار -

 !؟يدیفهم. رمیگ یپسرم نم يرو، برا

 :ادامه داد يبلند يصدا با

 یپسرم نم يبرا نییدونم پدر مادرش چه جور آدماکه ن يمن دختر. رمیگ یفرهودم نم يکه پدر و مادر نداره برا يمن دختر -

 يتو تو یبه گستاخ يدختر. يد یجواب پسر منو نم گهید. یکن یدرازتر نم متیپر رو؟ پات رو از گل يدختره  يدیفهم. رمیگ

 . که جواب بزرگ ترش رو نده دمیعمرم ند

 رونیرفت ب یداشت م. و غرورم خرد بشه زهیزن اشکام بر نیدر برابر ا دینبا. زهینذاشتم بر یچشمم بود، ول ياشک تو ي حلقه

 . که دوباره برگشت سمتم

 . دم یکه دودمانتو به باد م نمتیدور و بر فرهودم نب -

 دمیمتر پر هیرفت و در رو چنان محکم بست، که چشمام بسته شد و  رونیشد و ب یحرص. حرص درآر زدم يخشمش لبخند به

 . ختیباال و همزمان اشکام ر
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 یمسافرت کوفت نیکاش به ا. ومدمیکاش نم. غرورم شکست یراحت نیبه هم... غرورم . سست بودم. افتادم نیزم يزانو رو با

 . ومدمینم

 يچه دستا. شونم بود نگاه کردم يبه دستش که رو. ساالر بود. برگشتم عقب. شونم نشست يرو یباز شد و بعد از اون دست در

دستش رو  دیکه د مویاشک يچشما. دهن اون زن يزدم تو یکاش منم قدرت داشتم م! خوش به حالش. داشت يقدرتمند

 . دیکش یبرداشت و کالفه پوف

 .خوام یمعذرت م -

 :با هق هق گفتم. به دستش بود که رو شونم گذاشت منظورش

  ؟يدیشن -

 . رفت یم زد، فقط راه ینم یحرف. تکون داد دییتا يسرش رو به نشونه  ساالر

پدر و مادر . حق با اون بود نکهیمثل ا یول دم،یدلم خند يحرفاش تو دنیبا شن. درست بود یلیحرف خانم ن يدید ؟يدید -

 . با خرد شدن غرور آدم ينداشتن مساو

 .رو به روم نشست و به چشمام زل زد اومد

 ؟يزیر یاشک م يجور نیقدر برات مهم بود که ا نیحرفاش ا -

رو به  میزندگ يها تیواقع يجور هیکنم  یحس م... کنم  یحس م. داغونم کرد. بود نیحرفاش سنگ یلیاما خ مهم نبود، -

 . بود ساالر نیسنگ یلیحرفش برام خ هیاما . موییپدر و مادر بودنم رو، تنها یکس بودنم رو، ب یب. روم آورد

 . آروم باش -

هشت  نیحق نداشت به ا. کنه نیاون حق نداشت بهم توه یول. مادر هیحرفاش برام قابل درك بود به عنوان . تونم ینم -

دوست دختر هم نداشتم که بفهمه  هیدور موندن از حرف مردم و آشناها  يبرا یمن حت. کنه نیکردم توه یکه پاك زندگ یسال

 . سخته یلیخ نیسخته؛ تحمل توه یلیساالر خ. ارنیب درمحل حرف  ایدانشگاه  يمن تنهام، تا برام تو

 .هیگر ریزدم ز بلند

 :گفت یمیبا لحن مال ساالر

  ؟یکن یقدر بهش فکر م نیگفت، تو چرا ا یچِرت هیخاله . نکن هیکنم گر یخواهش م! خانم مینس م،ینس -

 . نگفتم يزیچ

 ؟يچرا از خودت دفاع نکرد ؟ینگفت يزیچرا چ ؟يدیکنه، فهم نیکس حق نداره به تو توه چیه -

 :زدم داد

 . رونیبرو ب. دهنم قفل بود. نتونستم ساالر! نتونستم -

 .بهت نگاهم کرد با

 . خوام تنها باشم یم. ساالر رونیکنم برو ب یخواهش م -
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 نیاز ا شتریگذاشتم، تا ب یروشن کردم و آهنگ لمویو موبا دمیتخت دراز کش يرو. به من رفت ینیبلند شد و با نگاه غمگ آروم

 . داد یآهنگ بهم آرامش م شهیهم. فکر نکنم به مادر فرهود و حرفاش

 

 خواد بگم دوست دارم یوقته دلم م یلیخ

 دوست دارم  بگم

 دوست دارم  بگم

 من بخون که من  يتو چشما از

 رو دارم  تو

 تو را دارم  فقط

  ارمیتو کم م یب

 غم و اشکو تو چشمات  نمینب

 . نمینب

 

. بود کیچشمام رو که باز کردم اتاق تار. نهار صدام کرد، نرفتم يبرا یساالر وقت یحت. رو قطع کردم و چشمام رو بستم آهنگ

بلند شدم . ننییهمه پا دمیفهم ومدیم نییکه از پا ییخنده ها ياز صدا. رمیبگ يبد ينم لباسام باعث شده بود بو. تعجب کردم

و جوراب  دمیرو پوش مییمویروش ژاکت ل. کردمعوض  يسبز و تاپ بلند صدر نیج هیبا  رودوش کوتاه گرفتم و لباسام  هیو 

 .نییسبزمم از پشت بستم و فقط برق لب زدم و رفتم پا يروسر. دمیرو هم پوش مییمویل

کرد و عمو در  ینگاهم م یخاله با اخم کم. کردن یاول به من بعد به مادر فرهود نگاه م. دنید یجان هیانگار  دنمیبا د همه

 . اتاقم که ساالر صدام زد يخواستم دوباره برم تو. حال خوندن روزنامه بود

 . خانم دکتر نیبش نجایا ایب -

 زونیفرشته هم آو یجالب بود حت. همه سرشون به کار خودشون گرم بود. نشستم کشینزد یزدم و رفتم و کم یهول لبخند

 .خندم گرفته بود. ساالر نبود

  ؟یزن یلبخند م -

 ! باشه زونیبهتون آو نمیب یفرشته جون کجاست؟ نم -

 : توجه بهشون آروم گفت یساالر ب یهمه حواسشون به ما جلب شده بود، ول. خنده ریزد ز بلند

  ؟يدیتو هم فهم -

 رو؟  یچ -

 !گهیبودن فرشته رو د زیآو -
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. یلیخنده دار بود خدا وک یلیخ. فرشته اومد و وسط منو ساالر نشست هویکه  دمیخند یجور م نیهم. آروم یول دمیخند منم

 . انگار بغل ساالر نشسته بود

سبز درشت مثل ساالر و گونه  يچشما. دیکش یبه رخ م شویدیبار برنز نکرده بود و سف نیا. بود دیمثل ساالر سف. بود خوشگل

 :گفت یفرشته با لحن لوس. خوب بود یلیاندامشم خ. با رژ لب قرمز بود شهیکه هم یخوش فرم يپر و لب ها يها

  رون؟یبا بچه ها ب میبر يایم ،يساالر -

 . دیکنار کش یخودشو کم. خندش گرفته بود ساالر

 هستن؟  ایک -

 . گهیهمه د -

 . بلندش شد ساالر

 .میبر -

فرهود هم نرفته و  دمیچون د د؛ینکش طول ادیز یراحت شد، ول المیخ. نرفتم یساالر به منم گفت ول. جوون ها همه رفتن اکثر

 . مبل نشسته و نگاهش به منه يرو

گه چرا من نرفتم و از جوون ها فقط  یحتما االن م. زل زده به من نیخون يمادرش با چشما دمینگاهمو چرخوندم و د عیسر

نگاه . پا اومد يکه صدا دمیچرخ یداشتم دور خودم م. و بلند شدم رفتم آشپزخونه دمیکش یقینفس عم. میمن و فرهود موند

 .ستادیجلو اومد و درست مقابلم ا. بود شصورت يمنتها هنوزم اخم رو. کردم، خاله بود

 . جور باشه نیازت انتظار نداشتم رفتارت با خواهرم ا -

 . دیچشمام د يکرد؟ تعجب رو تو یم یبانیمنو پشت روزیبود که تا د يهمون خاله ا نیا. بهت نگاهش کردم با

 دیشا ار،یب زیبر يچا يسر هیاالنم . قبول کن رفتارت درست نبود. رمیبگ دیتونم رفتارت رو ند ینم! اون خواهر منه ن،یبب -

 . اوضاع بهتر شد

رو با باز  ختیر یرو که داشت م یکنن؟ اشک رمیتحق دیکار من اشتباه بود؟ چرا با يکجا. بهت گذاشت يو منو تو رونیب رفت

 . کردن کامل چشمام و دوختن نگاهم به سقف خشک کردم

وسط سالن و نشستم  زیم يتعارف نکردم و گذاشتمش رو یبه کس یسالن؛ ول يو رفتم تو ختمیرو ر يرو برداشتم و چا ینیس

نشستم و  يعصاب خردبا ا. رمیپوست بگ وهیخواستم بلند شدم که عمو ازم خواست براش م. فرهود افتادم ادیبازم . مبل يرو

 . اتاقش يکرد و رفت تو يو دادم بهش، که تشکر دمیچ یدست شیپ يبراش پوست گرفتم و تو وهیچند تا م

 یبود و حس م یسکوت خاص. فقط من بودم و فرهود، خاله، مادر و پدر فرهود. رونیب ایاتاقاشون بودن  يتو ایهمه  بایتقر

 :برم که مادر فرهود گفت معذب شدم و خواستم. کردم همه بهم زل زدن

 ! حاال یداشت فیتشر -

 . تعجب نگاهش کردم با
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 . رم باال یخستم، م یکم -

 . زمیبخور بعد برو عز توییچا نیبش: خاله

بهش برم که بازم  يبرگشتم تا چشم غره ا. خورد یفرهود داشت حالم بهم م ياز نگاه ها. محسوس نشستم یبا خشم ناچار

 . منم بهش نگاه کردم. نگاه مادر فرهود به من بود

  ده؟ید نیتو ا یموندم فرهود چ: فرهود مادر

 : گفت زیفرهود که اعتراض آم يبا صدا یمنظورشو نگرفتم، ول اول

 ! مامان -

 .شدم که منظورش با منه متوجه

 . یدون یخودت م یحرف بزن با من نیاز ا گهیبار د هیفرهود ... مامان و : فرهود مادر

 . راجع بهش نگو يجور نیا ه؛یخوب یلیدختر خ مینس. آروم باش خواهر من: خاله

 . همتون رو خام کرده ؟یکن یکس و کار دفاع م یدختر ب نیاز ا يتو هم دار: فرهود مادر

 : بلند شدم و گفتم. نداشتم ناشویتحمل توه گهید

 ! خانم محترم دیاحترام خودتونو نگه دار -

 :گرد شد و گفت چشماش

 ده؟ یداره جواب منو م يچه جور نیبب یکن یم يبفرما خواهر، همش طرفدار -

 . ساکت شدم. با تحکم اسممو صدا زد خاله

 يکرد دایبود پ یچ نیکردم؟ ا یکه بهت معرف ییکم بود دخترا ؟ییایبود اون عروس رو نیا. ریبگ لیتحو! پسر ایب: فرهود مادر

 من؟  يبرا

خاله هم نتونست از حرفم برم  يتحملم از حد خارج شد و چشم غره ها گهید. با حرفاش در حال خرد شدن بودم يجور بد

 .ستادمیا کشینزد یبلند شدم و رفتم کم. گردونه

 يبرا خلوت يتو دیبر دیلطف کن. ادیاز پسر شما خوشم م یدارم و نه حت يخانم محترم؛ من نه با پسر شما کار دینیبب -

 . مخالفتتون رو لیدال دیکن حیپسرتون تشر

 . کنه یروشن م فیمن داره تکل يپدر و مادر برا یدختر ب هیکه  يکار کرد یفرهود چ نیبب! گستاخ يدختره  -

 . چشمام رو گرفت يجلو خون

 ندیبگم که براتون خوشا ییزایشم چ یچون مجبور م د؛ینزن یو راجع به پدر و مادر من حرف دیبهتره احترام خودتونو نگه دار -

 . نباشه

  ؟یبکن یچه غلط يخوا یمثال م -

 .میزندگ يو با حرفاش گند بزنه تو ادیب یکینکردم که  یپاك زندگ یکس یعمر با ب هی. خانم دیحرف دهنتونو بفهم -
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 :فرهود با پوزخند گفت مادر

 . نمیب یپاك؟ دارم م -

 .قدم رفتم جلو هی

 ... متاس  تتونییشما و شخص يواقعا برا! دیکرد نیبه خودم توه! دیکرد نیبه پدر مادرم توه -

 . ختیلبم ر ياون قدر محکم زد که خون از گوشه . بزنه یلیشد بهم س یباورم نم. دیدهنم ماس يحرف تو ي هیبق

  ؟یکن یکار م یچ! مامان: فرهود

 . حرف نزن که بعدا با تو کار دارم یکیتو : فرهود مادر

 . دینیبهتره بش. دیهست یهر دوتون عصب. هر آروم باشخوا: خاله

 حقو بهتون داده؟ نیا یک د؟یزن یمنو م یبه چه جرات. پدرم تا به حال دست روم بلند نکرده بودن -

پرت  نیزم يمن رو رو فیظر کلیمحکم بود که ه يبار به قدر نیا یمادر فرهود رو صورتم فرود اومد؛ ول یلیبار دوم س يبرا

 . دمیشن ریتحق نیبود که بعد از ا ییصدا نیساالر اول يصدا. کرد

 ! خاله -

فرشته هم . کرد یساالر با بهت به من و خون لبم، خاله و مادرش نگاه م. ختیبا برگشتن و نگاه کردن بهش اشکام ر همزمان

 . لبش يرو يدرگاه بود و پوزخند يتو

 هیمحکم رفتم سمت فرهود و با کنا يبا قدم ها. اشکامو پاك کردم و بلند شدم نیآست با. نهیبب یخرد شدنم رو کس دینبا! دینبا

 :و بلند گفتم

که اجازه  یدونم احساست به من عشق باشه، عشق یم دیالبته بع. دیبعد عاشق بش دیبه بعد اول با مادرتون مشورت کن نیاز ا -

 . ینکن یدخالت چیده مادرت دوبار منو بزنه و تو هم ه یم

 . راه پله ها قرار گرفتم و برگشتم سمتشون يرفتم جلو و رو یتاسف تکون دادم و کم يرو به نشونه  سرم

 . و نوروزتون رو مغشوش کردم یمتاسفم که با حضورم جمع خانوادگ -

در آوردم و مانتومو  کمویچمدون و تون يلباسام رو چپوندم تو يهمه . سرعت رفتم باال و وارد اتاقم شدم و در رو بستم با

 . بستم که در باز شد و ساالر وارد شد یداشتم شالم رو م. شده بود عوض کردم یشالمم که خون دم،یپوش

 : بودم که با دو قدم بلند رفتم سمتش و درست رو به روش قرار گرفتم و داد زدم یقدر عصب اون

خوام  ینم. رونیبرو ب! هان؟ ؟یبدون در زدن وارد اتاقم نش يتو؟ مگه روز اول بهم قول نداد ایمگه بهت نگفتم در نزده ن -

 . نمیکسو بب چیخوام ه ینم. نمتیبب

 . شد ینفس هام داشت کم م. کرد یداشت نگاهم م یفقط با نگران ساالر

 . میآروم باش نس -
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 کیبه دهنم نزد مویخواست اسپر. کمیبرداشت و اومد نزد مویتخت و اسپر يرو ختیچمدونم و ر يسمت تخت و همه  رفت

 . و شکست واریکنه که ازش گرفتم و پرتش کردم، که خورد به د

 :زد ادیفر ساالر

 ! وونهیشه د یحالت داره بد م ؟يکار کرد یچ -

 . نداره...  یربط... تو ... به . نداره یبه تو ربط -

 یچمدون م يمحکم رفتم سمت تخت و همون جور که دوباره لباس هامو تو يبازم با قدم ها یول اوردم؛ینفس کم م داشتم

 .زدم یچپوندم، غر م

 !خسته... شدم ... خسته . وونهید رونیب یختیچرا ر المویوسا -

 .رو کنارم حس کردم ساالر

 .ستایبرو اون ور وا -

  م؟ینس يبر يخوا یکجا م -

 . تهران -

 . لج نکن -

. کنن یدارن لهم م نجایاومدم ا یاون از فرهود و مادرش که از وقت. از تو انتظار نداشتم... ساالر کنم؟  یمن؟ من دارم لج م -

 !تو... از  نمیا. بوده یهستم و رفتارش با من چ یرفته من ک ادشیاون از خاله که 

 .ستادیرفتم که جلوم ا یچمدونم رو بستم و داشتم م پیز

نذار ! بمون. ناشونیحرفا و توه يهمه  يرو دییمهر تا یعنی ياالن بر. يبر االن دینبا یمن طرف تو هستم، ول مینس -

 مهیقد میاون نس مینس نیا. بمون و خودتو نشون بده یول! کردن؟ تو هم بکن یمحل یب! زدن؟ تو هم بزن شین. کنن رتیتحق

 !باش و از صحنه نرو، بجنگ يرفته؟ قو ادتی! يشد يتو قو یول. بود فیکه ضع

. برام سخت بود یدوست داشتم حرفاشو، ول. نهییحرفاش رو بب ریخواست تاث یانگار م. شد رهیچشمام خ يشد و تو ساکت

 :دمینال

 ...  يطاقت پوزخندا. رو ندارم نیو توه ریطاقت تحق. تونم یمن نم. بذار برم ساالر -

 :حرفم رو قطع کرد ساالر

 . کنم یکمکت م -

 :زد يدساالر لبخن. تعجب نگاهش کردم با

 . میاریکنم با هم حرصشونو در ب یکمکت م -

 ! شه ینه، ساالر خاله ناراحت م -

 .شه یکم بگذره درست م هیخاله قرار گرفته،  ریمامان االن تحت تاث. تو نگران مادرم نباش -
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 . دونم یم دیبع -

 . گم، پس قبول کن حرفم رو یمن دارم بهت م. مطمئن باش -

 . تخت اومد کنارم يچمدون رو از دستم در آورد و گذاشت رو ي دسته

به همه  دیکنن با یازشون گذشته، فکر م یاونا سن. کن و ببخششون یتو بزرگ یول...  یدونم چقدر حرفاشون بد بوده، ول یم -

  . حرفاشون عمل بشه ي

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 . لبم يو نگاهش از چشمام رفت سمت خون رو ستادیرو به روم ا اومد

 . ارمیرو م هیاول يکمک ها ياالن جعبه  -

کردم که  یبمونم؟ داشتم فکر م ایبرم . دونستم کدوم راه درسته ینم. هنوزم دو دل بودم. تخت نشستم يو من رو رونیب رفت

 . جلو که از دستش گرفتم ادیزد و خواست ب نیپنبه رو الکل و بتاد. تخت نشست ياومد و با فاصله رو. ساالر وارد شد

 .تونم یخودم م -

 .دیخند ساالر

 . يرفته بود خودت خانم دکتر ادمی! اوه -

چهار تا انگشت  يجا. کردم شیو اول با دستمال خون رو پاك کردم بعد با پنبه ضد عفون ستادمیا نهیآ يشدم و رفتم جلو بلند

سطل اتاق انداختم و  يپنبه رو تو. زد یم يبه شدت ورم کرده بود و به کبود نمییلب پا. صورتم مونده بود يخاله رو فیظر

 . نشستم یصندل يرو

 .ممنون -

 . ارمیب خیبذار برم . صورتت يکرده رو يا یعجب طراح. ما يخاله  نیهم داره ا یچه ضرب دست. ادهیورمش ز -

 :شد که تند گفتم یبلند م داشت

 . نه -

 . تعجب برگشت سمتم با

 چرا نه؟ -

 :گفتم طنتیش با

 . عذاب وجدان گرفتن از کارشون دیشا ننیببکم  هیبذار  -

 .زد یو چشمک دیبه حرفم فکر کرد، بعد خند یکم ساالر

 ؟يغلغلکشون بد يخوا یاز در احساسات م. ستین يفکر کنم راه بد -
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 . ها هیما نیهم يتو يزیچ هی -

 . رونیرفت ب یداشت م ساالر

 . مغزت کار کنه تیموقع نیا يکردم تو یفکر نم! ولیا -

 :اضافه کرد طنتیبا ش بعد

 . يرفته بود دکتر مغز ادمی -

 :و گفت دیخند. دفعه در باز شد و ساالر سرش اومد تو هیخواستم شالم رو باز کنم که . و در رو بست رونیب رفت

 . نداشته باش يادیازم توقع ز. تو امیدم که در بزنم ب یخواستم بگم قول نم -

فرهود و خانوادش افتادم و طرز  ادی. اما بعد غم اومد دوباره. کارت نکنه یا بگم چخد. دمیخند. و درم بست رونیب رفت

 !تونم یمن م دم؛یکش یقینفس عم...  نیبرخوردشون بعد از ا

سرم  يلباسام رو عوض کردم و شالم هم طور. هیدونستم برخوردها چه جور ینم یول ن؛ییرفتم پا یخوردن شام م يبرا دیبا

به  یبا رفتن من همه نگاه. بودن زیهمه سر م بایتقر. نیینکردم و رفتم پا یشیآرا چیه. بشه دهیم بهتر دصورت يکردم که کبود

 . بلند عمو سرم رو باال آوردم يدفعه با صدا هی. کرد ینم تمیاذ رشونینگاه خ. من کردن

  ه؟یختیچه ر نیا! م؟ینس -

. بگم یدوستم چ ینم. نگاه کنجکاو همشون روم بود. دونستن یها نم یلیخ. بود دهیپس هنوز عمو نفهم. صورتم اشاره کرد به

 . بهم زد یبه ساالر کردم که چشمک ینگاه. بود یعصب یلیعمو خ

 . ادیز ستیمهم ن. عمو ستین يزیچ -

 . نهیآ يخودتو تو يدیمگه ند! ست؟یمهم ن یچ یعنی -

 : کرد به خاله رو

 دختر آورده؟  نیبال رو سر ا نیا یک -

 :دفعه مادر فرهود بلند گفت هی. ومدیدر نم ییکس صدا چیه از

 !من -

 .بلند شد شیصندل يعمو اول تعجب کرد، بعد با خشم از رو. تعجب کردن همه

بال رو سر  نیاون وقت شما ا. کردم و با خودم آوردمش داشیبعد از سال ها پ. دختر دست من امانته نیا ه؟ییچه کار نیا -

 د؟یکش یدتون خجالت نماز خو ؟ياریمهمون من م

 :ستادیو بلند شد و ا دیخند یفرهود عصب مادر

 !ما يجا ای نجاستیدختر ا نیا يجا ایبه بعد  نیجور شد، از ا نیاصال حاال که ا. میهست یفقط ما اضاف نجایا نکهیمثل ا -

ازم انتظار نداشته  یول د؛یهر دوتون مهمون من هست. یخواهر من هست يچه طرز حرف زدنه؟ شما هم جا نیا ؟یچ یعنی -

 . نگم يزیو چ نمیبب يجور نیدختر رو ا نیباش صورت ا
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 . گستاخه يادیز. خودش مقصر بود -

 . ستین يجور نیا مینس -

 . دیشما هم مقصر بود دیقبول کن. بسته مامان: فرهود

 . تو هم اثر گذاشته يدختر رو نیا یگستاخ. ساکت شو فرهود -

 . دیخانم کرد میدلتون خواست بار نس یشما هر چ. گم یرو م قتیدارم حق. نمک ینم یمن گستاخ: فرهود

 : رو کردم به فرهود و با خشم گفتم. همه به من نگاه کردند. اخم بلند شدم با

 . دینش هینکرده تنب ییوقت خدا هی دیبهتره طرف مادرتون بمون. از جانب شما رو ندارم يبه طرفدار يازین -

 : بعد رو کردم به مادر فرهود. ومدیساالر م زیر يخنده  يصدا

در ضمن ! دفاع از حقه. ستین یگستاخ نیا. به خودم و پدر و مادرمو دادم ناتونیمن جواب توه. نکردم خانم یمن گستاخ -

 . عالقه از طرف من به پسر دردونتون وجود نداره يچون ذره ا د،یاصال نگران نباش

 :کردم به عمو رو

 . ندارم لیغذا مممنون عمو من  -

 .رونیزدم ب الیکنار رفتم و از و زیپشت م از

 . زد يلبخند. دمیخودم د کیبرگشتم و ساالر رو نزد. دمیرو د یکس ي هیزدم که سا یساحل قدم م يتو

 . شه یدرست م یناراحت نباش، همه چ -

 اون تو چه خبر بود بعد از اومدن من؟ -

 . عمو و خاله نیکم دعوا ب هیفقط . یچیه -

 . رو گرفتم ساالر ممیمن تصم. بهم بخوره یلیفام يدوست ندارم رابطه . فتهیاتفاقا ب نیدوست ندارم با وجود من ا -

  ؟یمیچه تصم -

 . ولش کن. ستیمهم ن -

 تو سرته؟  یچ نمیحرف بزن بب -

 . حرف زدن ندارم ساالر، خواهشا ولم کن يحوصله  -

 . آب و رفتم جلو ياما من کفشامو در آوردم و رفتم تو. ساحل يشن ها يرو ایدر ينشست رو به رو ساالر

 ! ها یش یغرق م. نرو -

 . دیخند یم داشت

 . یشه کس یروش از دستم خالص نم نینترس با ا. من شنا بلدم -
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 شتریقدر عمق آب بکردم هر چ یحس م. جلو نرفتم ادیز. زدم و شروع کردم به شناکردن رجهیش هیآب و بعد  يکمر رفتم تو تا

. و توش نشستم ستادمیا د،یرس یکه آب به کمرم م ییآروم به سمت ساحل شنا کردم و به جا. تر نییکشه پا یشه، منو م یم

 . رونیب امیب دمیکش یخجالت م. آروم بود ایدر

 !ها يخور یسرما م رونیب ایب. بسه خانم شناگر -

 . بادمجون بم آفت نداره -

 ؟یحرف بزن متیاز تصم يهنوزم دوست ندار -

 . نه -

 . دمیلرز یداشتم م. بلند شد و همراهم اومد. شدم و رفتم ساحل بلند

 . يسرما رو خورد -

 :ساالر گفت میدیکه رس الیو به

 . امیتا ب ستایوا نجایا قهیدق هی -

ازش ممنون بودم، چون . دوشم يبرگشت و انداخت رو یمسافرت يپتو هیبا  قهیبعد از چند دق. کنه کاریخواد چ یدونستم م ینم

 .به روش زدم يلبخند. هم بشم الیخواستم وارد و یمخصوصا که م. بودن لباسام به بدنم، معذبم کرده بود دهیچسب

 .ممنون -

 .داد لیبهم تحو یهم لبخند جذاب ساالر

 . شه یخواهش م -

تخت نشستم و به  يرو. دمیپوش يدوش کوتاه، بلوز شلوار ساده ا هیرفتم باال و بعد از  یداخل و بدون نگاه به کس رفتم

 یحس م. خودشون یهمه برگردن سر زندگ دیبا. شه یکس ناراحت نم چیه يجور نیا. فکر بود نیبهتر. فکر کردم ممیتصم

 یدونم چه حس ینم.. .دونم  ینم. رو بهم زدم شونینظم زندگ ییجورا هی ارم،خاله رابطه د يچند وقته که با خانواده  نیکنم ا

 . بودن یحس اضاف ییجورا هی. دارم

 عیسر. ستیسرم ن يافتاد روسر ادمیتازه . دیخند یداشت م. دمیهوا و ساالر رو خندون د دمیمتر پر هیبدون زدن باز شد که  در

. صورتم يپرت شد تو يزیچ هیاتاق بودم که  يتو دنیجور در حال چرخ نیهم. دمشیشالم گشتم که ند ای يدنبال روسر

 . نگاه کردم طونیخندون و ش ساالربه  تیسرم کردم و با عصبان عیسر. شالم بود

 . شده یکنه انگار چ ینگاه م نیهمچ. خبه حاال -

 . شد يچهرش جد. دادم هیرو به روش تک واریبه د نهیمنم دست به س. تخت نشست ياومد و رو. بهش رفتم يغره ا چشم

 . تو سرشه که اخم کرده یچ نمیمنتظر بودم حرف بزنه بب. یناگهان يچهره  رییغت نیکردم از ا تعجب

 . یگرفت یمیچه تصم یگ یاالن م نیهم -
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تونم  ینم... تونم  ینم یبهت دارم، ول یاحساس هیکنم  یحس م نکهیبا ا...  نکهیبا ا. متاسفم ساالر یول. نهیا انیپس جر! اوه

 . بهت دروغ بگم دیفکر کنم با یول! ببخش. بگم

 . رو شوخ کردم چهرم

 . دکتر يسرِ کارت گذاشته بودم آقا ؟یمیگم؟ چه تصم یم يدارم جد يتو واقعا فکر کرد -

 :کرد و گفت زیبا بهت نگاهم کرد، بعد چشماشو ر ساالر

 که دست از سرت بردارم؟  یگ یدروغ م يدار -

 .به خودم گرفتم يجد ي افهیق

 . بود یشوخ هیدروغ بگم؟ فقط  دیچرا با ر،ینخ -

 . با شک بلند شد و تا دم در اتاق رفت، بعد برگشت سمتم ساالر

 . ارمیاسمتو نم گهید. سرته يتو يبفهمم فکر ناجور هیفقط کاف مینس -

بهم مشکوك شد؛ اومد سمتم و درست رو به رو و  شتریاز سکوتم ب. با ترس نگاهش کردم. سست شدم. دیحرفش پاهام لرز از

 . گهیچشم به چشم د هیاز . چشمام بود يتو رهینافذش خ يبا چشما. ستادیا کینزد

 :گفت یلحن آروم با

به خودت  یوقت دوارمیفقط ام. کنم ینم يادیاصرار ز یدونم ول یم نکهیبا ا. مینس یکن یم یرو ازم مخف يزیچ هی يتو دار -

 . یشده باش مونیکه پش ياین

 هی. ترسناك بود يجور هیحرفاش . دیو در اتاقم رو محکم بهم کوب رونیبلند رفت ب يمکث روشو ازم گرفت و با قدم ها یب

 تونم؟ یم! تونم یم ییمن بازم تنها! تونم یمن م. داشته باشم دیترد دینبا! نه یول. دلم روونه شد يتو دیترد. جور اخطار

 شیهنوز هوا گرگ و م. شدم داریب لمیموبا يزود با صدا یلیصبح خ. دمیفکر نکنم چشمام رو بستم و خواب شتریب نکهیا يبرا

گذاشتم و  بمیج يسالن کش رفته بودم، تو زیم ياز رو شبیساالر رو هم که د نیماش چییچمدونم رو برداشتم و سو عیسر. بود

رو روشن کردم، مطمئن  نیماش. فاصله داشت الیاز و یکم نیماش خوب بود که. رونیبدون سر و صدا زدم ب المیهمراه با وسا

دعوام  دوارمیرو برداشتم؛ ام نشیگم که ماش یزنم و م یبرسم به ساالر زنگ م! دمیشدنشون به تهران رس داریبودم قبل از ب

 .و با سرعت به طرف تهران روندم یبدون معطل! نکنه

 . ساالر فرستادم يبرا یخودم گذاشتم؛ اس ام اس يخونه  نگیپارک يرو تو نیماش. دمیبود که رس میو ن ازدهی يطرفا ساعت

 يو سالم تو حیصح نتیاالن ماش یول یش یم یاز دستم عصبان یلیخ نتیدونم با برداشتن ماش یم. ساالر، منو ببخش سالم«

دوست  ؛يرو بهم داد نتیت ماشبه همه بگو با موافقت تو رفتم و خود. و برش دار ایتهران ب ياومد. منه يخونه  نگیپارک

 »... يمدت؛ خداحافظ برا نیا يتو تتیبابت حما ونممن. ندارم عمو و خاله ناراحت و نگران باشن

 . ارسال رو زدم ي دکمه

 .دادش گوشم رو کر کرد يوصل کردم، خواستم بگم بله که با صدا عیسر. ربع ساالر باهام تماس گرفت هیاز  بعد
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جاده، صبح زود  يتو ینگفت! هان؟ ؟یمون یم یمگه نگفت! ها ياریباال م يمنو دار ياون رو م،ینس...  يدختره  یکجا رفت -

 تونه چقدر خطرناك باشه؟ یدختر تنها م هی يبرا

هاشون به  نیو از همه بدتر توه رهایتونم بمونم و تحق ینم. تحملم تموم بود ساالر گهید یول... دونستم  یدونم، م یم -

 . رو برداشتم نتیفقط ببخش ماش. نزدنم یوادم رو تحمل کنم و به خاطر خاله حرفخودم و خان

 ؟یچ یعنیسه نقطه ...  يخداحافظ برا م؟یده نس یم یاون قسمت آخر اس ام اس چه معن -

سال ها  نیمن مراقب خودم هستم و مثل تموم ا. رو زهر نکن هیبق التیفقط تعط. یفهم یتهران م يایب ست،ین یمهم زیچ -

 !برو به مسافرتت برس. که تنها بودم

مراقب خودت باش و بدون  یلیخ. باشه یکردم، ول یادبت م یحساب يبود نجایو اگه االن ا میاز دستت شاک یلیخ نکهیبا ا -

 !يدیخدا رو شکر سالم رس. ينکرد یکار درست

 . فعال خداحافط ؛يممنون که به فکر -

 . باهات در تماسم ،یاوک -

 ینم یرو مانع نایکدوم از ا چیبازم ه یدرسته ول یدونستم چ ینم. کرد یدو دل م ممیتصم يساالر منو تو يصدا. کرد قطع و

باالخره من  یدوست دارن، ول یلیخاله و عمو منو خ نکهیبا ا! ستیبودن ن یبدتر از حس اضاف یحس چیه. کارم يدونستم برا

 !من کجا رفته؟ يایبازه ح يزیدر د. گهیخب تعارفه د یول رشونم،گن مثل دخت یم. موجود مزاحمم براشون هی

رم خونشون و کمتر باهاشون  یکمتر م گهید. مزاحم اونا باشم دینبا. خودم یبازم برگردم به زندگ دیرو گرفتم، من با ممیتصم

 يکرد و هم برا یفوران م نشیدیاحساسم نسبت به ساالر با د يهمه . من هم بهتره يهمه و برا يبرا نیا. شم یدر ارتباط م

 . دوباره باهام مهربون باشه هبشه و خال الیخ یفرهود منو ب نکهیا

 !من تیاالن شده وضع. ارهیم مانیا ،یو دوست يگن دور یحرف که م نیوقتا آدم به ا یبعض

 

*** 

 

استرس داشتم، آخه روز سوم مسافرتشون ساالر باهام تماس  یلیخ. رو ببره نشیو ماش ادیهفته گذشت و قرار بود ساالر ب هی

گفته انگار منم کشته  نیحرص خوردم؛ همچ یمنم کل! کس چیه ای مینس ایگرفت و گفت فرهود با مادرش دعوا کرده و گفته 

 !مردش هستم و فقط مشکلمون مادرشه؛ پر رو

شدن  ریماجرا بشم، چون تهش جز تحق نیدوست نداشتم وارد ا. دمیترس یمادرش م يفرهود و عکس العمل ها ياز کارا یکم

 . قدر دور برنداره نیدارم و ا يبفهمه من چه نظر دیزدم، با یبا فرهود حرف م دیبا. نداشت يزیمن چ

. بود؛ مثل بچه ها شده بودم یهر دوشون عکس خرس يکه رو دمیپوش یخوشگل یاومدم بلوز شلوار صورت رونیحمام که ب از

 :رو برداشتم فونیآ! ادیتعجب کردم، ساالر گفته بود شب م. زنگ اومد يدو ظهر بود که صدا ساعت
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 بله؟ -

 . باز کن -

 ؟ییتو -

 . رمیم یم یدر رو باز کن که دارم از خستگ -

 .سالن، ساالر وارد شد يرفتم تو یوقت. برداشتم و سرم کردم دیشال سف هیاتاق و  يرفتم تو يمکث در رو باز کردم و تند با

 .سالم -

 . سالم خانوم دکتر -

 .کرد یچهرش، نگاهم م يمحسوس تو یو خستگ يلبخند محو با

 داخل؟ امیب یدعوتم کن يخوا ینم -

دونم از شرم  یهم استرس داشتم و هم م. میخونه بود يبار بود ساالر و من، تنها تو نیاول. دونم چرا هول کرده بودم ینم

 . سرخ شده بودم

 . داخل ایب -

 .دیکش یقیمبل انداخت و نفس عم يهمون لبخند از کنارم رد شد و خودش رو رو با

 ؟يخسته ا یلیخ -

 ! شتریب یلیخ ،یلیاز خ -

 ارم؟یبرات ب يخور یم یچ -

 .اریب يدار ياگه چا -

 .دارم -

 .سالن و رو به روش نشستم يبرگشتم تو یوانیل يآشپزخونه و با دو تا چا يتو رفتم

 !یوانیل يچا ول،یا -

 !که ستین نایاز ا وانمیخورم؛ تازه ل یم یوانیرو ل يچا شهیمن هم -

 . پارچ بود، اشاره کردم هی يکه اندازه  میسفال وانیدست به ل با

 . منه يچا وانیاون ل -

 :دمیخند. نگاه کرد وانمیبا بهت به ل ساالر

 . بخور، سرد شد -

 . رو برداشتم و خوردم میمنم چا. رو برداشت و با قند خورد شیاچ ساالر

 بدون قند؟: ساالر

 . وقت قند نخوردم چیه ادمهیکه  ییاوهـوم؛ تا جا -
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 شه؟ یمگه م -

 .خورم یبا قهوه م یخورم و فقط گاه یآره خب، دوست ندارم؛ شکر هم نم -

 . فتهیکه قندت م يجور نیبه بدن آدم برسه، ا دیقند با -

 ! فتهین رمشیگ یم فته،یب -

 :و گفت دشیهوا قاپ يازم رو. رو آوردم و دادم دستش چشییشدم و رفتم سو بلند

 . ذارم یروش خش افتاده باشه زندت نم -

 ! پشه روش ننشسته، چه برسه به خش یحت -

 گه؟یبرم د دیبا یعنیاالن  -

 چرا؟ -

 . يو داد يرو آورد چمییآخه سو -

 . نره ادمینه بابا، خواستم  -

 .با خنده بلند شد ساالر

 . شمونیپ يایبابا گفت امشب ب -

 . نگاهش کردم ینگران با

 ! ساالر...  امینم -

 فرهوده؟ يچرا؟ نکنه به خاطر کارا -

 هیمزاحم بق يادیکنم ز یمدت تنها باشم؛ حس م هیخوام  یم. کن یساالر، از طرف من معذرت خواه. هم آره و هم نه -

 . شدم

 !يزیعز یلیتو برامون خ م؟ینس هیچه حرف نیا -

 . همه بهتره يبرا. دم ینم رمیینظر منه و تغ نیا یول ،یمرس -

 گه؟یفرهود د یعنیهمه  -

 .زد یحرص حرف م با

 ! خودم، خاله، عمو، فرهود و خانوادش یعنیهمه ! نه، نه به خدا -

اصال ...  یخونمون، ول يایدوست نداشتم امروز ب چیو منم ههم خونمونن  نایخاله ا! نه؟ ایبگم؟ اصرار کنم  یدونم چ ینم -

 .یولش کن، هر جور خودت راحت

 ! توئه يخاله  دنیمن در ند یراحت -

 . ساالر اخم کرد یحرفم رو زدم ول یشوخ با

 . شد یباورش نم یکرد که کس یبا مادرش دعوا م نیهمچ. ومدیاز رفتار فرهود خوشم ن چیه -
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 :اضافه کرد یو به شوخ دیخند بعد

 . و کبودت کنه اهیدعوا س يتو یفکر کنم زنش بش -

 :کردم و گفتم یاخم

 . و کبود کنه اهیجراتش رو نداره منو س یدر ضمن کس! شم ینم یمن زن کس -

 :زد يلبخند ساالر

 .کنم یو کبودش م اهیخودم س! اون که بله -

 . محو شد یشد؛ لبخندم جمع شد و ساالر هم لبخندش کم يجور هیدلم  ته

 يراه بد. موافقم ،یکن يفرهود دور ياز ما و خانواده  یکم يکه قصد دار متیتصم نیخوام بهت بگم منم با ا یم م،ینس -

 ؟يدیدوست حساب کن؛ فهم هیمن به عنوان  يرو یخواست یمراقب خودت باش و هر کمک یول ست،ین

 !بله، دوست -

 .لبخندش پر رنگ شد دوباره

 !خانوم کوچولو ادیهم م پتیبه ت گه،یخوبه د. خرم یم نیدختر خوب؛ فردا برات کارت هزار آفر نیآفر -

 :دیکردم که ساالر خند یاخم. به لباسام کرد ینگاه و

 !باشه بابا، ترور نکن منو -

 .به سمت در رفت همزمان

 . فعال خداحافظ. مراقب خودت باش -

 

*** 

 

 . که تلفن زنگ زد مارستانیرم بشدم ب یاون روز داشتم حاضر م يفردا

 بله؟ -

 .سالم: خاله

 :مکث گفتم با

 .سالم خاله -

 من خالتم؟ -

 ه؟یمنظورتون چ -

به ساالر اصرار کردم  یکه هر چ تییهویاون از برگشتن  ؟یکن یم میخودت رو از ما قا يچرا دار م؟ینس هیچه رفتار نیا -

 ؟یزنگ به من بزن هی دیتو نبا. من هم زنگ نزدمو  یحال خودت باش يبهت زنگ بزنم، گفت بذارم تو
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 . بهتره يجور نیکنم ا یببخش خاله، فکر م -

که  یانتظار نداشت. یکن يخوام ازمون دور ینم. رو بهم گفت زیاون قدر به ساالر اصرار کردم همه چ روزید م،ینس نیبب -

 ؟یگرفت یطرف خواهرت رو نم یدختر خوب؟ خودت باش رمیخواهرم طرف تو رو بگ يشمال جلو

 .یدون یکنم شما منو مقصر م یبگم؛ فقط حس م یدونم چ یخاله من نم -

با بزرگ ترت بلند صحبت  نکهیو من فقط از ا یستیتو مقصر ن. نه همش یلحاظ آره، ول هیجان؛ از  مینس ستیجور ن نیا -

 . ناراحت شدم يکرد

 خانوادم زد؟راجع به خودم و  ییچه حرفا يدیخاله شما شن -

کارت بردار؛ من دوستت  نیخوام بگم دست از ا یفقط م. شمال رو نبش قبر کنم يحرفا يزنگ نزدم بازم همه  م،ینس نیبب -

 ! زمیدارم عز

خوام اونجا ظاهر  یمدت نم هیفرهود و خانوادش هم که شده  دنیند يبرا یباشه، ول. کنم یخاله من حرفاتون رو قبول م -

 .بشم

 . یدر ضمن فرهود و خانوادش رفتن دوب. مینس ياریحرف من نم يحرف رو گهید نجاست؟یمگه فرهود صبح تا شب ا -

 .لبم نشست يرو يلبخند

 . نجایا ایامشب شام ب -

 .امیچشم، م. خاله یمرس -

 . میرفع و رجوع کن دیرو با نمونیب يشده  جادیسوءتفاهم ا يسر هیکنم  یچون فکر م ایحتما ب -

رفتم  یشدم؛ داشتم م ادهیپ نمیخندون از ماش یبا لب. مارستانیرفتم ب ستنیفرهود و خانوادش فعال ن نکهیخوشحال از ا صهخال

 .و برگشتم سمتش ستادمیساالر ا يکه با صدا يسمت در ورود

 خانم دکتر بد اخالق؟ نیقدر شارژ باشه ا نیا یباعث شده سر صبح یچ. سالم -

 .کردم یتصنع یاخم

 .شام خونتون دعوت دارم! یبد اخالق خودت -

 .ابروش رفت باال هی ساالر

 قطع شد؟ مایتحر! ولیا -

 .بهش گفتم وونهید هیلب  ریز

 !دمایشن -

 ! گهید يگفتم که بشنو -

 ستن؟یفرهود جان ن یمطمئن -

 :دمیخند
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 !خاله جانتون یبله، رفتن دوب -

 ؟یواقعا؟ ک -

 !یدوب فقط گفت رفتن ،یخاله که نگفت ک -

 . دمیرفتن من نفهم یک -

 :کرد و گفت ینگاهم م مشکوك

 ؟یمطمئن -

 ؟یاز چ -

 مامان بخواد تو رو با فرهود و خاله رو به رو کنه؟ نکهیاز ا -

 . کردم تعجب

 کار رو بکنه؟ نیا دیچرا با -

 :کرد و گفت زیر یاخم ساالر

 . میفعال بر -

نه، باور ... خاله داره منو  یعنی ؟یچ یعنی. و من رو بهت زده جا گذاشت مارستانیب ياز کنارم رد شد و رفت تو عیسر خودش

 . کنه تمیکنم خاله بهم دورغ بگه و بخواد اذ یباور نم... کنم  ینم

رو که فرستادم  يماریب هیساالر  نمیعصر بود، خواستم برم بب کینزد. بود ریشدم، اما همش فکرم درگ مارستانیشک وارد ب با

 . در بردم کیگوشم رو نزد. زدم که دستم کنار در خشک شد؛ صداش بلند بود یداشتم در م. نه ایکرده  تیزیو ششیپ

  ؟یشناس یخاله رو نم لمشه؛یاون ف ؟یکن یکه تو م هیچه فکر نیمادر من ا -

-  ... 

 . بد بود یلیمامان کارت خ -

-  ... 

 . با خودت میجواب نس! مادر من -

واقعا خاله بهم دروغ  یعنی خت؛یر اریاخت یاشکم ب. همون جا خشک شده بودم. تلفن اومد يرو یشدن گوش دهیکوب يصدا

 گفته؟ چرا؟

نگاهم  ینگاهش به من که افتاد خشمش رفت و با نگران. قرمز از خشم جلوم ظاهر شد يدفعه در باز شد و ساالر با چشما هی

 هی دمیشا اینه، . خواب بوده هی ایداشت  قتیحق دمیکه شن ییخواستم بدونم حرفا یکردم؛ م ینگاهش م یکرد، اما من سوال

 !کابوس

اتاقش و  يتو دیدست منو گرفت و کش. کنه، ساالر به خودش اومد یم هیگفت خانوم دکتر داره گر یپرستار که م هی يصدا با

 : و گفت دیبه موهاش کش یکالفه دست. ولم کرد و رفت سمت پنجره. در رو بست
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 نه؟ ،يدیشن -

 . نزدم یحرف

 . دونه یراه انداخته که خدا م دادیخونه داد و ب يبهش گفته فرهود از بس تو. خاله ازش خواسته -

 . رفتنم رو لیبودم دل دهیهنوز نفهم. نزدم یحرف بازم

 . یکن دیو اونو از خودت ناام یبده که تو با فرهود رو به رو بش یبیاز مامان خواسته ترت -

 . میقدم هیبه  دیاومد جلو تا رس. برگشت سمتم ساالر

 !کنم یخواهش م. بگو حالت خوب نبود! ایامشب ن م،ینس -

 :گفت یساالر عصب. به ساالر زل زده بودم میاشک ينزده بودم و فقط با چشما یحرف هنوزم

 !یبگو لعنت يزیچ هی -

 :بغض گفتم با

 چرا؟ -

 :گفت یبا لحن آروم ساالر

 ؟یچرا چ -

 ! باشه يجور نیکردم رفتارش باهام ا یفکر نم... کردم  یوقت فکر نم چیکنه؟ ه یکار رو م نیچرا خاله با من ا -

 . بره، باالخره خواهر بزرگشه یمامان از خاله حساب م. کنه یخالم داره مجبورش م م،ینس ستین يجور نیاون ا -

 .بگم دیبا یدونستم چ ینم

 . گم یم یچ یفهم یتو هم نم -

 ! میدونم چکار کنم؟ بفهم نس ینم یول م؛یفهمم نس یفهمم، به خدا م یم -

 ! فهمم ساالر یفهمم، نم ینم -

 .زدم یداشتم داد م گهید

ساالر من تازه تونستم برگردم به  د؟یکن یغرورم رو خرد م دیچرا دار د؟یکن یم يباهام باز دیساالر چرا دار! تونم بفهمم ینم -

 ! تونم ینم گهیچرا؟ د م؛یعاد یزندگ

 . جان، خودت رو کنترل کن مینس. کنم یخواهش م م،ینس -

 يسست راه رفتم و دستم رو. کرد ینگاهم م نیغمگ يساالر هم ساکت بود و با چشما. کردم یشدم و هق هق م ساکت

 .برگشتم سمتش. و بازوم رو گرفت کیبود که ساالر اومد نزد رهیدستگ

 !خونمون ایامشب ن مینس ا،ین -

 .زبونم اومد يبراش مهم بود خرد نشم؟ و سوالم رو. چشماش غم داشت چرا

 ام؟یبرات مهمه ن -
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 ! آره -

 .دمیکش رونیرو از دستش ب بازوم

 .فعال. دنیبرام د یچه خواب نمیخوام بب یم! امیمن م یول -

 .رونیدر رو باز کردم و رفتم ب و

 .دادم نییرو پا شهیش. زد یکه صدام م دمیساالر رو شن يصدا رون؛یزدم ب مارستانیهفت از ب ساعت

 .امیباهات م -

 چرا؟ -

 نیبا ماش يخونتون بعد که حاضر شد میخونمون، بر میاالنم دوست دارم با هم بر. رسونمت یبشه خودم م ریشب ممکنه د -

 .میر یمن م

 يکرد، تو یپشت من حرکت م. نشیبرام زد و رفت سمت ماش یداد که ساالر چشمک یم تیرضا ينگفتم؛ سکوتم معنا يزیچ

زد که جواب  يبرگشتم و نگاهش کردم، اونم نگاهش به من بود؛ لبخند. ستادیکردم که ساالر هم کنارم ا ریگ کیتراف

 .ساالر هم لبخندش رو خورد و روش رو ازم گرفت! و برخوردها لهخا یبود، به مهمون يا گهید يفکرم جا. لبخندش رو ندادم

 یساالر سالم. وارد خونه شدم و در رو باز گذاشتم. شد و اومد باال ادهیاونم با من پ دمیرس یوقت. راه افتادمخلوت شد و  باالخره

رفتم آشپزخونه و ! کرد یدلم براش سوخت، حتما سرش درد م. هاش رو فشار داد قهیکاناپه نشست و شق يگفت و وارد شد، رو

 :ساالر چشماش رو باز کرد و گفت. اشتمگذ زیم يفنجون قهوه براش درست کردم و بردم رو هی

 هم مراده؟ دهینطلب يقهوه  -

 :زد و ادامه داد يلبخند

 ؟يخودت درست نکرد يبرا -

 .نه، من برم حاضر بشم -

 .دمیشدم که صداش رو شن یازش دور م داشتم

 ! ده یرو از دست م يخفن بزن که خالم بفهمه چه جواهر پیت هی -

 .يهم انرژ یخوب بهم منتقل شد و کل يحسا یکل! جا خشک شدم و به گوشام شک کردم؛ به من گفت جواهر؟ همون

 :بلند گفتم. شدم فیکث مارستانیب يتو رمیدوش بگ دیاتاقم؛ با يرفتم تو يمحکم تر يقدم ها با

 شه؟ ینم رید رم،یبرم دوش بگ دیساالر من با -

 :هم بلند گفت ساالر

 .خوابم یچرت م هینه برو، منم  -

 یلیخ یبپوشم، ول یدونستم چ یبودم و نم ستادهیکمد ا يبا حوله جلو. گرفتم يا قهیدوش ده دق هیاتاق رو قفل کردم و  در

 . بپوشم راهنیدوست داشتم پ
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آوردمش و خوب  رونیب. بودم دهیهام افتاد که تا حاال نپوش راهنیاز پ یکیزدم که چشمم به  یلباس هام رو ورق م داشتم

شد و  یکمرم تنگ م يساده بود، تا رو. رنگ یگرد و سرخاب قهیبود  یراهنیپ! نه ایامشب مناسبه  يبرا نمینگاهش کردم که بب

 ناشیآست. زانو ریداشت تا ز یرنگ یسرخاب ریپارچه هم حر ریاز ز. زانوم ادامه داشت يآزاد و کلوش بود، و تا رو یاز کمر کم

 !تنم قشنگ بود يتو یلیخورد؛ خ یشد و دکمه م یم یساعدم مچ يروهم سه ربع بود و 

و موهام رو هم که نمدار بود فقط با سشوار  دمیبود پوش یرو هم که سرخاب راهنیکلفت با صندل ست خود پ يرنگ پا ساپورت

 !آخه؟ یک یلرو راجع به لباسام بدونم، و یسرم کردم؛ دوست داشتم نظر کس یرنگ یشال مشک. خشک کردم و بستمش

مداد  هینگاه رو به خودم کردم و  نیآخر نهیآ يتو. برداشتم فممیو همون جور باز گذاشتم و ک دمیپوش راهنمیپ يرو رو مانتوم

 ينفس ها کش،یبود؛ رفتم نزد دهیمبل دراز کش يساالر چشماش بسته بود و رو. رونیو رفتم ب دمیبه دور چشمم کش یمشک

 گهیدادم و د هیگاهش تک هینشستم، سرم رو به تک ییمبل رو به رو يدارش کنم و رویب ومدیدلم ن. داد خوابه یآرومش نشون م

 . دمینفهم يزیچ

 .ومدینم ادمیرو  تمونیهنوز موقع. متعجب نگاهش کردم. شونم چشمام رو بازکردم؛ ساالر بود يرو یتکون دست با

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا -

 :و گفت دیرده خندپف ک يبا چشما ساالر

 ؟يبر يگذشته؛ هنوزم دوست دار یساعت از مهمون هیپاشو خانم دکتر  -

 .دمیمبل پر ياومد و از رو ادمی تازه

 . میبدو بر -

 .دیبلند خند ساالر

 ؟يدیتو چرا خواب -

 ! گهیکنم؛ چشمام رو بستم خوابم برد د دارتیب ومدیدلم ن ،یتو خواب دمیاومدم د -

 .بهم کرد ینگاه هی ساالر

 ! ها يزد پیخوب ت -

 . دمیکش خجالت

 ! یخانم خجالت یمحکم باش دیحاال؛ امروز با میبر -

کرد؛ دستم رفت سمت ضبط و  یم یسکوت رانندگ يتو. شدم نشیدر رو قفل کردم و سوار ماش. میهم از در خارج شد با

 .به گوشم خورد ییآهنگ ناآشنا. روشنش کردم

 ه؟یک نیا -

 .فرهاد -

 ه؟یمیقد -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ٨٩ 

 . داشبرده يفلشم تو يآره، دوست ندار -

 .نه، خوبه -

 

 صدا یب يصدا باز

 کوه بلند هی مثل

 خواب کوتاه هی مثل

 مرد هیمرد بود  هی

 ریفق يدستا با

 محروم يچشما با

 خسته يپاها با

 مرد هیمرد بود  هی

 اهیبا تابوت س شب

 چشماش يتو نشست

 شد ستاره خاموش

 خاك يرو افتاد

 موند یاش هم نم هیسا

 پشت سرش هرگز

 بود و خسته نیغمگ

 تنها يتنها

 

 .حس يحالم؛ بدجور رفته بودم تو يدفعه صدا قطع شد و زد تو هی

 .قشنگ بود! ا ساالر -

 :دیخند ساالر

 .رونیب دمتیفاز غم، کش يتو یرفت یلیخ دمید -

 .رو بشنوم شیکنم بذار بق ینه، خواهش م -

 .باال انداخت ییابرو ساالر

 !خواهش -
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 ينگاهش رو به رو به رو دوخت؛ دستش رفت و روشنش کرد و ادامه . بودم که لبخندش رفت رهیمظلومم بهش خ يچشما با

 . آهنگ شروع به خوندن کرد

 

 تشنه يلب ها با

 چشمه هیعکس  به

 نهیتا بب دینرس

 قطره  قطره

 آب ي قطره

 آب ي قطره

 طرف اون طرف نیتپش ا یشب ب در

 تا بشکفه فتادیم

 صدا صدا

 پا يپا صدا يصدا

 

. نگاهم کرد یبهش گفتم خواهش، لبخندش رفت و با نگاه خاص یفکر ساالر بودم؛ وقت يمن هنوز تو یتموم شد ول آهنگ

 ! ذهنم يچرا؟ ناراحت شد ازم؟ چرا خندش قطع شد؟ کالفه شدم از چراها

لباس هم  يکردم تپش قلبم از رو یاسترس گرفته بودم؛ حس م. داخل میدر باغ رو باز کرد و رفت موتیساالر با ر م؛یدیرس

برگشت و نگاهم . میتا در خونه رفت یبدون حرف. شدم ادهیپ نیو همراه ساالر از ماش دمیکش یقینفس عم. شه یمشخص م

 .کرد

 چیبه فکر ناراحت شدن ه. بشه نیکشدارتر از ا هیقض نیدوست ندارم ا گهید. یکار رو تموم کن دیامروز با م؛یمحکم باش نس -

 . حرفات رو بزن و راحت شو! مامانم یکس هم نباش، حت

 :گفتم یبه شوخ. کرد ینگاهم م ياون هنوز جد یلبم نشست، ول يرو يلبخند. دونه یآرومم کرد که خدا م يبه قدر حرفاش

 گه؟ید يچشم جناب دکتر، امر -

 ؟یکن یبرو بچه، منو مسخره م. ستین يامر -

سالن با ورود ما  يهمهمه . میهر دومون لبخند به لب بود م؛یهمراه هم وارد سالن شد. من راحت الیشوخ شد و خ لحنش

. کرد و فرهود با اخم ینگاهم م ینکرده؛ اما عمو با مهربون یدونست در حقم خوب یکرد، م یخاله نگاهم نم. ساکت شد

مادر . و کم مونده بود خرخرم رو بجوئه دمیانگار ارث پدرش رو باال کش فرشته که. من و ساالر در حال گردش بود نینگاهش ب

 .کرد و پدر فرهود نبود یبر لب به من و ساالر نگاه م يفرهود با پوزخند
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و خواستم سالم  دمیبه خودم اومدم و همراهش قدم برداشتم تا بهشون رس. جلو دیرو کش فمیبود، ک دهیکه مکثم رو د ساالر

 :رو به خاله گفت. و دهنم از تعجب بسته شد دمیشن هیفرهود رو با کنا مادر يکنم، صدا

 !خواهر یبه بعد نگران شازده پسرت باش نیاز ا دیتو هم با نکهیمثل ا -

 :ساالر گفت ه،یبفهمم منظورش چ امیتا ب. به من و ساالر بود زینگاهش طعنه آم و

 خاله؟ هیمنظورتون چ -

 !خاله، منظورم قابل مشاهده است ستیمنظور من نبه شکافتن  یاجیاحت: فرهود مادر

 :دفعه عمو داد زد هی

 ! بسه لطفا د؟یباز شما شروع کرد -

گرم سالم  یلیعمو اومد و خ. بره، چون بالفاصله ساکت شد و با حرص نگاهمون کرد یبود مادر فرهود از عمو حساب م معلوم

فرشته و مادر فرهود که جواب سالمم رو هم ندادن، . یهم شرمندگ یکرد؛ خاله هم با تعلل و حس کردم با کم یو احوالپرس

 . داد یفرهود با سر افتاده سالم یول

 .ایجان برو باال لباسات رو عوض کن و ب مینس: ساالر

 ...جان، خوبه  مینس: فرشته

 يو ساالر هم رفت تو یشگیرفتم اتاق هم. ساالر جوابش رو نداد و همراه من باال اومد. به فرهود انداخت يدار ینگاه معن و

 .اتاق خودش

من  نیفکر کرد. بامزه شده بود یلیخ پمیت. عوض کردم میسرخاب ریرو هم با شال حر میمانتوم رو در آوردم و شال مشک عیسر

 . ارمیکم م

رگشت سمتم ب جانیزود در رو بست و با ه. که در اتاق بدون زدن باز شد و ساالر وارد شد رونیزدم و خواستم برم ب يلبخند

 . لب هاش باز موند یبگه، ول يزیتا چ

 . انداختم نییسرخ شدم و سرم رو پا. بهم انداخت نییاز باال تا پا ینگاه

 . ره یکه فرهود غش م يجور نیا! نه با من ست شو که خانم دکتر یبزن ول پیگفتم ت -

 يا قهیبود که  دهیپوش یرنگ یسرخاب شرتیت. گفت ینگاهش کردم، راست م. نگاهش به منه دمیرو باال آوردم که د سرم

 . شلوار مخمل کرم رنگ هم تنش بود هی. ومدیبهش م یلیخ. مردونه داشت و مارك هم بود

 .دیخند ساالر

 م؟یچرا ما امروز ست شد ؟يدید -

نگاهش  زیر يبا چشما. دهیمانتو معلوم بود د ریخونه با لباسام که از ز يافتاد که اون منو تو ادمیاز خندش . دیخند طونیش

 :و کنار گوشم گفت کیو اومد نزد دیکردم که بلند خند

 !بعد بگو ساالر بده. از ابزار سوزوندن خاله و فرهود گهید یکی نیا -
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 .قدم رفتم عقب هی. داد یرو نم دنیخند يبهش اجازه  ادمیز یکینزد یگرفته بود، ول خندم

  م؟یبر -

 .خانوما مقدم ترن د،ییبفرما -

. راهرو بودن خشک شد يکه نگاهمون به فرهود و فرشته که تو میهر دومون لبخند به لب بود م،یدر اتاق که خارج شد از

ساالر با همون خنده . ومدیخونش در نم يزد یتعجب کرده بود و فرشته کارد م میاتاق خارج شد هیاز  نکهیا دنیفرهود با د

 : لب گفت ریز

 . فرهود رو ياوه اوه، چشما! کنه یم فیرو خودش داره رد زیهمه چ یخوشش اومده که هخدا هم از نقشمون  نکهیمثل ا -

 : حرص گفتم با

 . ابیفرشته خانومت رو در يخون چشما. اون رو ول کن يچشما -

 ساالر خندش جمع شد و رو به من. نییرفتن پا تیفرهود و فرشته با عصبان. دیکه توش بود بلند خند یبا حرفم و حرص ساالر

 :گفت یبا لحن آروم

 .داشت و خبر نداشتم یینفعا هیمنم  يبرا يباز نیفکر کنم ا -

 : نگاهش کردم که گفت یسوال

 . دك کردن فرشته منظورمه -

 !پس خودشم دوست داشت از سرش بازش کنه. لبم نشست ياز عمق وجودم رو قیعم يلبخند

  ؟یزن یمن خوشحال شدم، تو چرا لبخند ژکوند م -

 . خود به خود با هول جمع شد لبخندم

 .يجور نیهم ،یچیه -

 . مشکوك نگاهم کرد ساالر

 . بدو گه،ید نییپا میبر -

ساالر هم اومد و با هم . اومدم یچ يرفته بود برا ادمیانگار  اوردم؟یدر م يباز عیمن چرا داشتم ضا. سرعت از کنارش گذشتم با

. کرد یبازم مادرش با پوزخند نگاهم م. منو ساالر بود يلباسا يد و فرشته رونگاه فرهو. ما بود يبازم چشما رو. نییپا میرفت

 :جا باز کرد و گفت دشعمو کنار خو. ندادم یتیاهم

 . نجایا ایب -

 . دیچرخ یمن م ينگاه ها رو يهمه . بود ینیجو سنگ. عمو نشست ي گهیساالر هم طرف د. و کنار عمو نشستم رفتم

 جان؟  مینس یخوب: خاله

  د؟یش یعمل انجام شده بذاره خوب م ينظر خودتون خوبم؟ شما هم اگه خالتون بهتون دروغ بگه و شما رو تو خوبم؟به

 . کدومو نگفتم و به گفتن ممنون اکتفا کردم چیه یرو بگم؛ ول نایدونستم کدوم از ا ینم
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 . منم جاش باشم خوب بودم. خوب باشه دمیبا: فرهود مادر

چشماش که نفرت مثل  ينزدم، به جاش زل زدم تو یحرف. بود حیسن باال چقدر وق نیزن با ا نیا .تعجب نگاهش کردم با

 . من يرو ختیر یازش م شهیهم

 : کرد به ساالر رو

 نکنه شما هم مثل فرهود من سرت گرم شده؟ . دیزن یبه ما نم يسر هیپسر خوب؟  يتو چطور -

 :گفت تیجد ساالر با. به سمتم انداخت يزینگاه طعنه آم بعد

 . کرد تیزیو مینس مارامویتازه امروز چند تا از ب. شلوغه مارستانیب يتو یلیراستش سرم که خ. بله خاله جان -

 . خاله آورد يحرص رو به چهره  یدروغ محض بود، ول حرفش

 :فرهود با حرص گفت مادر

  د؟یهست یمیبا هم صم یلیخ نکهیمثل ا -

 .دیخند ساالر

 . چرا که نه. بله -

 !ساالر جان: خاله

 جانم مامان؟  -

  زم؟یعز دیو مشکلش رو حل کن دیتا شام بر ستیبهتر ن. ينبود یخواست چند تا سوال ازت بپرسه وقت یفرشته م: خاله

 .کنه که حد نداره یاون قدر سرم درد م! مامان يوا -

 : کرد به فرشته و گفت رو

 .انشااهللا گهیروز د هی -

 :فرهود رو به من گفت مادر

 نه؟  دیشما امروز اون زبون دراز رو جا گذاشت نکهیمثل ا -

 ینگاهم م یخاله با ناراحت. کنه یرو شروع م يکه خواهرش داره باز نهیخواستم بب یم. از جواب نگاهم رفت سمت خاله قبل

 : دوباره به مادر فرهود نگاه کردم و با اعتماد به نفس گفتم. کرد

 .کنم یاستفاده م هیبق يم از صحبتادار. نه -

 : زد يپوزخند

 سو استفاده؟  ایاستفاده؟  -

 :گفتم تیعصبان با

 ه؟یمنظورتون چ -

 . من همون جور نشستم یول ستاد،یبلند شد و رو به روم ا تیعصبان با
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  ؟يدیفهم. شیخوا یپسر من بگو که نم نیاومدم؛ به ا نجایا زیچ هی يبچه، امروز فقط برا نیبب -

 . ستادمیبلند شدم و رو به روش ا ارم،یداشتم لجشو در ب دوست

  ؟یاگه بخوام چ -

. مادر فرهود رنگ به رو نداشت. واضح داشت و فرشته مات مونده بود یساالر اخم. صورت فرهود نشست يرو یقیعم لبخند

بهش  دنمیبا رس. رفتم سمت فرهود کوتاه یمحکم ول يزدم و با قدم ها يلبخند. کرد یفقط منو نگاه م. زد یهم نم یحرف

 :رو کردم سمت مادرش. لبش بود يهنوزم لبخند رو. ستادیبلند شد و ا

 . میکه من و شما توش نظر موافق دار هیزیچ نیو آخر نیاول نیبگم ا دیبا یول -

 .ستادمیرفتم سمت مادرش و کنارش ا. لب فرهود کم کم رفت يرو لبخند

 . به پسر شما ندارم! يعالقه ا چیه! يعالقه ا چیمن ه. زنم خانم یبار حرفم رو م نیآخر يبرا -

 : سمت فرهود برگشتم

 یحرف گهیبار د کیبه بعدم اگر  نیاز ا. من جوابم به شما مثبته دیخودتون فکر کرد شیکه پ دیدید یدونم از من چ ینم -

 . دم یازتون بشنوم، به مادرتون خبر م يراجع به خواستگار

 ...  مینس یول: فرهود

 . هستم مایشما خانم ن يمن برا. نه مینس -

 :برگشتم سمتش و با انزجار گفتم. زد يپوزخند فرشته

 . فتهیمثل شما ن يو کوته فکر نیظاهر ب يوقت گذرم به آدما چیه دوارمیام -

 یقدم م یاتاق عصب يداشتم تو. و بازم باهاشون رو به رو بشم نییدوست نداشتم برگردم پا. سرعت رفتم باال وارد اتاق شدم با

 . زدم که در بدون زدن باز شد

تخت و  ينشست رو. تعجب کردم. خنده ریو بلند زد ز کیوارد شد و در رو بست و اومد نزد. به ساالر خندون افتاد چشمم

 : و با اخم گفتم دمیکش رونیاز دستش ب سرخ شدم و دستم رو. تخت و کنارش يکه افتادم رو د،یدست منم گرفت و کش

 ! يدستم رو شکوند ه؟یچ -

 : خنده گفت ونیم ساالر

  ؟يکرد يعجب کار. دمت گرم دختر -

 شد من اومدم باال؟  يزیچ -

منم برگشتم به فرشته گفتم مشکالت . شده رید میآخرشم خاله گفت بچه ها بهتره بر. کردن یهمه ساکت به هم نگاه م. نه -

. همشون با اخم رفتن. دیمشکل خودتونو حل کن دییبفرما. ستین يازیکه با اخم گفت ن میکن یبعد حل م يدفعه شمارم 

 . دختر يدار ولیا. هنگ بود يفرهود که کال تو

 . اخممو حفظ کردم یخندش خندم گرفت، ول از
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 .رم یم گهیمن د -

 . بلند بشم که بازومو گرفت خواستم

 کجا؟  -

 . دمیکش رونیبازومو از دستش ب کالفه

 ؟يریگ یدستم رو م یچرا ه. گهیا، ساالر ولم کن د -

 . شد رهیبا بهت بهم خ ساالر

 .خواستم بگم مامان کارت داره -

 . امیتا ب رونیبرو ب. باشه -

 . رونیهمون تعجب بلند شد و رفت ب با

شه؛  یم شتریکنم هر روز احساسم به ساالر ب یحس م. ودمب یتونستم احساساتمو کنترل کنم عصب ینم نکهیاز ا. بودم یعصب

بودن و در  کینزد نیا. کرد یکالفم م نیا. رفتارش نداشت که فکر کنم اونم به من احساس داره يتو يرییتغ چیساالر ه یول

 . کرد یحال دور بودن، کالفم م نیع

 . رونیدوباره موهامو بستم و شالمو سرم کردم و رفتم ب. و شالمو باز کردم دمیموهام کش يتو یدست کالفه

خاله بلند شد و . پام همشون برگشتن سمتم يبا صدا. همشون ساکت بودن. که رفتم خاله و عمو و ساالر نشسته بودن نییپا

 . و منم بغلش کردم اوردمیطاقت ن. بغلم کرد هوینگاهم کرد و بعد  یکم. اومد سمتم

 . قرارت دادم تیموقع نیببخش تو ا. ببخش بهت دروغ گفتم. منو ببخش دخترم -

 : گفتم هیگر با

 چرا؟ -

 . هم بغض داشت خاله

برام  شهیهم. تونم دور بودنشو تحمل کنم ینم. حرف خواهرم حرف بزنم يتونم رو ینپرس که دوست ندارم بگم نم. نپرس -

 هیدوست نداشتم بعد از . تحمل کنم شویدور یلیبه خاطر کدورت فام يآخر عمرتونم  ینم. مادرم مرد یمادر بود وقت هیمثل 

به خاکم مادرت قسم . ساالر باشه ای یبرام مهم نبود تو باش گشیکس د. کنم اعدف گهیو از کس د ستمیخواهرم با يعمر تو رو

 . بود نیتو بود رفتارم باهاش هم ياگر ساالرم جا

 نایهم. کنم تشیاذ نیاز ا شتریدوست نداشتم ب. نداشتم بود ياونم مثل خاله . نزدم یحرف گهید یتلخ بود ول نکهیبا ا حرفاش

 . رو هم که گفت، معلوم بود گفتنش سخته براش

من با  يبازم رابطه . از طرف ساالر شبمون خوب تموم شد یپرون کهیو بعد از چند تا ت میبغل هم موند يتو يا قهیدق چند

 .ل شدخاله و عمو مثل روز او
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خاله و عمو با . رونیره ب یساالر آماده داره م دمینشه، که د تیکه ساالر اذ رنیخواستم برگردم، گفتم برام آژانس بگ یوقت شب

دفعه ساالر سکوت رو  هی. میراه هر دومون ساکت بود يتا وسطا. نشستم نیماش يکردن و منم رفتم تو یلبخند ازم خداحافط

 . شکست

 بپرسم؟  یخصسوال ش هیتونم  یم -

 . تعجب برگشتم سمتش با

 . آره، بپرس -

  ؟يچرا به فرهود جواب رد داد -

 .رفت باال ابروهام

 چطور؟  -

 . خواستم مالکت رو بدونم یفقط م يطور نیهم. یچیه -

 ! مادرشه، و خواهرش نشیخب مهم تر... خب  -

 !یبا اونا ازدواج کن يخوا یتو که نم -

رو برام  یزندگ نایفردا پس فردا هم. ستیفقط خود فرد مالك ن یبدون دیبا یکرده هست لیتو که تحص. دهیحرف از تو بع نیا -

 .کنن یزهر م

 . بود يا گهید زیچ تیمالك اصل یول -

آل  دهیفرد ا هیهم خوبه و ممکنه  یلیخ. ستین يگم فرهود آدم بد یبازم م. به فرهود نداشتم یحس خوب چیمن ه. خب آره -

 . وقت بهم دروغ نگفته چیاعتقاد دارم و تا االن هم حسم ه یلیمن به حس خ! من نه يبرا یول. گهیدختر د هی يباشه برا

 ه؟یحست به من چ نم،یوقت حست بهت دورغ نگفته بگو بب چیخب حاال که ه -

 . نه بابا... بگم من  یعنیبگم؟  دیحسمو با ن؟یگفت ا یچ ؟یچ

 حسمو بهت بگم؟ دیچرا با -

 !هیخوام بدونم حست بهم چ یفکر کن فقط م... خب  -

 ... من ... خب  -

 . چشماش غرق شدم ین ین يتو. و به چشمام زل زد برگشت

 . بهت ندارم یمن حس خاص -

جوابم لعنت  نیمنم تا برسم خونه خودم رو با ا. نزد یحرف گهیساالر به وضوح اخم کرد و د! بود گفتم؟ یچ نیبر سرم، ا خاك

 !اَه. بود من گفتم یچه مهمل نیا. دمفرستا

 . هنوزم اخم داشت. خونمون میدیرس

 . باال میبر ایب -
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 .نه، خداحافظ -

 : گفتم یبا شرمندگ. نداشتم شویقدر ناراحت شد؟ طاقت ناراحت نیا یعنی ایچرا؟ خدا. نگاهمم نکرد یحت

 . بهت بگم دیبا يزیچ هیساالر من  -

بگم که هم از راز دلم با  دیبا یدونستم چ ینم. بودمش دهیند يقدر جد نیوقت ا چیه. شد رهیبرگشت و به چشمام خ ساالر

 . بره شیخبر نشه، هم ناراحت

 . منتظرم -

 . بهت ندارم يحس بد... من ... من  -

به منتظر  يازیبود و ن نییفقط خدا رو شکر آسانسور پا. آسانسور يشدم و رفتم تو ادهیساالر پ ریمتح ياز مقابل چشما عیسر و

 . بازش کردم عیسر. اس ام اس اومد، ساالر بود يصدا. زد یم رونیگونه هام سرخ بود و حرارت ازش ب. بودن نداشتم

 ».يکه شبم رو خراب نکرد یمرس«

 . کنم ریتونم حرفا رو تعب یمن اصال نم. دونم ینم... دوستم داره؟ نه  یعنیده؟  یم يا یچه معن نیا ایخدا

 . خواب عمرمو کردم نیداشتم و اون شب بهتر یبه هر حال حس خوب. بلد بودم کاش

به  اجیاومده بود و مجروحا احت يبد يکرمان زلزله  ياز روستاها یکی يتو. میدیشن يخبر بد مارستانیب ياون روز تو صبح

 ینم. بره یتونه، داوطلب یاز پزشکا م هر کدوم نکهیا يزد برا مارستانیبرد ب يرو يا هیعمو هم اعالم. پزشک و پرستار داشتن

 . به کمک دارن اجیمردم احت. برم دیمن با. برد شد يتو ستینفر اسمم وارد ل نیگل کرد و اول میباز نیدونم چرا فرد

داشتم . از ته قلبم خوشحال شده بودم. بود شیشده بود که اسم ساالر هم آخر ستیاسم پنج پزشک وارد ل بایتقر يعصر تا

 .ساالر بود. دمیاز پشتم شن ییکردم که صدا ینگاه م رو ستیل

 . وارد شده ستیکه اسمت اول ل نمیب یم -

 . زدم يسمتش و لبخند برگشتم

 . بله -

 اون وقت چرا؟ -

 .ستیمنتظرم ن یخونه هم کس يدر ضمن تو. ستیبشه مهم ن ممیزیاگه چ. رو ندارم که دلواپسم بشه یچون من کس -

 . اول با بهت نگاهم کرد بعد اخم کرد ساالر

 ... ما  يخانواده  ه؟یچه حرف نیا -

 . رو قطع کردم حرفش

 !خودم ییتنها. خودم بود يمنظورم خونه . منه يشما جدا از حرفا يخانواده  -

 . مسخره بود یلیخ لتیدل -

 خوام برم و جون هموطنامو نجات بدم؟  یمهم تر که م نیاز ا لیدل -
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 . یبهم گفت يا گهید زیتو چ یول ه؛یخوب لیدل نیا -

 شده؟ ستیشما چرا اسمت وارد ل. هر دوش برام مهم بود -

 . اونش به خودم مربوطه فضول خانم گهید -

 به من گفت فضول؟  ؟یچ

 . شونم فرو کرد و رفت يزد و خودکارشو تو یبهت نگاهش کردم که لبخند بدجنس با

حالش رو  دیبا! ادب شده ها یب. دستت نشکنه پسر، سوراخ شد دستم. ناخودآگاه رفت سمت شونم و چند بار مالوندمش دستم

 ! به من گفت فضول. رمیبگ

 شهیشب زودتر از هم. میفتیزلزله زده راه ب يقرار بود فردا صبح ساعت شش به سمت منطقه . ساعت هفت رفتم خونه راس

 . مارستانینبرم ب نیماش یدنبالم که الک ادیبح ساالر گفت مص. تا سرحال باشم دمیخواب

 یبرداشتم که اگر اونجا زن يهم سه تا چادر و چند تا روسر گهیساك د هی ياز لباس و مانتو و شلوار برداشتم و تو یساک

 . باشه یتیهر وضع يباالخره زلزله اومده و ممکنه هر کس تو. داشت بهشون بدم اجیبهشون احت

 .منم ساکم رو صندوق عقب گذاشتم و کنارش نشستم. عقب نشسته بود. با آژانس اومده دمیالر اومد دنبالم دسا یوقت

 . سالم -

 :دیخند ساالر

 . داوطلب ریصبحت بخ -

 . دمیخند منم

 ؟يبا آژانس اومد -

 . نمونه مارستانیب يده روز تو يخود یب نیو ماش میستیده روز ن دمید گهید -

 ده روز؟  ؟یچ -

 دو روزه؟  کین کیپ ير یم ينکنه فکر کرد. بله -

 :حرص گفتم با

 . هفته باشه هی تشیکردم نها یفکر م یول. رینخ -

 . هم فاله هم تماشا. بده مگه -

 . تعجب نگاهش کردم با

 فال و تماشا داره؟ شیکمک چ میر یم میکه زلزله اومده و ما دار ییجا هی -

 . بهم زد یچشمک

 . مثل شما يدر جوار خانم دکتر مخصوصا. شیهمه چ -

 .دینگاهم کرد بعد خند یساالر کم. دونستم االن سرخ شدم یم. قلبم رفت باال تپش
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 هو؟ی يچرا قرمز شد -

 . به خودم فحش بدم ادیدلم نم...  يدم؟ ا یچرا من دارم خودم رو لو م. دوختم رونیخجالت رو ازش گرفتم و نگاهمو به ب با

 . که حرارت صورتم کم شد، با خجالت برگشتم سمتش یکم

  ؟يصبحونه خورد -

 . هم برگشت سمتم ساالر

 . دن یاتوبوس بهمون م يبابا گفت تو. نه -

 ! من گرسنمه -

 .دیخند ساالر

 . منم گرسنمه. کم صبر کن کوچولو هی -

 . واقعا گرسنم بود ینزدم، ول یحرف گهید

هم خانم  شونیکیکه دوتاشون زن و شوهر بودن و  گهیودم و ساالر و سه تا پزشک دمن ب م؛یدیرس مارستانیبه ب یوقت

 . شده بود و البته ازدواج هم کرده بود مارستانیبود که تازه وارد ب يدیجد

 يرو میخواست یمن و ساالر م. هم بودن گهید يها مارستانیکه از ب ییاتوبوس پر شد از پزشکا بایتقر میاتوبوس که شد سوار

 : که با ذوق گفتم مینیبش یدلصن

 . نمیساالر بذار من کنار پنجره بش -

شروع  قهیکه اتوبوس راه افتاد بعد از ده دق نیهم. کنار و من نشستم، بعد اونم نشست کنارم دیو خودش رو کش دیخند ساالر

 . خورد یحالم داشت بهم م. کیبود و ک یپاکت ریش. کردن به دادن صبحونه

  ؟يخور یچرا نم -

 . شه یبخورم حالم بد م ریمن هر وقت صبح ش -

 . بخور ؟یچ یعنی -

 . تونم ینم -

داشتم . خوردن کیبده با دهن خشک ک یلیخ. گلوم يتو دیپر کیخوردم که ک یداشتم م. رو برداشتم و خوردم کیک فقط

و  دمیکش یقینفس عم. رت بدمرو قو کیگلومو تونستم ک يرفت تو یعیما هیرفت تو دهنمو بعد  زیچ هیکردم که  یسرفه م

 . که نگران بهم زل زده بود دمیو د رساال کینزد یلیخ يفاصله  يبستمو باز کردم و تو يچشما

  ؟یخوب -

 . اوهوم -

 رشیش ین دمیبرگشتم سمتش که د. تعجب کردم. کردم یکه دست نخورده جلوم بود نگاه رمیخوردم؟ به ش یمن چ یراست

 . خوردش یدهنش و داره م يتو
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 !ساالر؟ -

 . نییرو داد پا یسمتم و ن برگشت

 بله؟ -

 خوردم؟  یمن چ -

 .کیک -

 . کردم یکه داشتم سرفه م هیمنظورم وقت. نه -

 یم یچ. نگفتم يزیچ یجمع شد، ول یخوردم؟ لب هام به حالت چندش شویمن دهن یعنی ،ياَ. رو نشونم داد رشیش ساالر

 .خنگ خدا گهیه؟ خب آره دقبلش خودش خورده بود یعنیگفتم؟ 

که  یکم. رو نخورده بودم یکس یدهن میتا حاال تو زندگ. ارمیمن همش دوست داشتم باال ب ینزد، ول يا گهید یحرف ساالر

چشمام رو . کرده بودم داینجات پ یبه هر حال از خطر خفگ. نبود يچاره ا. شدم و خودم رو سپردم دست خدا الیخ یگذشت ب

 . دمینفهم گهید یچیشد که ه یدونم چ یبستم و نم

 یلیخ يفاصله  يچشمام رو باز کردم، صورت ساالر رو تو. شدم داریب یدونم چقدر گذشته بود که با صدا و تکون دست ینم

عقب رفت و  یساالر کم. نبود ییجا یعقب برم ول یفشار دادم تا کم یتعجب کردم و سرم رو به پشت صندل. دمید کمینزد

 : خندون گفت

 . شدن داریباالخره خانم ب -

از  رونیساکا رو ساالر برداشت و منم پشت سرش رفتم ب. منم بلند شدم. میدیرس دمیتازه فهم. کنار و از جاش بلند شد رفت

 .دمیدیخن مونیاز هماهنگ. میبلند گفت یشیو آخ میهمراه ساالر استخونامونو کش داد. استخونام گرفته بود يهمه . اتوبوس

 . میبمون رونیب دیمونه و شب با یما چادر نم يکه االن برا ایبدو ب -

 ستادهیا رونیکالفه ب. ما جا هم نداشت يکس برا چیه کیش یلیما نمونده بود و خ يبرا يچادر چیطورم شد و ه نیهم! بله

 . کمیبودم که ساالر اومد نزد

دارن و از خداشونه  اجیاالن همه به پزشک احت. گهیده د یمخونش بهمون جا  يتو یکیباالخره . خودتو ناراحت نکن حاال -

 . میخونشون بمون میما بر

 .و قلبم رو روشن کرد یکیبود در تار ينور حرفاش

  م؟یبدون جا بمون دیهمه دکتر ما با نیا نیچرا ب -

 :گفت یعصب ساالر

 . دیایجور کنار ب هیگه حاال  یاالنم به بابا زنگ زدم م. دم یتهران گزارش م میدیرس. دونم ینم -

بچه . ختنیو در حال ر یهمه خونه ها کاه گل. خودش يبود برا یامتیق. مارایسراغ ب میبعد از نهار همه رفت. دمیکش ینفس کالفه

 هی. بچه منو به سمت صدا کشوند هی ي هیگر يصدا. نبود ياز ساالرم خبر. گرفته بود میگر. پدر و مادرا داغون ،یها زخم
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رفتم سمتش و مشغول  عیسر. بچه پاهاش پر از خون بود یمادرش سالم بود، ول. ر سه چهار ساله بود کنار مادرشدخت

 میوخ يمارایبه چادر ب ایکردم،  یرو مداوا م دمید یکه م ییاز کسا یلیکم کم به اوضاع واقف شدم و خ. پانسمانش شدم

 . دادم یانتقال م

. چادراشون يرفتن تو یهمه داشتن م بایرفت و تقر یم یکیهوا رو به تار. بودم مارایشب در حال پانسمان ب يها یکینزد تا

کم کم . شد کیتار شتریطور در حال گشتن بودم که هوا ب نیهم. نکردم داشیپ یدنبالش گشتم ول یاز ساالر نبود؛ کم يخبر

 شتریب. انگار اسم خودم بود دم؛یشن ییداص. کار خودشون بود يهمه سرشون تو وشناختم  یرو نم یکس ومد؛یداشت اشکم در م

 !ساالر بود يگوش کردم، آره صدا

 يچهره  یاز ترس برگشتم عقب، ول. شونم نشست يرو یدست یشدم که گرم یم کیکردم برم سمت صدا؛ داشتم نزد یسع

 .و آرامش بهم برگشت دمید یکیتار يرو تو ییآشنا

 !مینس: ساالر

 . کردم نگاهش

 ؟يکجا بود -

 . خونش میاجازه داده شب بمون یخانم هی م؛ینس میبر ایب -

 :صدام رو صاف کردم و گفتم. بودم دهیکه ترس ارمیخودم ن يکردم به رو یسع

 . میبر -

که  میراه بود يتو يا قهیچند دق. رم یم یدارم کدوم طرف دمیفهم ینم. کشوند یرو گرفته بود و منو دنبال خودش م فمیک بند

 یلیبه استقبالمون اومد و خ يچادر یخانم م؛یدر باز شد و وارد شد. ستادمیازش ا تیه رو زد؛ منم به تبعخون هیو در  ستادیا

بسته  يبا پاها يبچه ا. بود کیکوچ بایکه تقر یاتاق هی يتو مینشست. کرد ییخونه راهنما لرفتار کرد و ما رو به داخ یمیصم

 . و خواب بود دهیکنار اتاق دراز کش

 اون پسرشه؟ -

منم . خونش میمادرش گفت بدون تعارف بر مییگفتم بدون جا یبود که پانسمانش کردم و وقت دهید بیآس یآره؛ پاهاش کم -

 نه؟ نجا،یگفتم کجا بهتر از ا

 . ازش رو گرفتم و اطراف رو نگاه کردم. لبش بود يرو یلبخند شوخ. کردم نگاهش

 چند تا اتاق داره؟ نجایا–

 . اتاقه هی نیهم -

 . برگشتم سمتش که گردنم گرفت نیهمچ

 !؟یچـــ–

 :دیخند ساالر
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 ه؟یچ -

 !ک؟یاتاق کوچ نیا يهمه تو م؟یبخواب يپس چه جور -

 . میمجبور -

بعد از پهن کردن رختخواب ها . خانمه چند تا لحاف و تشک آورد و مشغول انداختنش شد دمیجور مونده بودم که د همون

 . میبخواب میتون یگفت م

 کجاست؟ ییدستشو دیببخش–

 . کنار در اتاقه دخترم -

. دهیخانمه کنار پسرش خواب دمیرفتم که د رونیب ییبعد از انجام کارام از دستشو. شدم و رفتم دست و صورتم رو شستم بلند

. رختخواب منم کنار رختخواب خانمه بود. من بود يرختخوابش و نگاهش رو ياز اتاق نشسته بود رو يگوشه ا کیساالر هم 

 .تشکم نشستم يمانتوم رو درآوردم و رو

 ؟یراحت: ساالر

 ؟يدست و صورتت رو بشور ير یتو نم. آره -

 . ستینه بخواب، حسش ن -

 :چشماش رو بست و گفت د؛یکش دراز

 . ریشب بخ -

 . سمتش؛ چشماش هنوزم بسته بود برگشتم

 :آروم گفتم یلیخ

 .شب خوش -

 .دمینفهم یچیه گهیو د دمیروم کش يگرم بود، ملحفه ا یلیخ. اوردمیدر ن یرو از دورم باز کردم، ول شالم

 

*** 

 

 عیکجام؛ سر دمیتازه فهم. صورتم بود ياتاق تو ياز پنجره  ينور. چشم باز کردم یکه به چشمام خورد، به سخت يبا نور صبح

 . هم نبود یاون پسر زخم یحت. ستیاتاق ن يتو یکس دمیجام نشستم و د يتو

 . وارد شد یطونیش يکه در باز شد و ساالر با خنده  دمیمال یچشمام رو م داشتم

 ! سالم خانم خواب آلود: ساالر

 .ریصبح بخ سالم،–

 ! ریظهر شما هم بخ -
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 :و گفت دیساالر خند. چشمام گرد شد. مهیساعت دوازده و ن دمیرو نگاه کردم و د ساعتم

 !کمک يپاشو، مثال اومد -

دستم رو بردم باال تا شالم رو درست کنم، . اتاق گذاشتم يم و تشک و ملحفم رو مرتب کردم و گوشه از جام بلند شد عیسر

 طونشیش يساالر با چشما دمیشد که برگشتم و د شتریب یتعجبم وقت. سرم حس نکردم يرو یشال دمیدست کش یهر چ یول

رفتم . وارهیکنار د ن،یزم يتا شده رو دمیو اطراف رو دنبال شالم گشتم؛ د انداختم نییاز خجالت سرم رو پا. زل زده بود بهم

 .سمتش، برش داشتم و سرم کردم

 . میآماده شو بر عیرو انتقال دادن، سر يادیز يمارایامروز ب -

 ينگاهم تو. دمیخودم د کیباال آوردم و ساالر رو نزد عیسرم رو سر. جلوم دمیجفت پا د هیبود که  نییاز خجالت سرم پا هنوزم

 ! داره یمن چشماش چه آرامش يخدا ينگاهش غرق شد؛ وا

 . استراحت کن یکم يخوا یم: ساالر

 .نه خوبم -

 :زد و گفت يلبخند ساالر

 . میامروز زبر و زرنگ باش یمرد عنکبوت هیمثل  دیکه با میباشه، پس بزن بر -

 . رونیب میزد یپزشک فیو با ک دمیمانتوم رو پوش عیسر

 

*** 

 

 . نشسته رونیساالر هم ب دمیراه اون خونه رو بلد بودم؛ د! شب شد یک دمیو اصال نفهم میهم تا شب مشغول بود باز

 ؟ياومد ریچقدر د: ساالر

 . شد رید دیبخش -

 . مینداره، بر یبیع –

 .میداخل و نشست میرفت. خوش ما رو به خونش دعوت کرد يو اون خانم باز هم با رو میزد در

 . میمزاحمتون شد یلیچند روز خ نیا د؛یار رو ببخشم: ساالر

 : زد و گفت يلبخند زن

شوهرم که عمرش رو . نمونده يزیخونه هم چ نیاز ا م؛یندار یسر پناه نجایا گهیراستش من و پسرم د. پسرم ستین یزحمت –

 . داد به شما

 .متاسفم، نتونستم نجاتش بدم -

 . خودم يخانواده  شیگردم پ یتهران؛ راستش برم میر یم میمن و پسرم دار. نبود اینه پسرم، عمرش به دن -
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 .براتون هستن يادیکمک ز انیباالخره اونجا اطراف د،یکن یم یکار خوب -

 .فرستاده نیپدرم برامون ماش م؛یر یم میاالن دار نیراستش من و پسرم هم -

 !االن؟ –

 .دیبمون نجایا دیتا هر وقت بخوا دیتون یشما م یبله، ول -

 . میکن یپس ما هم رفع زحمت م! ستیدرست ن يجور نینه ا –

 يمعلوم بود خانوادش خانواده . که منتطر اون زن و پسرش بود دمیرو د نیماش رون،یب میرفت ینزد و وقت یحرف گهیهم د خانم

 . هستند يثروتمند

 .که خسته شدم میاون قدر راه رفت. میر یکجا م میدونستم دار یو نم میساالر راه افتاد همراه

 م؟یر یساالر، کجا م -

 . دونم ینم -

 .نشستم نیزم يخسته بودم که همون جا رو يقدر به

 . تونم ینم گهیساالر من د -

 .زانوش نشست يبرگشت سمتم و رو به روم رو ستاد،یا ساالر

 !مونده گهیکم د هیفقط  -

 ؟ير یم يکجا مگه دار -

 !ایو فقط ب ریم اون قدر بهونه نگکن یخواهش م مینس -

 . ستمیتونم با ینم گهیپا هستم و د ياز صبح رو. تونم ساالر یبه خدا نم -

 .دیکش یکالفه پوف ساالر

 !وسط راهه نجایا وار،یکنار د میبر ایحداقل ب -

 یساالر رو کنارم حس م. دادم و چشمام رو بستم واریام رو به د هیتک. واریبه سمت د دمیخودم و بدن خستم رو کش یسخت به

 :دمیساالر رو شن يدفعه صدا هی. باز کردن چشمام رو ازم گرفته بود ينا یخستگ یکردم ول

 .خوام یمعذرت م -

 .تعجب برگشتم سمتش با

 چرا؟ -

 . منه ریوضع االن تقص نیا -

 دهیاتوبوس نخواب يمعذرت بخواد منم؛ چون اگر تو دیبا یمقصر باشه منم و اگر کس یاگر هم کس ه؟یچه حرف نیساالر ا -

 . میو االن چادر داشت میشد یم ادهیبودم زودتر پ

 .هم چشماش بسته بود ساالر
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 م؟یبخواب نجایشب رو ا دیبا -

 . ممکنه امن نباشه. دونم ینم -

 م؟یکار کن یچ دیپس با -

 . مارایچادر ب يتو میبهتره بر -

 . بهتر بود یچیفکر کردم، از ه یکم

 . باشه -

 ؟يایراه ب یتون یم -

 . میآره، بر -

 .رفتم یبود که آروم راه م ادیاون قدر درد پاهام ز یاز جام بلند شدم، ول یسخت به

 ؟يدرد دار -

 . ادنیز یلیخ مارایامروز فقط سر پا بودم، ب. کنه یپاهام درد م یلیخ. آره -

 تهران؟ يفردا برگرد يخوا یم -

 . رفت یجلوتر از من راه م. کردم نگاهش

 ! نه -

 .و نگاهش کردم ستادمیا کشیو برگشت سمتم؛ منم نزد ستادیا ساالر

 چرا؟: ساالر

 چرا؟ یچ -

 ؟يبرگرد يخوا یچرا نم -

 . خسته شدم برگردم یوقت نکهیکمک نه ا يچون اومدم برا -

 . يدو روز چقدر داغون شد نیهم يتو نمیب یمن دارم م یول -

 ! نکن نیخوبم ساالر؛ تلق من -

 :دیخند ساالر

 ! ها دختر یفتیاز پا م ؛یکه همش در حال جنب و جوش نیهم ا يخور یهم غذا درست نم! وونهیکنم د ینم نیتلق -

 .دمیمثل خودش خند منم

 . نشدم ریپ ایمثل بعض هنوز–

 .خودش رو بهم رسوند. بهش کردم و از کنارش رد شدم یطونیش نگاه

 !رم؟یبدجنس؛ من پ يا -

 !کم نه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ١٠٦ 

 . من همش چند سال از تو بزرگ ترم! نامرد يا -

 :و گفت ستادیساالر هم با تعجب ا. ستادمیدفعه ا هیافتادم و  خیتار ادیدونم چرا  یحرف رو که زد نم نیا

 شد؟ یچ -

 امروز چندمه؟ -

 . پونزدهم -

 ! نبود ادمیزدم؛ امروز تولدم بود و من  يلبخند

 :دیبا مزه خند ساالر

 ؟یبا خودت جوك گفت ه؟یچ -

 . کردم نگاهش

 ...فقط امروز ... نه، فقط  -

 . نه ایبودم بهش بگم  مونده

 ؟یامروز چ -

 .ایرو زدم به در دلم

 ! امروز تولدمه... امروز  -

 .زد يچشماش گرد شد و بعد لبخند ساالر

 . تولدت مبارك خانم دکتر -

 .زدم يلبخند محو منم

 . ستمی؛ امسال بعد از هشت سال روز تولدم تنها نممنون -

 . زهیاز اشک پر شد و سرم رو به سمت آسمون گرفتم تا اشکم نر چشمام

 ! خوشحالم -

 :و ادامه داد دیساالر خند. نگاه مهربونش قفل شد يآوردم و نگاهم تو نییرو پا سرم

 . رو شکستم ییتنها نیخوشحالم که من ا -

نگاهم رو  یبه سخت. دن یکنه چشمام لوم م دایلحظات ادامه پ نیکردم اگه ا ینگاه سبزش بود؛ حس م يتو میقهوه ا نگاه

 :ازش گرفتم و آروم گفتم

 . منم خوشحالم -

 . کنارش رد شدم و جلوتر راه افتادم از

 .کنارم حضورش رو حس کردم نکهیگذشت تا ا يلحظه ا چند

 گه؟ید يجا هی میبر يحاضر: ساالر
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 کجا؟ -

 . جا که بشه تولد گرفت هی -

 . زد یصداش خنده موج م يتو

 مثال کجا؟ -

 :رفت گفت یطور که تند تند م نیازم جلو زد و هم ساالر

 . ایحرف نزن و فقط دنبالم ب -

عالمه  هی نیخودم رو ب میکه راه رفت یکم. بره یرفته بود، دوست داشتم بفهمم داره منو کجا م ادمی میخستگ. رفتم دنبالش

از درختا و نشست  یکیساالر رفت کنار . جور جاها باشه نیبم از ا يکردم تو یفکر نم. بود یقشنگ یلیخ يجا دم؛یدرخت د

 :گفت وکنارش، با دست به کنار خودش اشاره کرد 

 . نیبش ایب -

 .بودم چکار کنم مونده

 رم؟یبگ يخوا یاستخاره م! دختر خوب گهید ایب -

 يرو زیتم يپارچه  هیرو باز کرد و  فشیدر ک. با فاصله ازش نشستم یو کم کشیرفتم نزد دم،یمنم خند. دیخودش بلند خند و

در آورد و گذاشت  تییسکویبسته ب هیو  کیکوچ کیک هی! کنه یکار م یداره چ نمیکردم بب یداشتم نگاهش م. پهن کرد نیزم

 . توش فرو کرد تیکبر هیرو باز کرد و  کیفش در آورد، کیک يهم از تو تیبسته کبر هی. دستمال يرو

 يگرفت که تو یتیکبر يزد و رو ششیآورد و آت رونیها رو هم ب تیاز کبر یکی! کنه؟ یکار م یداره چ. کرده بودم تعجب

 . نقش شمع رو داشت تیکبر! کنه یکار م یداره چ دمیتازه فهم. بود کیک

 .اال آوردرو ب کیساالر با خنده ک. لبم نشست يرو قیعم يلبخند

 ! بدو شمع تولدت رو فوت کن -

 : تر شد، خواستم فوت کنم که گفت قیعم لبخندم

 !نره از هولت ادتیآرزو  -

 !دارم؟ ییمن چه آرزو آرزو؟

رو  تیچشمام رو بستم و کبر! دارم؟ نیجز ا ییمن چه آروز. کرد ینگاهم م يبراق و جد ییبه ساالر کردم که با چشما ینگاه

 .زد یدست زدن چشمام رو باز کردم؛ ساالر با خنده داشت برام دست م يدابا ص. فوت کردم

 ... تولدت مبارك عز  -

 .دفعه حرفش رو قطع کرد هی

 !خانم دکتر -
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خواست بگه  یم... خواست بگه  یواقعا م یعنی. بهت حرفش بودم ياون زود به خودش مسلط شد، اما من هنوز تو نکهیا با

 ! حواسش پرت بود دینه؛ شا دمیشا! زم؟یعز

. صورت اون بود يکرد نگاهم نکنه، اما من نگاهم فقط رو یم یساالر هنوزم سع. دیاز چشمم چک یقطره اشک ناخوداگاه

 ! اصال ولش کن... دوست داشتم به خودم بگم که اون کلمه رو با من بود، اما 

من  نکهیا يخندم گرفته بود؛ به جا. مان باشهمن در ا ي رهیسرگرم کرده بود تا از نگاه خ کیرو با تکه کردن ک خودش

 ! کشه یخجالت بکشم اون داره خجالت م

 . شکرت ایخدا! میشگیهم يتنها يفکر کردم چقدر تولد دو نفره بهتر بود از تولدها نیانداختم و به ا نییرو پا سرم

 دیت متعادل برگشته بود؛ نگاهم رو که دبه حال. افتاد طونشیش يکه جلوم گرفته بود، نگاهم باال اومد و به چشما یکیک با

 .زد يلبخند

 ! خوردن داره ها کیک نیا -

 .زدم و ازش گرفتم يلبخند منم

 .ممنون -

 . کنم یخواهش م -

 .دیبهم چسب شتریتولد ب کیاز ک شییخدا م؛یرو خورد کیک

 ست؟یسردت ن: ساالر

 !نه بابا، تازه گرمم هست -

 . اریمانتوت رو در ب يخوا یم اد،ینم نجایکس ا چیه -

مانتوم  يو سرم رو رو دمیدراز کش يور هی ن؛یزم يمانتوم رو تا کردم و گذاشتم رو. روتکون دادم و همون کار رو کردم سرم

 . ساالر از کارام خندش گرفته بود. گذاشتم

 اد؟یخوابت م -

 ! دیشد -

 ! بود یبود؛ کال امشب شب جالب یتولد جالب یلیخ -

 .زدم يلبخند

 . طور؛ ازت ممنونم ساالر نیمنم هم يبرا -

 . گذاشت فشیک يو سرش رو رو دیهم صاف دراز کش ساالر

 . میبود که تونستم برات بکنم؛ بخواب نس يکار نیکمتر -

 امنه ساالر؟ نجایا یمطمئن -

 .سرش رو به سمتم چرخوند ساالر
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 ؟یترس یم -

 ! اصال بخواب ،یچیه. نه -

 . خوابم برد یرو بستم و بعد از کم چشمام

  

 

*** 

 

 داریب یکنه وقت یکار م یچ نمیچشمام رو بسته نگه داشتم بب. کرد یداشت اسمم رو صدا م. شدم داریساالر ب يبا صدا صبح

 ! نشم

 ؟يزنده ا مینس! یش ینم داریبابا دختر خوب چرا ب يا! مینســـ م،ینس -

 .بازوم حس کردم، تکونم داد يرو رو دستش

 م؟ینس ؟یش ینم داریچرا ب م،ینس -

دفعه چشمام رو باز کردم  هیمونده بودم چکار کنم که . داد یبازوم بود و تکون نم يهنوز دستش رو یول دمینشن ییصدا گهید

 :و تند گفتم اریاخت یب. کنه ینگاهم م طنتیساالر داره با ش دمیو د

 .سالم -

 .دیو بلند خند ستادیبلند شد، ا ساالر

 . سالم کیعل -

خب آره ! خودم رو به خواب زدم؟ يبند یخال دیفهم یعنیبود،  نییسرم از شرم پا. شدم، نشستم و شالم رو صاف کردم بلند

 یدونستم لو رفتم ول یم یدونم چرا، ول یحاال نم. یخودت رو به خواب بزن یتون یگفت نم یبابا بهم م شهیهم! وانهید گهید

 .اوردیساالر به روم ن

 ! روز سخت هیسمت شهر؛ بازم  میرفت و میهم حاضر شد همراه

. میرفتیبشه؛ ما هم از خدا خواسته پذ نیگزیپزشک جا مارستانیقرار شده بود از ب. هفته، چهار روز شد کی يما به جا تیمامور

 .کرد یم تمونیاذ یلیآخه بدون جا بودن خ

و اون قدر خسته  فتادین یاتفاق خاص چیاون دو روز ه يتو. میدیهمون نخلستان خواب يرو هم همراه ساالر تو يروز بعد دو

 . میرفت یو صبح بازم م میدیخواب یم میدیرس یکه تا م میبود

 

*** 

 

 . دمیکش یقینفس عم دمیتهران که رس به
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 ! ایما تهران يبرا ستیجا مثل تهران ن چیه -

 :دیخند ساالر

 . میجا و مکان هم بود یما که ب يمخصوصا برا! واقعا -

 . دمیقدر بامزه گفت که بلند خند اون

 . بود يا یموندن ادیسفر به  -

 .به چشمام بود رهیلبخند محو خ هیهم با  ساالر

 ! طور نیمنم هم يبرا -

. تونستم واقعا برم سر کار یخسته بودم و نم یلیگرفتم؛ خ یدو روز مرخص يمن از عمو برا. میاز هم جدا شد مارستانیب يتو

آخر هفته برم  يداد و من قول دادم برا یاجازه نم یواقعا خستگ یول ششون،یاصرار داشت برم پ یلیاون دو روز خاله خ

 .ششونیپ

صبح زود رفتم سر . داشتم اول برم سر خاك بابا و مامان، و بعد برم خونشون میشنبه بود و قرار بود برم خونشون؛ تصم پنج

نهار  يقرار بود برا. دمیدوش گرفتم و لباسام رو پوش هی عیسر. هدرد و دل کردن باهاشون برگشتم خون یخاك و بعد از کل

پنج شنبه جمعه ها خونه بود؛ دلم  شهیتعجب کرده بودم، ساالر هم. خونشون ساالر نبود دمیرس یوقت. باشم تا شب ششونیپ

رو  يصحنه  دنیکه با د دیطول نکش شتریب قهیچند دق یشد از خاله بپرسم ساالر کجاست، ول یروم نم. براش تنگ شده بود

 .به روم نفسم گرفت

از تعجب چشمام گرد بود؛ هر . دست هم وارد خونه شدن ينشسته بودم که در باز شد؛ ساالر و فرشته دست تو یراحت يرو

 . دنیبودن و هنوز منو ند دنیدوشون در حال خند

 .یخوش گذشت، مرس یلیساالر جونم خ يوا: فرشته

 :با خنده گفت ساالر

 !نکردم که يشه، کار یهش مخوا -

و با تعجب  دیخاله هنوز آشپزخونه بود، وارد سالن که شدن، ساالر منو د. نه ای زهیداشت بر دیدم چشمم مونده بود؛ ترد اشکم

 نیبا ا. اومد رونیدست ساالر شل شد و از دست فرشته ب. قفل شدشون بود يدستا يمن نگاهم فقط رو ینگاهم کرد، ول

شکسته  يبه جفتشون کردم و برا یزدم؛ سالم خشک ينگران و بهت زده اش پوزخند ي رفت و به چهره کارش نگاهم باال

 .دادم ختنیر يو به اشکام اجازه  یینشدن غرورم جلوشون، رفتم دستشو

سالن و  يرفتم تو. ستیگرفتم با رفتارم نشون بدم کاراشون برام مهم ن میاومدم و تصم رونیب قهیخرد بعد از چند دق یاعصاب با

و  کیرفتم نزد دم؛یشن یصداشون رو نم. داشت آرومش کنه یزد و فرشته سع یبا فرشته حرف م یکه عصب دمیساالر رو د

نگاه ساالر رو خوب حس  ینیگفتن اما سنگ ینم يزیچ گهیدوختم، د ونیزیتلونگاهم رو به . سالن نشستم يها یراحت يرو

 .اتاق تا نهار آماده بشه يرفتم باال تو کالفه شدم، بلند شدم و. کردم یم
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 گفت؟ یتخت نشستم و به فکر فرو رفتم؛ فرشته چ يرو. دونم چرا قفلشم کردم یاتاق رو بستم، نم در

 ».یخوش گذشت، مرس یلیساالر جونم خ يوا«

گره خوردشون  يحظه دستاهر ل! داغونم کرد، ساالر داغونم کرد. زهیبار جلوش رو نگرفتم تا راحت بر نیو ا دیبازم جوش اشکم

 . شد یچشمم روشن تر م يتو

 ایخدا! هیا گهیدست کس د يدستش تو يکه دوستش دار یکس ینیسخته بب یلیخ...  یلیخ. کردم یکم داشتم هق هق م کم

 !چرا من؟

خواست بدون  یبازم م. لبم نشست يرو یلبخند تلخ. در اومد ي رهیدستگ يزدم که صدا یطور داشتم با خودم حرف م نیهم

 .ستادمیرفتم پشت در ا هیبلند شدم و با گر. شه، بعد از چند لحظه در زد یباز نم دید یوقت! داخل ادیدر زدن ب

 ! در چرا قفله؟! مینس: ساالر

 .نزدم یحرف

 . کنم در رو باز کن یخواهش م م،ینس -

 .نزدم یحرف بازم

 ؟یشه در رو باز کن یجان م مینس م،ینس -

 .سر خوردم و نشستم نیزم يدادم و رو هیبه در تک. شنوه یجان رو نم نیگوشام ا گهینه، االن د! جان مینس هه،

 ! خدا يا م،ینس -

 . دمیمن شن یآروم گفت، ول یلیخدا رو خ يا

 ... بدون من  یباشه باز نکن؛ ول م،یباشه نس -

اشکام شدت گرفت و . دمیرفتنش رو از پله ها شن نییپا ينزد و صدا یحرف! هـــــان؟ ؟یتو چ! ینزد؛ حرف بزن لعنت یحرف

 .کارش داغون ترم کرد نیا

فرهود  دنیاز د. نییخودم رو مرتب کردم و رفتم پا. نهار صدامون کرد ياز آروم شدنم گذشته بود که خاله برا یساعت مین حدود

کنار ساالر نشسته  یحال و فارغ از همه چفرشته خوش یبکشم؟ ساالر اخم داشت، ول دیچقدر با ایخدا! نا؟یشوکه شدم، بازم ا

 . جوابش رو بلند و رسا دادم و نشستم کنار خاله. شد و سالم کرد ندبا لبخند بل دنمیفرهود با د. بود

 .دیخب، شروع کن: خاله

 خاله جون؟ ادیعمو نم -

 .به روم زد يلبخند خاله

 .بمونه مارستانیامشب قرار شده ب زم،ینه عز -

 یقاشق و چنگال بود که سکوت سالن رو م يتنها صدا. مشغول خوردن شدن يا گهیتکون دادم و همه بدون حرف د يسر

 .اوردمیکردم، اما تا آخر غذام سرم رو باال ن یخودم حس م يرو رو یینگاه ها ینیسنگ. شکست
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 یلیخاله خ! يا يدونم چه باز ینم ياسالن بر يذوق دست ساالر و فرهود رو گرفت و برد تو یکه تموم شد فرشته با کل غذا

شستن ظرف ها که تموم . آشپزخونه و خودم رو با شستن ظرف ها مشغول کردم ياصرار کرد منم برم، اما نرفتم و موندم تو

 يباغ خونه  يدلم برا. سر و صدا کنار استخر نشستم یباغ و ب يتو رونیب تمآشپزخونه بود رف يکه تو یشد، از همون تراس

 ! فروختم یو استخرمون تنگ شده بود؛ کاش اون خونه رو نم میپدر

شدم  یم کینزد یهر چ. از استخر دل کندم و آروم رفتم به سمت صداها ییخودم بودم که با صداها يفکرا يجور تو همون

داده بود و فرشته باهاش حرف  هیتک یساالر به درخت! کامال پشتشون بودم؛ ساالر و فرشته گهیحاال د. گرفت یم شترینفسم ب

 .کردم زیزد، گوشام رو ت یم

 !حسم رو؟ یکن یدوستت دارم؟ چرا درك نم یبفهم يخوا یساالر چرا نم: فرشته

 ... من فقط تو رو  یول...  یمنم دوستت دارم ول... فرشته من : ساالر

افتادنم ساالر روش  يبا صدا. نیزم يتادم روپاهام سست شد و اف دم،یحرفاشون رو نشن ي هیبق گهیقدر نفسم رفت که د اون

 گهیگفت خوب شد د یبه فرشته؟ اون که م! گفت دوستت دارم؟! من يخدا. چشماش گرد شد دنمیرو به سمتم کرد و با د

 ! ایخدا! نداره يباهاش کار

 ! چیچشمام بسته شد و ه گهید یول دمیسمت خودم رو د دنشینگرانش چندشم شد؛ دو يچشما از

 

*** 

 

 . اصال قدرت باز کردن چشمام رو نداشتم یشدم، ول داریخاله و ساالر ب يصدا با

 گفت؟ یدکترش چ: خاله

 . آسمش شدت گرفته بود نکهیبوده و ا ینگفت؛ شوك عصب یخاص زیچ: ساالر

 میردم نسک یمن شد، کاش دعوت نم ریهمش تقص. نجایفرهود بلند شد امروز اومد ا نیدونم چرا ا ینم! بچم يبرا رمیبم -

 . رو

 فرشته رفت؟! بگم یچ -

 !پرسه فرشته رفت؟ ینگرانشه؟ چرا م. فرشته بازم

خودش بود که  يدستا. پلکم گرد شد؛ خودش بود ریدستم چشمام ز يرو ییداد، اما با گرما یدر نشون از رفتنشون م يصدا

کردم و دستم رو از  یفرشته بوده اخم يدستا يدستا امروز تو نیا نکهیآوردن ا ادیبا . داد یجونم جون م یب يداشت به دستا

 .رو تصور کنم شدشگرد  يتونستم چشما یم دم؛یکش رونیدستش ب

 !يداریپس درست حدس زدم، ب -

-  ... 
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 ؟یخوب م،ینس -

 . چشمامم باز نکردم یبدنم کمتر شده بود، حت یسست نکهینزدم و با ا یحرف

 ... فقط فرشته . یکن یاشتباه م يباور کن دار مینس -

 خاله حرفش قطع شد يصدا با

 :دیکش یپوف ساالر

 .مامان امیاالن م -

 !تونست؟ ینم! تونست اول حرفش رو بزنه بعد بره یم خت،یاز چشمم ر یقطره اشک. در نشون از رفتن ساالر بود يصدا بازم

 دمیتخت نشسته د يز شد و ساالر رو رودستم چشمام با يتو یبا سوزش. دمیو غرق اشک خواب دمیصورتم کش يرو رو ملحفه

 . زد یکه داشت بهم سرم م

 ؟یکن یکار م یچ -

 .نگاهم کرد ساالر

 ؟یسالم، خوب -

 :گفتم تیعصبان با

 ! جواب منو بده -

 .زنم بهت یتخت؛ دارم سرم م يرو يکه بدون غذا موند مهیروز و ن هی -

 :زد ادیبلند شد و فر يساالر فور. زد رونیاومد و خون ب رونیکه سوزن با شدت از دستم ب دمیکش رونیرو از دستش ب دستم

 م؟ینس يچکار کرد -

 :گشت دستم رو ببنده که داد زدم یم يزیدنبال چ داشت

 .نمتیخوام بب ینم! یلعنت رونیبرو ب -

 . با تعجب نگاهم کرد ساالر

 :اومدم و بلندتر داد زدم نییتخت پا يرو از

 ! رونیگم؟ برو ب یم یچ يشنو ینم -

 .سمتم که رفتم عقب و دستام رو جلوم گرفتم ومدیم داشت

 . دم ساالر یدست خودم م يکار هی يایب گهیقدم د هیبه قرآن  -

 .ستادیبا بهت ا ساالر

 ؟یکن یم يجور نیچرا ا م؟یچته نس -

 :دمینال

 !کنم یخواهش م رون؛یکنم برو ب یساالر خواهش م -
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 .زدم ادیکه از لحن مظلوم من استفاده کرد، اومد جلو که بازم فر ساالر

 !بدم حیبذار برات توض یآخه لعنت: ساالر

 نیکه به خاطر اون ا دهیدر آوردم؟ االن فهم يباز عیکارام ضا نیبده؟ چرا من با ا حیخواست بهم توض یرو م یرو؟ چ یچ

 ! شدم يجور

 :گفتم یتفاوت یبا لحن ب! ساالر خان یکن يذارم باهام باز ینه، نم. کردم نگاهش

 ؟يمگه چکار کرد ؟يبد حیتوض يخوا یرو م یچ -

 .با تعجب نگاهم کرد ساالر

 ... من و فرشته  م،ینس نیبب -

 .حرفش رو کامل کنه نذاشتم

 !رونیفقط برو ب رون،یبرو ب. ستیبشنوم چون برام مهم ن یحیخوام توض ینم. نداره یتو به من ربط يساالر کارا -

 . رفت؛ از اتاق خارج شد و در رو محکم بست یهمون جور با بهت عقب عقب ساالر

 !اول غرور من بشکنه دینبا...  دیهر قدرم دوستش دارم نبا. غرورم رو بشکونم دیآره الزم بود، نبا! دروغ گفتم؟ الزم بود چرا

و  دمیلباس هامو پوش عیسر. سوزن گذاشتم يجا يرو یاتاق و دستمال سیسرو يزخم دستم گذاشتم و رفتم تو يرو رو دستم

 يبا قدم ها. مشخص نشه ادمیز ي هیهم کردم که گر شیآرا یکم. رفتار کنم يعاد یلیکردم خ یصورتمم شستم و سع

 . سالن نشسته بودن يهمه تو. نییرفتم پا یمحکم

 خوب بود؟  میساالر مادر نس -

 . نیبرو خودت بب. دونم مادر ینم -

 چه طرز جواب دادنه؟  نیا! وا؟ -

 . من شو الیخ یامروز رو ب هی يدوست دار یمامان جون هر ک -

 . چشه ستیکه معلوم ن نیخوبه؟ ا مینس نیفرشته پاشو برو بب -

 :دیخند فرشته

 . رم یحرفتون رو گوش کنم م نکهیا يبرا یول! خاله جون، خوبه دینگران نباش -

 . ده یزنه بعد گوش م یاول رو حرف مادر شوهر حرف م. تو یش یم یعجب عروس خوب. زدم يپوزخند

 : گفتم بلند

 . خاله جون، من خوبم ستین يازین -

 . خاله بلند شد و اومد سمتم. برگشتن سمتم همشون

امروز تا شب برات  يکه حالت بد شد تا االن، من برا روزیدر ضمن از د. ستیتو حالت خوب ن زم؟یعز يکجا حاضر شد -

 . لواسون يالیو میخواستم بگم بر یتازه م. رده بودمک يزیبرنامه ر
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 . برم دیبا یممنون خاله، ول -

 . به ساالر هم نکردم ینگاه میفرشته کردم و اصال ن روزیپ يبه چهره  ینگاه

 ! حالت نیبا ا ؟يبذارم تنها بر يآخه من چه جور -

 . برمش مامان یمن م -

 :بهش دمیپر يتند

 . آقا ساالر ستیالزم ن -

 :ساالر بالفاصله اخم کرد، حرفم رو ادامه دادم یول! خاله یباال، حت دیابروهاشون پر همشون

 . راحت التونیخوبه خاله، خ یلیحالمم خ. تونم برم خاله یخودم م -

ساالر که  فتادمیداشتم راه م. شدم نمیکردم و سوار ماش یاز همشون خداحافط. کوتاه اومد د،یصدام و لحنمو د يکه استوار خاله

 .کرده بود شهیحسادت تا عمق وجودم ر. بود ییدلم غوغا يالبته تو ن،ییرو دادم پا شهیتفاوت ش یب. شهیزد به ش

 . نگران نشم ریتماس بگ هیخونه  يدیرس -

 . به فرشته نگاه کردم و دوباره نگاهمو دوختم بهش يباال دادم و با پوزخند ابرومو

 . دینگران نش دیکن یپس شما هم سع. رمیتماس بگ یدر آوردن شما از نگران يکه برا نمیب ینم یلزوم -

 . دیکش یو کشدار م یعصب ينفس ها ساالر

 . ستیجلو دارم ن يزیچ گهیاونجا، اون موقعه که د امیشم م یپا م یاگر زنگ نزن میبه خدا قسم نس -

مونده  دمیرس یوقت. روشن کردم و رفتم نویماش. نبودباغ  يتو یکس. و پشتشو کرد و رفت دیمشت به سقف باال سرم کوب با

 : فقط نوشتم. اس ام اس بدم دمینه، که بهتر د ایبودم زنگ بزنم 

 ».دمیرس«

 يتو شیچند ساعت پ يرفت و دوباره صحنه ها و حرفا عیسر یول. لبم نشست يرو یارسال رو زدم و لبخند بدجنس ي دکمه

 .چشمام بود يگوشم و جلو

 ؟يدلم جا کرد يبهش برسم مهرشو تو ستیقرار ن یچرا وقت ا؟یچرا خدا. سخته که آدم دلش بشکنه یلیخ! یلیخ. سخته یلیخ

 قدر سخت باشه؟ نیبشم که جدا شدنش برام ا کیقدر بهش نزد نیا یچرا گذاشت

شب  برق چشماش و گفتن. ختیوقفه ر یزدم و اشکام ب يزهرخند. چشمم ينخلستون اومد جلو يتولدم تو يها صحنه

کردن من و لو رفتن  داریاتوبوس، ب يتو کشینزد يفاصله ! طونشیش يشهر بم؛ نگاه ها ياون زن تو يخونه  يتو رشیبخ

 . بازوم قرار گرفت يکه رو ییدستا. بودم داریب نکهیا

وارد شدن ساالر و فرشته دست تو دست هم و  يصحنه  ست؟یمن ن يفرشته بود؟ اون دستا برا يدستا امروز تو دستا همون

 . و از خدا خواستم مهرشو از دلم بکنه هیگر ریبلند زدم ز. کرد یخندون، همه و همه داشت داغونم م
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 یحس بودم که حت یاون قدر ب یباشم؛ ول ویاکت دیبا یبعد از دو روز مرخص. مارستانیرفتم ب عیشدم سر داریفرداش که ب صبح

 . بودن دهیهم فهم مارایب

 يرو ومدینگاهش داشت م. کرد یداشت اطراف رو نگاه م. ساالر وارد شد دمیبودم که د مارستانیرستوران ب يناهار تو موقع

. عقب رفت و نشست مییرو به رو یصندل. ندادم یتیاهم یسمتم، ول ادیحس کردم داره م. نگاهمو ازش گرفتم عیمن که سر

 .تفاوت نگاهش کردم یخودش بود، ب

 . سالم -

 . سالم -

سخت  یلیخ نکهیتفاوت باشم، با ا یکردم ب یسع. داد ینگاهش آزارم م یازش گرفتم و مشغول غذا خوردن شدم؛ ول نگاهمو

 ینم یخواد حرف بزنه، ول یکردم م یکرد باهام حرف بزنه، البته حس م ینم یاونم سع! شد یتفاوت بودن مقابلش، ول یبود ب

دادنش  حیسکوتش هم مثل توض. نزد یاونم حرف. رفتم یا رو نصفه رها کردم و بلند شدم و بدون حرفغذ. کالفه شده بودم. زد

 . داد یعذابم م

بعد از . خونه و خواستم قبل از خودن غذا و شام حمام کنم دمیربع رس هیسر . رونیزدم ب مارستانیساعت هفت بود که از ب شب

 دمیبا تعجب رفتم د. صدا داد فونیردم و مشغول خوردن بودم که زنگ آاملت قارچ درست ک هیو  دمیحمام حولم رو پوش

در رو باز کردم و رفتم . نبودنم نداشتم يبرا يدونست خونه هستم، پس بهانه ا یم. هن ایدو دل بودم که در رو باز کنم . ساالره

 . اتاق خوابم يتو

 

در اتاق رو باز . سالن يسرم کردم و برگشتم تو ممیو شال مشک دمیروش پوش یرنگ ییمویل کیو تون دمیپوش مویمشک نیج

تپش  يبسته شدن در صدا يبا صدا. غذام شدم يو مشغول خوردن ادامه  زیآشپزخونه و بازم نشستم سر م يکردم و رفتم تو

 . دم و بلند گفتمیکش قیچند نفس عم. دیرس یبه گوشم هم م یقلبم حت

 . آشپزخونم يمن تو -

 . به من و غذام کرد ینشست رو به روم و نگاه یوارد شد و بدون حرف بعد از چند لحظه ساالر

 ؟يخور یسالم، م -

 . به غذا اشاره کردم و

بود،  ینفس هاش بلند و عصب. خودش گرفت و خورد يلقمه برا هیبرداشت و  یدستش رو جلو آورد و تکه نون یبدون حرف بازم

هنوزم  یغذا تموم شد، ول. نزنم یکردم حرف یمنم سع. بود نیقش هماخال. کنه یدونستم داره حرصشو با سکوت کمتر م یم

 .گرسنه بودم

 . غذا نیاز هم ؟یشه بازم درست کن یم -

 . قارچم تموم شد -
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 . بدون قارچ -

تکون دادم  يسر. شناختمش یکرد م یاز اون چه که فکر م شتریب یلیخ. بمونه شتریب اوردیداشت بهونه م. بهش کردم ینگاه

طرف  يتموم شد هنوزم نگاهش رو یوقت. میبازم با هم مشغول شد زیگذاشتم رو م یوقت. و مشغول درست کردن املت شدم

 . غذا بود

 ؟يهمه تخم مرغامو که بدم بهت بخور يخوا ینم -

 .زد يبرگشت سمتم و لبخند ساالر

 .ممنون. دیچسب یلیخ -

 . فتهیانداختم تا نگاهم به نگاهش ن نییداره؟ سرمو پا ین چه ربطنگاهش به م. اه، اصال ولش کن...  نگاهش

 م؟یشه حرف بزن یم -

 :نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون

 . گهید میزن یم میدار -

 ! يجور نیا. نه يجور نیا گه،ینه د -

 . قدم رفتم عقب هیبا تعجب . ستادهیا کمینزد یلیجلوم و خ دمید

 ؟یکن یکار م یچ -

 . دیخند طنتیبا ش ساالر

 . خوب خوب يکارا -

 .برگشتم سمتش تیبا عصبان. کردم و خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستم رو گرفت یاخم

 . ولم کن -

 دنیدر حال تقال کردن و در آوردن دستم از دستش بودم که با همون کش یعصب. و ولم نکرد دیاون خند یداد زدم، ول بایتقر

 . خودشم رو به روم نشست. مبل و ولم کرد هی يو نشوند رو ییرایسالن پذ يدستم منو برد تو

  ؟یچ یعنیکارا  نیا -

 . تا حرفامو بزنم و برم ریآروم بگ قهیدق هیبس کن و . تحمل رفتارات رو ندارم گهید مینس نیبب -

 ...  یندارم ول یمن حرف. االن برو نیهم -

 :ساالر داد زد. دادش دهنم قفل شد يصدا با

 ! حاال نوبت منه. يهم زد يادیز ،يحرفات رو زد. یتو حرف بزن ومدمیمنم ن. میبس کن نس -

 : شدم بلند

 . رونیساالر برو ب. ستیدرست ن نجایباشه؟ اصال االن بودنت ا یکه نوبت هیمگه باز -

 . جلوم گرفت دیو دستش رو به عالمت تهد دیبا دو قدم بلند بهم رس ساالر
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 . ینیب یمنو نم گهیخورم د یباور کن قسم م میخورم، نس یقسم م ،يایبکالمم  ونیم گهیبار د هیاگه  -

 . از سکوتم استفاده کرد و شروع به حرف زدن کرد. دمیواقعا ترس دم،یترس. شدم ساکت

 با کارات؟  يد یعذابم م يچرا دار میرو به اون رو شده؟ نس نیچرا رفتارت از ا ؟يشد يجور نیچرا ا -

 . بودم رهیکردم و فقط به چشماش خ سکوت

 . حرف بزن -

زدم که  يپوزخند! کشه؟ یحرفش رو بزنه داره از من حرف م نکهیا يهمه مدت منو با کاراش عذاب داده، بعد اومده به جا نیا

 : تر شد و داد زد یساالر عصب

 ؟یکن یکار م یباهام چ يدار...  يدار میمثل قبل؟ نس یکار کنم بش یمن خنده داره؟ چ هیچ ه؟یچ -

 :آروم زمزمه کرد. بود رهیچشمام خ يفقط تو. ستادیتر و رخ به رخ باهام ا کینگاهم کرد و اومد نزد گنگ

 . ترسم یدارم م... دارم . میترسم نس یدارم کم کم م -

 :زمزمه وار گفتم طیتحت شرا منم

 ؟یاز چ -

 .دمید یم شیکه تا چند روز پ يزیهمون چ. نمیوست دارم ببکه د نمیب یرو نم يزیچشمات چ يتو نکهیاز ا... از  -

 یم یچشمام چ ياون تو. بهت گذاشت يتر رفت و با سرعت رفت سمت در و خارج شد و در رو محکم بست و منو تو عقب

 . هیگر ریو زدم ز نیزم يهمون جا نشستم رو. برنگرده گهیدوستش دارم؟ نکنه بره و د دهینکنه فهم ده؟ید

اصال . مارستانیپف دار رفتم ب يبا چشما. دمیصبح شد و من اصال نخواب یک دمیکردم که نفهم الیشب اون قدر فکر و خ اون

سالن  يناهار، از شدت ضعف تو يبرا رونیرفتم ب یو وقت دمیتمام د بتیرو با مص مارایتا موقع ناهار ب. هم حالم خوب نبود

سرم  هیاورژانس و گفتم  ينبود و خودم بلند شدم و رفتم تو یخدا رو شکر کس. دید یچشمام همه جا رو تار م. نیافتادم زم

 . بهم بزنن

 يزیچ گهیپرستار رفت که دکتر رو صدا کنه، که از شدت خواب د. شد ینم دایبود که رگ دستم پ نییقدر فشارم پا اون

. کنار تختم نشسته بود و چشماش بسته بود هیصندل يآخه ساالر رو. که شدم فکر کردم هنور خوابم داریب. و خوابم برد دمینفهم

 .دونم ینم یچیدونم، ه ینم! بابا يا! قبال هم بودم؟ گههنوز؟ م. خوشحال بودم که هنوز براش مهمم

 !ساالر -

. دبالفاصله اخم کرد و بلند ش. من دور نموند دیکه از د دیکش یبازم نفس راحت يمن و چشما دنیچشماشو باز کرد و با د ساالر

 . و صداش کردم اوردمیرفت که طاقت ن یداشت م

 ! ساالر -

 . نداشته یمعلوم بود اونم شب خوب. چشماش قرمز بود. سمتم، البته با تعلل برگشت

 ... ساالر منو  -
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 : رو قطع کرد حرفم

 !خوام ینم. میبشنوم نس يزیخوام چ ینم -

 . رونیرفت ب يبلند يالر با قدم هاقدر با تحکم حرف زد که ناخوداگاه دهنم بسته شد و سا اون

 !ذاره حرفم رو بزنم؟ یزنه؟ چرا نم یزنم؟ چرا حرفش رو نم یخدا، چرا هر بار گند م يا

 . و رفتم خونه رونیزدم ب مارستانیبه عمو از ب يزیکه تموم شد خودم درش آوردم و بدون گفتن چ سرم

و از سرد بودن آب نفس هام کش  دمیلرز یداشتم م. بودم خیدوش آب  ریز مارستانیب يخودم که اومدم، با همون لباس ها به

فروکش کرد و  تمیدوش آب که عصبان ریدونم چقدر موندم ز ینم. کرد یخوب داشت حرصمو کم م یول. دار و صدادار شده بود

 . رونیدوش زدم ب هیبعد از 

گرفته؟  شیکنه؟ دست پ یرفتار م يطور نیباهام اچرا داره . خوردم که به فکر فرو رفتم یآشپزخونه قهوه م يتو داشتم

 ادیمن م يره، بعد برا یمن رژه م يدست فرشته جلو يخودش دست تو. کنه یکنه و خودشم قهر م یم یمحل یخودش ب

 . ذاشتم اون روز حرف بزنه یم دیبا دیشا. بوده خودم ریتقص دمیشا! اه. ذاره حرف بزنم یو نم رهیگ یم افهیق

 . تلفن رو برداشتم. دیتلفن همش پر يرفت که با صدا یذهنم رژه م يمزخرف تو يفکرا انواع

 بله؟  -

 . دمیرو شن یینفس ها يمن صدا یول ومد،ین ییصدا

 !الو؟. دییبفرما -

 .دیچیقطع کنم که صداش پشت تلفن پ خواستم

  ؟يخونه ا -

 . لحن آرومش نینه به اون اخمش، نه به ا. باال دیپر ابروهام

 مهمه براتون؟  -

 :گفت یاز مکث بعد

 مارستان؟یب يچرا تا آخر سرم نموند -

 . دکتر يبرام خوبه آقا یدم چ یم صیخودم پزشک هستم و خودم تشخ -

 . رمیزبونمو بگ يتونستم جلو یکنم و ممکنه به نفعم نباشه، اما نم یم يدونستم دارم لجباز یم

 حالت خوب شده؟  -

  د؟یندار گهید يکار. ممنون -

 ... فقط ... نه  -

 . دمیگفت که نشن يزیوار چ زمزمه

  ؟یگفت یچ -
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 .خداحافظ دم،یخودم مهم بود که شن يبرا. نبود که برات مهم باشه يزیچ -

بود اون عشق و دوست  نیبود؟ ا نیا. ختیاشکم ر. دیکش ریگوشم ت يبوق تو يجواب من قطع کرد و صدا دنیشن بدون

  م؟یزندگ يشش سال اومد تو و ستیکه بعد از ب یداشتن

 هیشد؟  یمگه م یحواسم از ساالر پرت بشه؛ ول یکردم تا کم ونیزیتلو دنیگذاشتم و خودم رو مشغول د زیم يرو رو تلفن

شکمم جمع  يو پاهامو تو دمیکاناپه دراز کش يرو خاموش کردم و رو ونیزیتلو. پسره ساالر بود تیداد که شخص یم یلمیف

 . کردم

 

*** 

 

 . لباسام حساس بودم يرو شتریب شهیدونم چرا از هم ینم مارستان؛یشدم برم ب یبعد که داشتم حاضر م روز

و  فیو ک ،یمشک نیسرم کردم و ج یرنگ يو شال فسفر دمیبودم رو پوش دهیخر شیکه چند وقت پ یخوشگل یسنت يمانتو

 . رونیزدم ب یشیآرا چیو بدون ه دمیپوش ممیکفش مشک

و البته اونم منو  نمش،یو بب ادیلفتش دادم تا ب یکم. دمیساالر رو د نیکردم که ماش یداشتم پارك م دمیرس که مارستانیب به

 ! رفتم، کاش یکاش م یول. نهیبب

نه . بغض سراپام رو فرا گرفت. نگاه کردم، فرشته بود. شد ادهیپ نیهم از ماش يا گهیشد، همراهش کس د ادهیکه پ نشیماش از

از شانس خوب من  یول نن؛یکردم که منو نب یو خدا خدا م امیب رونیب نیدوست نداشتم از ماش ینداشتم، حت یتنها حس خوب

 . و جلو اومد دیساالر د

نبود،  طونیش شهینگاهش مثل هم. زد؛ نگاهش کردم نیماش ي شهیبه ش. دمیاش رو د هیسا یفرمون بود، ول يرو نگاهم

 :با استحکام گفتمو  نییرو دادم پا شهیش. بود يجد یلیخ

 . سالم -

 اومده؟ شیپ یمشکل. سالم -

 نه چطور؟  -

 . دیش ینم ادهیپ دمیآخه د -

 يفرشته که بازو يکردم نتونستم نگاهم رو از دستا يهر کار. شد زونیساالر آو يکواال رسوند و از بازو هیخودشو مثل  فرشته

 يمن نگاهم رو یساالر روم بود؛ ول ي رهینگاه خ. کردم یهجوم اشک رو به چشمم حس م. ساالر رو گرفته بود بردارم

 .فرشته بود يو الك زده  دهیکش يانگشتا

 !نبود؟ دهیزدم؟ چرا انگشتام کش یوقت الك نم چیمن ه چرا

 ؟یخوب -
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 :ساالر گفتم یمینظر از لحن صم صرف

 .ممنون -

که دم چشمم بود  ییاشکا دمیبه اتاقم که رس. مارستانیب يبهشون رفتم تو یشدم و بدون توجه ادهیرو دادم باال و پ شهیش و

 . ختیر

دوباره  يچرا دار ؟یکن یکار رو م نیچرا با من ا. من تحمل ندارم. نه ایخدا... نه ! نه... نکنه ... همش با همن؟ نکنه  چرا

  ؟يریگ یم يمادر و پدرم بس نبود که عشقمم دار ؟یکن یداغونم م

شدم که ساالر رو تنها  یم نمیداشتم سوار ماش يبعد از ساعت کار! ناهار يبرا یحت. نرفتم رونیاز اتاقم ب يآخر ساعت کار تا

باال  ییابرو دنمیشد برگشت سمتم و با د یدونم چ ینگاهم روش بود که نم. تنها بود. رفت یم نشیکه به طرف ماش دمید

با تعجب . شدم که اومد جلو یم نمیا کردم و داشتم سوار ماشتکون سر اکتف مونمنم به ه. برام تکون داد يانداخت و سر

 . نگاهش کردم

 :زد و گفت يلبخند محو ساالر

 خونمون؟ يشه منو سر راهت بذار یم -

  د؟یندار نیمگه ماش -

 . کنم تشیدوست داشتم اذ. به چرخش اشاره کرد؛ پنچر بود ساالر

 . کار دارم ییرم، جا یمن خونه نم -

 . نداره یبیع -

 !کارم طول بکشه یممکنه چند ساعت -

 .نداره يرادیگفتم که، ا -

 حاال کجا برم؟ بگم کجا کار داشتم؟. گفتم بره رد کارش يبه سرم کنم؟ من اون جور یوا، حاال چه خاک. شد نمیسوار ماش و

کردم  یداشتم فکر م. دارهیدونستم ب یم یچشماش بسته بود، ول. مارستانیاز ب رونیاعصاب داغون کنارش نشستم و رفتم ب با

 یوقت. نزد یراه رو به سمت بهشت زهرا کج کردم و تا برسم ساالر حرف. راهه نیآره، بهتر. قبرستون افتادم ادیکجا برم که 

 . نشستم نشونیو رفتم سمت خاکشون و بازم ب دمش ادهیپ. هنوز چشماش بسته بود دمیرس

 . مجبور شدم یول ام،یخواستم ب یامروز نم. سالم بابا، سالم مامان -

 يرو یخواستم بلند بشم که دست. شه یم کیهوا داره تار دمیزدم که د یساعت بود که داشتم باهاشون حرف م مین حدود

 . با ترس برگشتم عقب. شونم قرار گرفت

 ياس هالب. چشم بود يبدجور تو دشیصورت چروک. عقب دمیمتر پر هیکه رو به روم بود از ترس و وحشت  یکس دنید با

. شد که از ترس چند قدم عقب رفتم کیقدم بهم نزد هی. کرد یم شتریداشت که ترسم رو ب فیکث يمندرس و کهنه و ظاهر
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شونم گذاشته بود داشت  يدستش رو رو یآدم نیهمچ نکهیاز ا. خورد یحالم داشت بهم م. بود اهیدندوناش همه س. دیخند

 . صداش از همه بدتر و خوفناك تر بود. بود دهیسرش پوس يرو يروسر. شد یچندشم م

  ؟يزن و مرد نیتو دختر ا. از من نترس دختر: رزنیپ

 . تکون دادم يبا تعجب سر. قبر پدر مادرم اشاره کرد به

 مردن؟ يچه جور یدون یم -

 . رو به عالمت ندونستن تکون دادم سرم

  ؟یبدون يچقدر دوست دار -

 :باره گفتجوابشو بدم که دو یبودم چ مونده

 ارزه؟ یکه چقدر اطالعاتم م نهیمنظورم ا -

 : قفل دهنم باز شد باالخره

 ه؟یمنظورتون چ -

 . من شاهد مرگشون بودم... دختر، من  نیبب -

پشتمو کردم بهش و خواستم برم که صداشو . کنن یم سهیباشه که آدمو سرک ییاز اونا ومدیبهش م. بهش کردم یمشکوک نگاه

 : دمیشن

 !دست راستش. انگشت وسط مادرت بود يکه تو ينشون به اون انگشتر -

 :کردم و گفتم زیبرگشتم سمتش و چشمام رو ر. بود ییلویصد ک يپاهام انگار وزنه . نیزم يشدم رو خیجام م يتو

 . دست راستشون انگشتر داشته باشن يهمه ممکنه تو -

 اصل سبز داره؟ نینگ هیمال همه  یول. خب آره -

 . شدم یمطمئن م تمداش

 خب؟ -

  ؟یخب چ -

 مونده؟  ادتی شیچطور از هشت سال پ نایا -

 !بودم یبار شاهد مردن کس هیفقط  میزندگ يچون تا حاال تو -

 باور کنم که اونا هم پدر و مادر من بودن؟  دیو من با -

  ؟یکن یچرا باور نم. آره -

 : به سر تا پاش کردم و گفتم ینگاه

 !یکن یمنو تلکه م يکنم دار یدازه و حس مظاهرت غلط ان -

 . یهم بگم تا باور کن گهید يزیچ هی دیفکر کنم با. ستمیباشم دزد و کالش ن یهر چ فیکث يایدن نیا يتو. نه دختر جون -
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 :نگاهم کرد و بعد گفت رهینگاهش کردم که خ منتطر

 درسته؟ یهست میتو نس -

بازم چهره . داد یفکر کردن نم يشده بود و بهم اجازه  یبا هم قاط جانمیترس و اضطراب و ه. شد یگرد تر نم نیاز ا چشمام

 . کرد یم ییزن داشت خودنما هیکر ي

 . یکن دامیپ یتون یراحت م. جاهام نیهم شهیمن هم. ایبرو فکراتو بکن و بازم ب. یکن نانیاالن بهم اطم نیخوام هم ینم -

 ریتوش و بلند زدم ز دمیپر عیسر دمیکه رس نیبه ماش. بود کیکامال تار گهیهوا د. نمیماش سمت دمیگرد کردم و دو عقب

 عیسر. نهیماش يساالر تو دمیبه پنجره و تازه فهم دمیکه به بازوم اومد از ترس چسب يحال خودم بودم که با فشار يتو. هیگر

  . قطع شد و به سکسکه افتادم میگر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

با خودکارش  دمیکه د هیعلت سوزش بازوم چ نمیبه دستش نگاه کردم بب. خودشو کنترل کرد یخندش گرفته بود، ول ساالر

 : گفتم یعصب. بازوم رو سوراخ کرده

 !سوراخ شد دستم ؟يد یچرا با خودکارت فشار م -

 . شد طونیچشماش ش مایبازم مثل قد ساالر

  نجا؟یا يچرا منو آورد -

 . خنده رینستم خودم رو کنترل کنم و زدم زلحظه از لحن و حرفش خندم گرفت و نتو هی

 !يکه شد ينبود وانهیخب خدا رو شکر فقط د -

 .خندمو خوردم و با اخم نگاهش کردم عیسر. اومد رفتاراشو ادمی تازه

 ؟یزن یبابا، چرا م هیچ -

 . شدم رهینگفتم و فقط به رو به رو خ يزیچ

 شده؟ يزیچ م؟ینس يکرد یم هیگر یچرا داشت -

 . بود يآروم و کامال جد لحنش

 . نگفتم يزیرو تکون دادم و چ سرم

 ! ؟ياومده بود نجایچرا ا! شده؟ یکنم بگو چ یخواهش م -

 . نگاهمو گرفتم عیشد که سر ینگاهش داشت گم م ينگاهم تو. سمتش برگشتم

 . پدر و مادرم تنگ بود يدلم برا -

 . شدم یدونستم مزاحمت نم یاگه م. خونه ير یسره م هیفکر کردم . يکه کار دار یکردم راست بگ یفکر نم -
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 یاون قدر تند م. رو روشن کردم و حرکت کردم نیماش یبدون حرف. کرد یتفاوت رفتار م یداشت ب یلیخ. گرفته بود حرصم

 میدیزود رس یلیخ. زود از شر ساالر راحت بشم یلیخواستم خ یم. اوردمیکم ن یبودم، ول دهیرفتم که آخراش خودم ترس

 . کردم ادشیخونشون و پ

 .يدیهم اس بزن که رس يدیرس. تند نرو يجور نیا ير یم يدار یول. ممنون -

 : شدم و بلند گفتم یعصب

بهت  دیبرو به دختر خالت بگو رس ؟يدیفهم. گزارش کار بدم یبه کس ستیکنم و الزم ن یم یمن تنها زندگ. ستین يازین -

 . اس بده

بود که  ریذهنم فقط درگ. حرکت کردم و با سرعت ازش دور شدم یبدون حرف. دم یم یم سوتباعث شد بفهمم دار شخندشین

 . دمیبه ساالر، خواب یو بدون زدن زنگ و اس ام اس دمیکنم؟ رس نانیبهش اطم هیگه؟ کار درست یاون زن درست م ایآ

 يبه قدر. کرد یطور رفتار م نیاونم هم. میسالم هم نداد یتفاوت از کنار ساالر گذشتم، حت یب یلیخ مارستانیکه رفتم ب صبح

بود و  رزنیفکرم مشغول اون پ یلیخ يساعت کار انیتا پا. کنم یحرصمو خال يدونستم چه جور یلجم در اومده بود که نم

 . گرفتم امروز برم سراغش میآخر هم تصم

گذشته بود  یساعت مین. در و پدرم نشستممنتطر سر خاك ما. دمیند يزیچ یبه قبرستون اطراف رو نگاه کردم، ول دمیرس یوقت

. داشتن يغلط انداز يچهره ها یلیدو تا جوون بودن که خ رزنیاون پ يبه جا یبرگشتم عقب؛ ول یخش خش يکه با صدا

از  دمیگذشت که د يچند لحظه ا. خودم از ترس در حال سکته بودم يتو. ندادم و رو برگردوندم یتیاهم یبودم، ول دهیترس

ظاهر  يخدا، چقدر بده آدم از رو يا. شدن هینشستن و مشغول گر يجلوتر و کنار سنگ قبر یکنارم رد شدن و رفتن کم

 . نبودن و فقط اومده بودن سر خاك مادرشون يبد ياونا آدما. قضاوت کنه

و هنوز چند قدم نرفته بودم که  بلند شدم. بازم بمونم دمیدرست ند ست،ین يخبر رزنیاز پ دمید یگذشت و وقت گهید قهیدق چند

 . همون پسرا هستن دمیبا تعجب نگاه کردم که د. شد دهیبازوم به عقب کش

 شده؟ يزیچ -

 : خودم رو نباختم و با غرور گفتم. تصورم بودن یعوض يهمون آدما نایپس حدس اولم درست بود و ا. دیچندش خند پسره

 . دستتو بکش اون ور -

 :پسره گفت یکیاون . دیبلند خنددستش رو برداشت و  پسره

 !شه ها یشر م ادیب یکی. میبر ایولش کن ب دیمج -

 ... ییترسو یلیخ: هیاول پسر

به . مجبور بودم یول دم،یدو یم نمیداشتم خالف جهت ماش. کردم دنیشروع به دو یناگهان یلیزد که خ یحرف م داشت

کنم  یکار م یبفهمم دارم چ نکهیو بدون ا ستادمیا ینیبوق ماش يهمون راستا ادامه دادم، که با صدا يتو دمیکه رس ابونیخ
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 نکهیبدون نگاه به ا. رفتم و در رو باز کردم و سوار شدم عیسر. ستادیجلوم ا نیماش. و دستامو از هم باز کردم ستادمیجلوش ا

 : شدم داد زدم یچه کس نیسوار ماش

 . کنم یاهش مخو. برو... برو  -

حرکت کرد  نیماش. زدن یبودن و نفس نفس م ستادهیشدم، ا نیکه سوار ماش دنمینگاهم به سمت همون اراذل بود که با د و

 .دمیکش یو من نفس راحت

 :لب گفتم ریز

 . شکرت ایخدا -

شد و  یدهنم باز نم. نگاه اون اما به رو به رو بود. شد یبازتر نم نیساالر چشمام از ا دنیتشکر کنم که با د میتا از ناج برگشتم

. هیدونستم چه حال ینم. فرمون گذاشت ياتوبان و سرش رو رو يگوشه  ستادیبعد از چند لحظه ا. فقط نگاه متعجبم روش بود

 . بزنم که با دادش دهنم بسته شد حرفخواستم ! ناراحت؟ ای هیعصبان

 ؟يکرد یم یچه غلط نجایا ینصفه شب -

 .دادش دهنمو بست يخواستم فوران کنم که بازم صدا یعصب! ؟يشد؟ به من گفت غلط کرد یچ. بسته شد دهنم

! با توام ؟يکرد یم یچه غلط یتک و تنها داشت نجایا. ارمیسر خودم و خودت م ییبال هیبه قرآن  یاگه حرف نزن مینس -

 ! حرف بزن

 . دیبه موهاش کش یساالر کالفه دست. ختیبود که تحملش تموم شد و ر ادیز يچشمم به قدر ياشک تو هجوم

 قدر سخته؟ نیا. جوابمو بده ،ینکن لعنت هیگر -

 . مونه یبرام نم يبزنم غرور یکردم اگر حرف یحس م. نزدم یحرف بازم

 . یحرف نزن، خودت خواست. باشه -

 :زدم ادیتحملم تموم شد و فر گهید. مام رو بسته بودمرفت که چش یاون قدر تند م. رو روشن کرد و راه افتاد نیماش

 . کنم آروم برو یساالر خواهش م. آروم برو -

ساالر اصال صدامو . میبش ریکردم االنه که خرد و خاکش یحس م. حال خودش نبود يانگار اصال تو. دیشن یگوشاش نم یول

. دفعه برگشت سمتم و اول به من و بعد به دستم نگاه کرد هی. دستم رو جلو بردم و رو دستش گذاشتم اریاخت یب. دیشن ینم

 : خجالت زده دستم رو برداشتم آروم گفتم

 . کنم آروم برو ساالر یخواهش م -

 بایروند و تقر یسکوت م يتو. ساکت شده بودم گهید. اومد نییپا يبه طور قابل مالحظه ا نیو سرعت ماش دیکش یپوف

. شد و اومد داخل خونم ادهیخودشم همراهم پ میدیرس یوقت. راحت شده بود المیخ. ره یمن رو م يداره راه خونه  دمیفهم

 . نزدم یبود که حرف یاون قدر عصب یتعجب کرده بودم، ول
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. شالمم عوض کردم و دست و صورتمو شستم. دمیرو پوش میاتاقم و مانتو شلوارمو در آوردم و لباس تو خونه ا يتو رفتم

. شوره یصورتشو م نکیس يداره تو دمیرفتم آشپزخونه و د یوقت یفکر کردم رفته، ول. ستین دمیسالن که د يبرگشتم تو

 : رفت و داد زدم ادمیرو  تمونیاصال موقع

 شورن؟ یصورت م نکیس يساالر تو -

خدا لعنتت نکنه ساالر، گند  يا. آشپزخونه يکایسرام يرو ختیر یآب از صورتش و چونش م. با تعجب برگشت سمتم ساالر

 :زدم یآشپزخونه و در همون حال غر م رونیبه سمت ب دمیگرفتم و کش نشویرفتم جلو و آست. میبه زندگ يزد

 ! اه. کار کرد یچ نیبب! شورن؟ یصورت نم نکیس ينداده تو ادتیمن موندم خاله . میبه زندگ يگند زد. نگاه کن -

راحت بلند شدم و ساالر رو  الیکه شد با خ زیتم. افتادم دمیسف يکایل به جون سرامکه رفت ولش کردم و با دستما رونیب

 . دمیدرگاه د يمتعجب تو

 ه؟یچ -

  ؟يتو وسواس دار -

 . باال دیپر ابروهام

 نه چطور؟  -

 !نبود که یفیکث. گهیحاال آب بود د. بود بیعج یلیآخه کارت خ -

 : حرص گفتم با

 . ره رو اعصابم یشه، م یلک م کیسرام يرو فتهیآب م يقطره  یوقت. ادیاز لک بدم م -

 . وقته رید. دارم بگم و برم يکار هی نیبش ایب مینس -

شربت آب  وانیبا دو ل. هیفیلک و کث يساده رو تیحساس هینکنه واقعا وسواس شدم؟ نه بابا، . اتفاقا افتادم ادیتازه . رفت خودش

 .نشستم سالن و رو به روش يپرتقال رفتم تو

 . وضع خسته شدم نیمن از ا مینس -

کنم براش سخت  یرو بزنه که فکر م یداشت حرف یسع ینگاهش به چشمام بود، ول. نگاهش کردم رهینزدم و فقط خ یحرف

 . بود

 !خب؟ -

دفعه با من  هیطور شد؟ چرا  نیچرا رفتارت ا ؟يشد يجور نیدونم چرا تو ا ینم. شده يجور نیدونم چرا ا یمن نم...  نیبب -

باهام تا  يطور نیا يکنم چکار کردم که دار یشه هر شب دارم فکر م یباورت نم. شم یم وونهیدارم د مینس! ؟يسر لج افتاد

 !یکن یم

 : کالفه شد و گفت. سکوت فقط نگاهش کردم ينزدم و تو یحرف

 م؟ینس هیرفتارات چ يبرا لتیدل ؟يندار یحرفام جواب نداره؟ تو حرف -
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 . ندارم یمن حرف -

 به من بگو چته؟ . ستیکرمان ن يتو میاون نس مینس نیا. ستین شیچند روز پ مینس م،ینس نیا. یداشته باش دیبا -

 یبگم از فرشته متنفرم و دوست ندارم دستت بهش بخوره؟ چ. یرفتارام لیبگم؟ بگم عاشق خودت شدم؟ بگم خودت دل یچ

 !بگم؟

 :ساالر بلند شد و گفت. لب هام بود ينزدم و بازم مهر سکوت رو یحرف نیبنابرا

 بدونم چته؟ دینه؟ نبا میما با هم دوست بود. باهات صادق نباشه شیدوست يدوستت رو یسخته که بدون یلیخ -

 نیزم يپام رو يفرش شدم؛ که جلو ییکذا يانداختم و مشغول شمردن گل ها نییبگم بهت؟ سرم رو پا یچ یلعنت آخه

 . نشست و نگاهش قفل چشمام شد

 ... نکنه تو  مینس...  مینس -

. آورد رونیب یکرد و کارت بشیج يدستش رو تو. ارهینکنه رو به زبون ب نیتونست ا یانگار نم. دهنش موند يتو حرفش

 . ستادیقلبم ا. دیکارت چرخ يچشمام رو

آورد . قرمز کیرنگش کرم رنگ بود و روش عکس چند تا قلب کوچ. پنج در هفت سانت تایابعاد نها يبود تو یکیکوچ کارت

 . نهیلرزش دستم رو بب نکهیتا ا رمشیدادم نگ حیبود که ترج يلرزش دستم به قدر. جلوم نگه داشت

اهش خشک شده نگاهم به ر. گذاشت و رفت از خونه ایوسط راحت زیم يساالر کارت رو رو. بود نیغمگ. چشماش نگاه کردم هی

عشق  یتونم کارت عروس یمن نم. من، داغونم نکن يخدا...  یعنی...  یعنی. کارت افتاد يرو سمیبعد از چند لحظه نگاه خ. بود

 . نمیخودم رو بب

که از همه  گهید يمثل کارت ها. المصب چقدرم ساده و قشنگ بود. و لرزش دستم رفت جلو و کارت رو برداشتم دیترد با

 . هم هست قهیخوش سل! ساده يساده . بود، نبود زونیو روبان آو ونیجاش پاپ

 يروش بود که اصال از تار یتیشعر دو ب هیکه  دمیکش رونیرو ب یکوچک دیدر پاکت رو باز کردم و کارت سف. زدم يپوزخند

 ... عروس فرشته و داماد ... من  يخدا يوا. فقط تونستم اسم عروس و دوماد رو بخونم. نتونستم بخونمش میاشک يچشما

قابل  ریحسم غ! من، مگه ممکنه؟ يخدا! شد، اسمش ساالر نبود و حامد بود یباورم نم. اسم داماد خشک شد يرو چشمم

 ! بودم یخوشحال م دینداره و با ای گهینه، د...  ایدونستم خوشحال باشم  یبود؛ نم فیتوص

 يمراسم نامزد يکارت دعوت برا. خنده ریون قدر سرخوش بودم که بلند زدم زا. وستینپ قتیچند وقتم به حق نیا توهمات

 ! شکرت یلیخ ایخدا! شکرت ایخدا! شکرت ایزدم، خدا يلبخند. جمعه بود گه،ید يهفته 

اون قدر حالم متفاوت تر از ظهر بود که خودم تعجب کرده بودم و . انداختم زیپاکتش و همون جا رو م يرو گذاشتم تو کارت

تا ! گرفتم بخوابم؛ البته خواب که نه میتصم. کنم هیرو تخل میخودم و خوشحال يدونستم چه جور ینم. شد یصال باورم نما

 . کردمتختم دراز بودم و فکر  يصبح رو يکاینزد
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و  دیرس نشیشدم ساالر هم با ماش ادهیاز آژانس که پ. قبرستون مونده بود يتو نمیچون ماش مارستان،یبا آژانس رفتم ب فرداش

 .باال رفته نگاهم کرد يبا ابروها

 کو؟ نتیسالم، ماش -

 . بهشت زهرا موند يتو شبید. سالم -

 :اخم کرد شبید دنیبا شن ساالر

 .يبرمت تا برش دار یبعد از کار بمون م -

 ضیشاد بودم که مرامروز برخالف چند روز گذشته اون قدر شارژ و . میرفت مارستانیتکون دادم و همراه هم داخل ب يسر فقط

 . بودن دهیهام هم فهم

 :و گفتم کشیرفتم نزد. زده هیو بهش تک ستادهیا نشیساالر کنار ماش دمیاز کار د بعد

 بردن من؟ يبرا یحرفت هست يهنوزم رو -

 .زد يرو باال آورد و لبخند محو سرش

 !ده؟ سوار شو یموندنم نشون نم -

کدوم  چیه میدیتا رس. شکست یرو م نیفرهاد بود که سکوت ماش يراه فقط صدا يتو. رفت سمت راننده و نشست خودش

 .و نگاهم کرد نییرو برد پا شهیش. دمیکوب شهیشدم به ش ادهیکه پ نیاز ماش م،ینزد یحرف

 .یمرس -

 .خواهش خانوم -

قبل و  میشده بود به نس لیدچند وقت، تب نیبد اخالق ا مینس! حقم داشت بنده خدا. زدم که ساالر متعجب شد یقیعم لبخند

 ! خوش اخالق

کارش بهم منتقل شد،  نیاز ا یحس خوب هی. ومدیاون پشت سرم م یبوق از کنارش گذشتم، ول هیشدم و با  نمیسوار ماش رفتم

 . هست مراقبت باشه و نگرانت بشه یکس نکهیحس ا! گاه هیتک هیو  تیحس داشتن حما

 يایرو! بودن ساالر يایخودم غرق کرد؛ رو يایرو يبوق و تکون دادن سرش رفت و منو تو هیبا . در خونه ازم جلو زد يجلو

همه حس خوب رو بهم منتقل  نیساالر که ا یمرس! یخوب يچه حسا. گاه هیداشتن به همراه و تک يایرو! تنها نبودن با ساالر

 .یمرس ،يکرد

 

*** 
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 يخبر یزدم ول یبه قبرستون سر م رزنیاون پ دنید يه هر روز براهفت هی نیا يتو. بود يهفته گذشت و فردا شب نامزد هی

 یدونست نظرم عوض م یکه اسمم رو م فتهیم ادمیهر بار  ینبوده، ول شتریکالش ب هیشد  یداشت باورم م گهید. ازش نبود

 . شد

لباس کجا  دیخر يدونستم برا ینم. دمیخر یم دیهم نداشتم و با یبود؛ لباس مناسب ادیفردا شب ز يدونم چرا استرسم برا ینم

 . موند ینم دیخر يبرا یفردا وقت گهیچون د د،یرفتم خر یم مارستانیاز ب دیبا. برم

منم با تعجب از کارش راه افتادم به . شد و راه افتاد نشیبا عجله سوار ماش دمیشدم که ساالر رو د یم نمیسوار ماش داشتم

 .کرد دایتوش پ يزیچشه  یدونستم م یکه م ییاز پاساژها یکیسمت 

از  یکی يتو. نبودن نیاصال قشنگ و سنگ ایمدلشون باز بود و  یلیخ ایلباس ها  يهمه  دم،ید ینم یجالب زیمغازه ها چ يتو

تازه . باز یدکلته بود و کم یخوشم اومد، ول یلیخ. دیرو د راهنیپ هیکردم که چشمم  یها رو نگاه م راهنیمغازه ها داشتم پ

نبود؛  یبه خونشون زنگ زدم ول. تونم بپرسم خاله است یکه م ینه؟ از تنها کس ای هستدونم مراسم مختلط  یافتاد نم ادمی

 . ساالر رو گرفتم که بعد از دو تا بوق برداشت يشماره ! نه ایرو  راهنیدو دل بودم بخرم پ

 بله؟ -

 .میسالم، منم نس -

 شده؟ يزیسالم، چه خبر؟ چ -

 . ال بپرسمسو هیخواستم  یراستش م -

 . بگو -

 نه؟ ایخوام بدونم مراسم مختلطه  یم یعنی ه؟یمراسم فردا چه جور نیبب -

 .هستن و قرار شده مراسم جدا باشه یمذهب یآقاشون خانوادش کم نیا یمختلطه، ول شهیهم نایخاله ا يمراسم ها -

 !یمرس يوا -

 ؟يخوشحال شد -

 ... آخه ! یلیآره خ -

 یساالر گوش. دیخند یداشت م دم؛یبا ترس برگشتم عقب و ساالر رو د. دیرو از دستم کش یگوش یکیزدم که  یحرف م داشتم

 .زدم يرو گرفت سمتم، ازش گرفتم و لبخند محو

 ؟یکن یچکار م نجایسالم، ا -

 ! یکن یم يکه تو دار ياحتماال همون کار -

 .فعال. کار دارم یلیخب پس من برم، خ -

 .مانتوم رو گرفت نیکه از پشت آست کردم یپشتم رو بهش م داشتم

 .کردم دایپ دیخر يپا هیتازه من  نم،یبب ایب ؟يبر دیو با يکار دار یچ یعنی! نمیبب ستایوا -
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 .دارم دیساالر خودم خر -

 .میبر م؛یکن یتو رو م دیخب اول خر -

 .دمیمغازه لباس د نیهم يمن تو ستا،یوا -

 :کردم که اومد و گفت یمن داشتم لباس رو نگاه م م؛یهم وارد مغازه شد با

 .ستیلباس قشنگ ن نیا -

 چرا؟ -

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 :زدم يلبخند

 ! گهیمراسم جداست د -

 :کرد یآهان ساالر

 !ستیقشنگ ن یلیگم خ یبازم م یرفته بود، ول ادمی -

زنه؛ مخصوصا که اون طرف هم ساالر  یم یبد بگه دلم رو کم يزیراجع به چ یداشتم که اگر کس ياخالق بد. رو زد دلم

 !گهیدوستش داشتم د... خب ... خب  نکهیاش خوبه هم ا قهیهم سل شهیباشه، چون هم

 .رو کرد و من موندم دهاشیخر ياون قدر مغازه ها رو نگاه کردم که ساالر همه  خالصه

 ! يوندرو کردم و تو م دهامیخر يمن همه ! یتنبل یلیخ: ساالر

 .حرص برگشتم سمتش با

 . يدیگفتم خوبه و خر یگفت یمثل من باش هر چ. يریگ یازش م رادیا هیذارم  یم یهر چ يمن تنبلم؟ من که دست رو -

 !رمیسختگ یخب من کم -

 .کاله مونده یسن سرت ب نیکه تا ا گهید نیهم -

 :با خنده گفت ساالر

 کاله مونده؟ یسرم ب یچ یعنی -

 . گهیگم د یزن بودنت رو م یب نیهم -

 :گفت يخندش رو خورد و جد عیساالر سر یول م،یدیاون قدر بامزه بود که جفتمون خند لحنم

 .شم یدارم دست به کار م -

 يبا صدا. سوخت زه،یداشت نر یکه سع یاشک یچشمم از گرم! ستم؟یمن ن یعنیشه؟  یداره م. دیته قلبم لرز خت؛یر دلم

 .ساالر برگشتم سمتش

 !چقدر قشنگه راهنیپ نیا م،ینس -

 . بهش کرد يبا دست اشاره ا و
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گردش  ي قهیبود، تا  ریحر نهیس ياز رو ؛يحلقه ا نیرنگش قرمز بود با آست. قشنگ بود یلیگفت خ یراست م. کردم نگاه

 يخوشم اومده بود، لبخند. قایزانوم بود دق ریهم تا ز راهنیپ ياندازه . باز بود کیاشک کوچ هیادامه داشت و از پشت شکل 

 .زدم

 قم؟یچطوره سل -

 .داخل میخوشم اومد، بر! یعال -

 .میبا هم داخل مغازه رفت و

 .میخواست یخانم م يبرا راهنیسالم آقا از اون پ: ساالر

 زتون؟یسا: فروشنده

 .و هشت یس -

ساالر با . رونیدرش آوردم و رفتم ب عیتن قشنگ بود؛ سر يتو یلیخ. دمشیاتاق پرو و پوش يرو داد و رفتم تو زمیسا عیسر

 :اومد سمتم و گفت یلبخند خاص

 خوب بود؟ -

 . ستش رو داره فیکفش و ک نیدارم، فقط بب یرو برم نیهم. آره خوب بود -

 .رونیب میو خوشحال زد دمیستش رو داشت که اونم خر کفش

 رون؟یب میشام بر يدوست دار: ساالر

 !هیعال قتیبگم سل دیبا ،يکمکم کرد دیخر يممنون که تو. دارم ادیکار ز ینه مرس -

 !من زبانزد همه است ي قهیسل ست،ین يزیکه چ نیا -

 !پر رو يا -

 :و گفت دیآروم گفتم، ساالر بلند خند نکهیا با

 !؟یگ یم یچ ینیشک نکن؛ تازه اگه خانمم رو بب -

 : بهت برگشتم سمتش و گفتم با

 خانمت؟ -

 . گم ینتخابم رو ما! گهیآره د -

 :هول گفتم با

 .دیخوشبخت بش ؛یموفق باش! آهان، باشه -

 :گفت یبا لبخند خاص ساالر

 !میش یم -
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 يکالفه ازش رو گرفتم و از هم تو! هیچ دمیفهم یبود که نم يادیتوش ز يزیچ هی...  يزیچ هینبود؛  شهیمثل هم نگاهش

 .میو رفت میکرد یخداحافظ نگیپارک

فکر کن . گفت ینم يزیاگه من بودم به من چ! ستمیمن ن ه؟یکردم، انتخابش ک یبرسم خونه داشتم به حرف ساالر فکر م تا

 !دونم یشه؟ نم یم یعنیدرصد من باشم؛  هی

خونه کنار  يرو تو یرفتم باال و پاکت دمیبه خونه که رس. خونه دمیرس یک دمیسرم بود که اصال نفهم يتو الیقدر فکر و خ اون

 . بودم بازش کنم دهیترس ییجورا هی. روش نوشته نشده بود یچیخم شدم و برش داشتم؛ ه. دمیدر د

با . اول عکسا رو برداشتم و تک تک نگاهشون کردم. نیزم ينامه افتاد رو هیپاکت رو پاره کردم که چند تا عکس و  دیترد با

بودن که تو  ییعکسا! یو مال یمختلف و خون يایزوا يم بودن توپدر و مادر. شد یهر کدومشون پاهام سست تر م دنید

 .رابطم رو باهاشون قطع کردم گهیازشون بدم اومد و د نیهم ينمشون، برایوقت عمو و خاله نذاشتن بب چیه شیهشت سال پ

پدر و  خت؛یر یرتم مصو ياشکام ناخوداگاه رو. دادم و سر خوردم هیبه در تک نیزم يرفتم؛ رو یم نیداشتم از ب دنشونید با

 !ه؟یکار ک نم؟یرو بب نایا دیهمه سال با نیچرا؟ چرا بعد از ا! بودن میزندگ يگال! مادرم بودن

 .نامه رو برداشتم و بازش کردم عیسر

دروغگو  هیمن  يفکر کرد يدیند گهیمنو د نکهیدونم از ا یم. شیدیقبرستون د يهستم که تو یرزنیمن همون پ سالم،«

جاده بودن که من سر  ياونا تو! من مقصر مرگ پدر و مادرتم. رو به رو شدن با تو رو نداشتم يرو گهیهستم، اما من د

شد؛ چشمام رو باز کردم  یچ دمینفهم. زنده هستم دمیفهم دمیشن الهن يصدا یوقت یمردم، ول گهیحس کردم د. راهشون بودم

 بایشده بود و تقر دهیکوه کوب ي وارهیکه به د دمیپدرت رو د نیماش نمیبب نیزم يرو نیو مال نیخودم رو خون نکهیا يو به جا

هشت ساله دارم با . شدن یقربانرو کج کرد و خودشون  نیبه من نخوره ماش نکهیاون به خاطر ا. نمونده بود یچیه نیاز ماش

 يانگشتر مادرت رو تو. مادرت باهام درد و دل کرد و گفت تو رو داره یپدرت در جا فوت شد، ول. کنم یم یعذاب وجدان زندگ

 .لحظه داد دستم تا بدمش به تو نیمادرت آخر! گذاشتم، برش دار تیجا کفش

من رفتم، . یتو هم منو ببخش دوارمیام د،یمادرت دم رفتنش منو بخش. تو هستم يها یآوارگ نیمنو ببخش، من باعث ا مینس

اگر دست خطم  دیببخش» !بگو خوشبخت بشه میبه نس«گم  یآخر مادرت رو بهت م يفقط جمله ! گهید ینیمنو نب دوارمیام

 ».خداحافظ ست؛یخوب ن یلیخ

 ! ایاون زن مقصر بود، خدا... مقصر بود ! مرگ پدرم! مرگ مادرم. بند اومده بود نفسم

زنگ . نیبود و نامه هم پخش زم نیزم يعکسا رو. جواب دادنش رو نداشتم ينا یخورد، ول یوقت بود زنگ م یلیخ میگوش

 !کس رو نداشتم چیه يباز نکردم، حوصله  یول دمیخونه رو شن

 .اوردیخورد به کمرم فشار م یکه به در م ییضربه ها. در از پشتم اومد يدونم چقدر گذشته بود که صدا ینم

 !دختر یکن ینگرانم م يدار مینس. نده دست منکفشت مو مینس ؟يخونه ا مینس م؟ینس: ساالر

 .وحشت کرد نیزم يمن رو دنیتو و با د دیدر رو باز کردم که ساالر پر ره،یبه دستگ یکیو با فشار کوچ دمیدر کنار کش از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ١٣٣ 

 شده؟ یچ ه؟یچه وضع نیا م،ینس -

 :هق هق گفتم با

 ...ساالر ... ساالر  -

از  یکی يقطره اشکش رو هم که رو یحت. و دونه دونه عکسا رو نگاه کرد نیزم ينشست رو. و نامه رو نشونش دادم عکسا

 :بعد از تموم شدنش نگاهم کرد و گفت. عکسا که تموم شد، نامه رو برداشت و خوندش. دمید خت،یعکسا ر

 ؟يدیتو اون زن رو د -

 !اوهوم -

 !همه سال؟ نیچرا بعد از ا! سخته یلیبگم، خ یدونم چ ینم -

 !کنم ساالر یدارم دق م! دونم یم، نمدون ینم -

دستم رو . صورتم نگهش داشت يآوردش و جلو کمینگاهش کرد، نزد یکم. برداشت یجا کفش يرفت و انگشتر رو از تو ساالر

 .هیگر ریبلند زدم ز. ازدواج مادرم بود يبردم جلو که انداخت کف دستم؛ خودش بود، حلقه 

 یمامان من خودت رو م! خوام یمامان؟ من حلقه نم ییکجا. ده به من یعقد مگفت سر  یم شهیهم! مامانمه يحلقه  -

 ! خوام

خواستم بندازمش . دهنم يشکالت برگشت، شکالت رو باز کرد و خودش گذاشت تو هیبا . رفت زیبلند شد و سمت م ساالر

 :که با تحکم گفت رونیب

 .نهییفشارت حتما پا! دهیبخورش رنگت پر -

 .و دستم کردمش دمیزور خوردمش و انگشتر مامان رو بوس به

 !مامان، دوستت دارم -

 . کردم، نگاهش به من بود نگاهش

 ؟یشم؛ خوب یحالت برم نگرانت م نیبا ا -

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 .نگران نباش یبرو و الک. یآره، مرس -

 :کرد یاخم ساالر

 ! مینس ستین یواست الک مینگران -

 :که بلند گفتم رونیرفت ب یعکس ها و نامه رو برداشت؛ داشت م. ستادیا شد و بلند

 ؟يبر یاونا رو کجا م -

 .شونینیبب ستیچشمت؟ صالح ن يجلو يبذار يخوا ینکنه م -

 .آروم رفت یخداحافظ هیمحکم و  يقدم ها با
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 .باالخره خوابم برد نکهیچشمام تا ا يجلو ومدیوحشتناك م يبستم اون عکسا یکه چشمام رو م نیشب موقع خواب هم اون

دستم  يانگشتر مامان تو. خودم خندم گرفت ي افهیپف کرده بود که از ق يچشمام به قدر. شدم داریب يدیبا سر درد شد صبح

 . جواهراتم يجعبه  يدرش آوردم و گذاشتم تو. کرد یم ینیسنگ

 !یداشت دم روز عقدم دستم کنم؛ همون جور که تو دوست یمامان قول م -

صافم رو  يساعت چهار بود که رفتم حمام و بعدش موها. بودم کاریتا عصر ب. نداشتم یکار خاص چیمن ه یبود، ول ينامزد روز

ساعت هفت بود که تلفن زنگ خورد؛  کیچشمم بود کردم و نزد شترشیهم که ب یکم شیآرا. با اتو خوش حالت ترش کردم

 .ساالر بود لیموبا يشماره 

 بله؟ -

 ؟يحاضر مینس -

 آره، چطور؟ -

 . دنبالت امیم -

 .کردم تعجب

 .امیم نیخودم با ماش ست،ین يازین -

 .گردونمت یدنبالت و خودمم بر م امیم! پیخونه، اونم با اون ت ينصف شب تنها برگرد ستیدرست ن. امیگفتم م -

 . بود یبه حرفش فکر کردم، منطق یکم

 .حاضرم گهیربع د هیمن تا . یباشه مرس -

 .در خونتم يمن جلو -

مانتوم رو همون جور باز . دمیکلفتم رو پوش یو ساپورت مشک راهنیپ. اتاقم يدر رو براش باز کردم و رفتم تو. قطع کرد و

 يکه با همون لباس ها دمیاز اتاقم و ساالر رو د رونیسرم کردم؛ خالصه حاضر و آماده رفتم ب ممیمشک ریو شال حر دمیپوش

 !شده بود پیخوش ت دیشد. مبل نشسته يمن رو یانتخاب

 .سالم -

. کرد یزد؛ نگاهش داشت ذوبم م یم رونیحرارت از گونه هام ب. شد خیصدام برگشت سمتم و همون جور نگاهش روم م ای

 .ستادیدرست رو به روم ا. هم کردم کیمانتوم رو گرفتم و از خجالت نزد يبلند شد و آروم اومد سمتم، لبه ها

 ! يخوب شد یلیخ... خو  یلیخ...  یلیخ -

رفتارش  نیهم! يداد و گفت خوب شد رییدفعه لحنش رو تغ هیو  يگفت خوشگل شد یاولش داشت م. بود هول شده معلوم

 .لبم آورد يرو يلبخند

 !يخوب شد یلیتو هم خ ،یمرس -

 :نزد و تند گفت یحرف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ١٣٥ 

 !میبر -

 يتو. نگیکه به خودم مسلط شدم درها رو قفل کردم و رفتم پارک یکم. رفتارش تعجب آور بود رون؛یاز خونه زد ب عیسر

اعصابم . حرکت کرد یچشماش باز شد و بدون حرف ن،یباز شدن در ماش يبا صدا. نشسته بود و چشماش بسته بود نشیماش

 :و گفتم وردمایطاقت ن! نگفتم آخه، فقط گفتم اونم خوب شده يزیزدم که ناراحت شده باشه؟ چ یخرد شده بود، نکنه حرف

 ساالر؟ -

 :بلندتر گفتم. شد شتریرو نداد؛ تعجبم ب جوابم

 !ســاالر؟ -

 .دفعه برگشت سمتم هی

 جانم؟  -

 !حرفا نیجانم؟ ساالر و از ا ؟یچ. گرد شد چشمام

 :موضع داد و گفت رییتغ عیسر

 ! بله یعنی د،یببخش -

 !آهان. فکر کردم یرفت؛ کم ادمیاصال  حرفم

 شده؟ يزیآهان، چ -

 نه، چطور؟ -

 !يایآخه به نظر ناراحت م -

 .مینه نس... نه ... نه عز  -

کارا رو، من  نیده؟ نکن با من ا یم یسوت یچرا امروز داره ه نیا! زم؟یگفت عز یداشت م. شد یگردتر نم نیاز ا گهید چشمام

 ! جنبه ندارما

 گهیدادم د حیترج. دیکش یو دستش رو به صورتش م دیکش یهمش پوف م. بود خودشم از دست خودش کالفه است معلوم

 ! نشه جمعش کرد گهیبگه که د يزیچ دمیترس ینزنم، م یحرف

باغ پارك کرد و هر دومون همراه هم  نگیپارک يتو. میبرگشته بود یو هر دومون به حالت متعادل میدیرس یم میداشت بایتقر

 . میوارد سالن باغ شد

 .خانم ها اون طرفه يورود: ساالر

 .ممنون، فعال خداحافظ -

 شیچه آرا ،ییچه لباس ها! بود؟ نگیمدل يشو نجایا. چشمام گرد شد دمیسالن که رس يتو. تکون دادم و ازش جدا شدم يسر

 !خوب باشه ها؛ نه، افتضاح بود نکهینه ا! ییها
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 یلیفرشته خ. باهاشون کردم یماد و سالم و احوالپرسرفتم کنار عروس و دا. تر خودم بودم دهیهمه بهتر، ساده تر و پوش از

لباس . مادر فرهود و فرشته هم بود. و رفتم طرفش دمیسالن د يخاله رو گوشه . ختیخوب برخورد کرد که تعجبم رو برانگ

 . نبود يامادر فرهود رو نداشتم، اما چاره  دنیچشم د نکهیبا ا. نشستم نارشونک ک،یهام رو درآوردم و بعد از سالم و عل

 !زمیعز يایکردم ب یفکر نم ،يخوش اومد: فرهود مادر

 :زدم و گفتم يلبخند! دیداشت شد شیحرفاش ن. کشه یعذاب م دنمیبود داره از د معلوم

 . امیزشت بود ن -

 . نزد و مشغول حرف زدن با خاله شد یحرف گهید

مادرش . بودم دهیمن براشون سکه خر یدادن، ول یکادو م کیدرجه  يها لیبود فقط فام يدادن کادو بود؛ چون نامزد موقع

همشون چشماشون از کاسه زده بود . سکه به حامد شوهرش دادم هیسکه به فرشته و  هیبود که رفتم جلو و  یدر حال معرف

 .گفتم و نشستم کیزدم، عقدشون رو تبر يلبخند. بدم ییکادو نیکردن که همچ یدونستم فکر نم یم رون؛یب

اون ها و شب رو بمونم؛  يخاله قرار شد برم خونه  يکه با اصرارها نگیپارک میرفت. ازم تشکر کرد یلیرهود دم رفتن خف مادر

و همراه  رفتمیشد، ناچار پذ یتهران و خونه نصفه شب م میو تا برس میوقت بود و از اونجا که خارج شهر بود رید یلیچون خ

 .دیسوار شد و خند شارژ یلیخ. شدم نشیساالر سوار ماش

 خوش گذشت خانم؟ -

 !نبود شیهمون ساالر چند ساعت پ نیتعجب نگاهش کردم؛ ا با

 ؟یکن ینگاه م يجور نیا يشده دختر؟ چرا دار یچ -

 تو حالت خوبه؟ نمیبب! یچیه -

 .شم ینم نیبهتر از ا! یعال -

 !زد یشاد م یلیود؛ خب يعاد ریغ یبودم، رفتارش کم دهیروند؛ دروغ نگم ترس یبا سرعت م داشت

 ما، آره؟ يخونه  يایقرار شد ب: ساالر

 . بله -

 !خانم دکتر میخوبه، بزن بر -

 نمونیبه خونشون ب دنیضبط رو روشن کرد و تا رس. وقت بود بهم نگفته بود خانم دکتر یلیلبم نشست، خ يرو يلبخند

 . سکوت بود

 . بودن دهیهنوز نرس نایخاله ا میوارد خونه که شد. عمو يخونه  میو برگشت میخسته شد نکهیتا ا میدنبال عروس بود یساعت هی

 .دنیمامان و بابا هنوز نرس: ساالر

 ...  نکهیآره، مثل ا -

 :زد و گفت ينگاهش کردم که لبخند معذب
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 !من که هستم ستن،ین نایداخل؛ مامان ا دییبفرما -

 . میسالن نشست يمبل ها يهم رو همراه

 برات؟ ارمیب يخور یم يزیچ: ساالر

 ! ینه نه مرس -

 .اوردمیکردم، اما سرم رو باال ن یخودم حس م يساالر رو رو ي رهینگاه خ. هزار بود يهول شده بودم، تپش قلبم رو یلیخ

 ؟یقدر ساکت نیچرا ا -

 . بود تا نگاهم به نگاهش گره بخوره یکاف نیهم

 !بگم خب؟ یچ -

 :دیخند ساالر

 . برو لباسات رو عوض کن يخوا یم! دونم خودمم ینم -

 :بلند شدم و گفتم عیسر. رونیاسترس زا خودم رو بندازم ب طیبود تا از اون مح یحرف کاف نیهم

 . پس من برم باال -

 :گفت يهمراه لبخند محو ساالر

 .زمیبرو عز -

نگاه خندون و . ده بودنگرفت و فقط سکوت کر یول ره،یمنتطر بودم تا حرفش رو پس بگ! زم؟یعز ؟یچ. گرد شد چشمام

 ررسیآخر که داشتم از ت يلحظه . انداختم و رفتم سمت پله ها نییسرخ شده سرم رو پا! ریبه چشمام بود؛ نخ طونشیش

 ! پروا شده بود امشب یچه ب. رو من بود ششدم بازم نگاهش کردم که اونم هنوز نگاه ینگاهش دور م

و بدون  زمیفقط گفته عز دیمن چم شده؟ شا ایخدا! بودم؟ زشیمن عز واقعا یعنینگرفت، حرفش رو پس نگرفت،  نگاهشو

 !منظور بوده

 يبود رو یدونم چ یکه نم يلبخند. ستادمیبه در ا هیدر رو بستم و همون جا تک. کردم و وارد اتاق شدم یپله رو هم ط نیآخر

 !بهم داده بود؛ حرفش، نگاهش یبود حس خوب یهر چ یول! دونم چرا؟ یلبم بود؛ نم

 هی يتو. همون طور نشسته مانتو و شالم رو در آوردم. در اتاق فاصله گرفتم و آروم به سمت تخت رفتم و روش نشستم از

 ! و شوك یدودل ،یخوشحال نیبودم، ب یحالت

 ی؛ البته اگر از شوکش فاکتور مچقدر حسم قشنگ بود. دمیلبم نشسته بود، دراز کش يرو يکه هنوز لبخند ناشناخته ا یحال در

 . گرفتم

گرد و  يچشما. و مانتوم رو دورم گرفتم دمیمثل جن زده ها پر. تخت بودم که در بدون زده شدن باز شد يطور دراز رو همون

 .من قفل شده بود ي دهیترس يچشما يمات ساالر تو

 ...چند بار  ؟يباز در نزده وارد شد -
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 يچشما ادیو ! چرا رفت؟ نیهمون جور متعجب مونده بودم، ا. رفت و در رو بست رونیم، بنذاشت حرفم رو تموم کن ساالر

 کرد؟ يطور نیبودم که ساالر ا یمگه چه شکل نمیبلند شدم بب. گردش افتادم

 طور کرد؟ نیپس چرا ساالر ا! بود دهیالبته بدنم کامال پوش... و  شیبود، با آرا ختهیباز و دورم ر موهام

رفتم  عیاز ترس دوباره باز شدن در اتاق، سر. کردم که در اتاق زده شد یرو باز م راهنمیپ پیکردم و داشتم ز زونیرو آو مانتوم

 .گذاشتم رهیدستگ يو دستم رو رو ستادمیپشت در ا

 بله؟ -

 . بخور ایب یدم کردم، دوست داشت ییچا: ساالر

 .امیبذار لباسم رو عوض کردم م. یباشه مرس -

 .باشه -

خاله داشتم رو  يکه خونه  يرو درآوردم؛ بلوز شلوار راهنمیپ عیسر. ومدیپله ها ن يساالر رو يپا يجز صدا ییصدا گهید

 رونیسرم انداختم و ب يرو رو میفسفر یرو کامل پاك کردم و شال نخ شمیآرا. جمع کردم پسیو موهام رو هم با کل دمیپوش

ساالر داشت . رفتم نییسست و لرزون پا يو با قدم ها دمیکش قیتا نفس عم ندنبودن خاله و عمو معذبم کرده بود؛ چ. رفتم

با نشستنم . بود؛ رفتم جلو و نشستم زیم يرو ییچا وانیدو تا ل. تنش بود شیخونه ا يتو يکرد و لباس ها ینگاه م ونیزیتلو

 :دفعه گفت هی بود که ونیزیتلو دنیهمون جور در حال د. نداد تیاهم یلیخ یحواسش بهم جمع شد، ول

 رفتار فرشته و خاله چطور بود؟ -

 . کردم نگاهش

 چطور؟ ؛یمعمول -

 !يطور نیهم یچیه ،یچیه -

االن با وجود  یول...  یازش متنفر بودم، ول شهیکه هم يزیچ. شدم واناتیمستند ح دنیتعجب رو ازش گرفتم و مشغول د با

 ... ساالر 

 .ساالر به خودم اومدم يبا صدا. نبود ونیزیحواسم به تلو اصال

 !بخور، سرد شد -

 .ربطش شوك زده ام کرد یکردم که بازم با سوال ب یدهنم م کیرو برداشتم، داشتم نزد يچا

 از فرهود نزد؟ یخاله حرف -

 نه، چطور؟ -

 !يطور نیهم -

 .رو خوردم میازش رو گرفتم و چا زیر يچشما با

 . ارمیرفت قند ب ادمی -
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 .خورم یون قند منداره، من بد رادیا -

 !خوبه -

 . ستیمعلوم بود حواسش بهش ن یول ون،یزیچشمش رفت سمت تلو بازم

 ه؟یرو مطرح کنه جوابت چ شنهادشیاگه فرهود بازم پ -

 :طاقتم تموم شد و گفتم گهید

 ه؟یسواال چ نیمنظورت از ا -

 .از من و من کردنش معلوم بود هول شده کامال

 ... خوام  یمن م یعنی... خوام  یم... من ...  مینس نیبب -

اون چشماش رو بست و حرفش رو  یحرفاش بودم، ول يمن هنوز منتظر ادامه . زنگ در خونه حرفش رو قطع کرد يصدا

 . نصفه ول کرد

 .فکر کنم قسمت نبود االن بگم: ساالر

 رو؟ یچ -

 :دیخند ساالر

 ! خانم کنجکاو یفهم یبعدا م -

 یمبل بلند شدم؛ اونا از خستگ يبه احترامشون از رو. خاله و عمو اومد يرد؛ بعد از چند لحظه صداشد و در خونه رو باز ک بلند

 .مبل افتادن يرو

 شما؟ دیدیرس یک: خاله

 د؟یکرد ریقدر د نیهست، شما چرا ا یساعت مین هی: ساالر

 ! میکرد؛ االنم از دستش فرار کرد یمگه خالت ولمون م: عمو

 ینم یرو بزنن ول یخوان حرف یکردم م ینداشت؛ در تموم لحظه ها حس م یحرفاشون تموم. میدیاز لحن عمو خند همه

 !زنن

 . گهید میبخواب میما بر: ساالر

 ! نه: عمو

 چرا؟: ساالر

 ؟یرو تو بگ هیمگه قرار نشد اون قض: عمو

 .دیتونم بابا، خودتون بگ ینم: ساالر

 .و مستاصل به خاله نگاه کرد دیکش یپوف عمو

 !زنم یآخرش من حرف رو م یول دیکن یدعواهاش رو شما م شهیباشه بابا؛ هم: خاله
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 :دفعه و بدون مقدمه گفت هیرو به من کرد و  خاله

 .هیکرد و گفت خودشم راض يمادر فرهود امروز تو رو ازم خواستگار -

 ! فرهود بدجور کشته مردت شده دختر نکهیگفت مثل ا یپدرشم م: عمو

 ...  نایبا اون کارا و توه! چه طور روشون شده بازم مطرح کردن؟. کردم یم بهت داشتم نگاهش با

 . لبم نشست يرو يپوزخند

 ؟یبازم فکر کن يخوا یدخترم؟ نم هینظرت چ: خاله

 يهمه حرفا نیمن فکر کردم ساالر با ا! گفتن؟ یم یچ نایکرده بودم و ا يبغض کرده بودم، من چه فکر ستادم؛یشدم و ا بلند

 یم يساالر خواستگار يدارن از من برا دیخاله و عمو شا يها یدودل نیفکر کردم با ا. جور واجور آخرش بگه دوستم داره

 !کنن

 یبودم، انگار م رهیساالر خ يچشما يتو. بودم ستادهیکردم که حاال مقابلشون ا یبهم نگاه م یبا تعجب و پرسش همشون

کرد  یم بیچشماش بود که منو ترغ يتو یدونم چ ینم! نه ایود رو قبول کنم براش مهمه که من فره ایخواستم بفهمم آ

 . شد گذاشت یجزو محاالت م نمیداشته باشه که ا ستمشد که دو یم تیاذ یکنم؛ البته در صورت تشیاذ یکم

 ! نه -

 .هام از هم باز شد لب

 ! ادیمن جوابم رو قبال دادم خاله؛ من از فرهود خوشم نم -

 مطمئن؟: عمو

تونم از  یم نمیخواستم بب یمطمئن باشم ساالر؟ م. ساالر؛ غرق برق چشماش شدم يچشما يچشمام رفت تو ناخوداگاه

حسشون ناتوان  دنیچشما و فهم دنید يکال تو. دمیحس چشماش رو نفهم دم،ینفهم یول! چشماش بفهمم احساسش رو

 !بودم

نبود؛ رو کردم به عمو و محکم و بلند  هیاز دو ثان شتریالبته همون نگاهمم ب رم،یبا نگاه خ. نشم عیرو زود گرفتم تا ضا نگاهم

 :گفتم

 ! عمو دیمطمئن باش -

کالفه از . نگاهش فرق کرده یبار نگاهش کردم که حس کردم کم نیآخر يبرا. ساالر منو شوکه کرد قینفس عم يصدا

زود  یلیو خ دمیتختم دراز کش ياتاقم و رو يرفتم باال تو یکوتاه ریاز نگاهش روم رو برگردوندم، با شب بخ يزیچ دنینفهم

 .خوابم برد

چه  نمیمسخ خواب از تخت بلند شدم و رفتم سمت پنجره بب. اون چشمام باز شد هیشب يزیچ ایشر شر آب  يبا صدا صبح

قشنگ و  یلیخ. زد یم رجهیبلوز و شلوار تنش بود و داخل آب ش. استخر چشمام کامل باز شد يساالر تو دنیکه با د هییصدا
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شنا  يبار با بابا برنامه  هی ياستخر خودمون روز يتو شهیهم ریبخ ادشیچقدر هوس شنا کردم، . کرد یشنا م يحرفه ا

 !آب باشم يخواست االن تو یشد خودم رو از شنا دور کرده بودنم و بد جور دلم م یم یچند سال. میداشت

 یباغ صبحونه م يخاله و عمو داشتن تو. نییاتاق شستم و رفتم پا سیسرو يرو سرم کردم و دست و صورتم رو تو شالم

 :رفتم سمتشون و گفتم. خوردن

 .سالم -

 .و عمو به طرفم برگشتن و سالمم رو جواب دادن خاله

 . تونستم منم شنا کنم یخوردم کاش م یدلم حسرت م يرفت سمت استخر و تو یهمش م چشمام

 .زمیصبحونه عز ایب: عمو

 .خورم یبگذره م یبخورم، کم يزیندارم چ لیممنون عمو، من صبح ها م -

 صبحونه؟  يبرا ادیب یساالر رو صدا کن ير یم زمیعز: خاله

 :و گفتم ستادمیسکوش ا يرو. قبول کردم و رفتم سمت استخر یدرون یذوق با

 !ساالر، ساالر -

 .آورد رونیسرش رو از آب ب ساالر

 . له... بـ  -

 .ختیر یزد و آب از سر رو روش م ینفس م نفس

 .صبحونه يبرا يگه بر یخاله م -

 . گهید ي قهیپنج دق -

 :به روم زد و گفت يلبخند

 ؟ينکنه تو هم شنا بلد! ياستخر زوم کرد يبد جور رو ه؟یچ -

 .باال انداختم ییابرو

 .بودم یاز استخرها مرب یکی يمدت تو هیمن؟ من  -

 :چشماش گرد شد ساالر

 واقعا؟ -

 !؟يفکر کرد یچ! بله -

 ؟یاالن شنا کن يدوست دار -

 ... کنم  یحس م یدوست که دارم، ول -

چهرش تعجب کردم،  یناگهان رییاز تغ. نشست یلب ساالر لبخند بدجنس يبگم که رو یحرفم چ يدونستم در ادامه  ینم

 :دفعه و بلند گفت هیشد که  یچشمام قفل م يرفت و دوباره تو یمن م ياز چشما ریغ ییبه جا ینگاهش ه
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 ! حاال -

نفسم رو  يشانس آوردم زود. استخر ياز پشت هولم داد و با سر رفتم تو یدست ه،یحاال گفتن ساالر چ انیبفهمم جر امیب تا

کار که  نیو به عامل ا دمیکش یقیآب و نفس عم ياومدم رو يحرکت کامال حرفه ا هیبا  عیسر. نگه داشتم و دهنم رو بستم

 ! بود وعم. بود، نگاه کردم ستادهیاستخر ا يه لب

 . و آب سر و صورتم رو با دست چکوندم دمیخند

 دفعه خفه بشم؟ هی...  ینگفت... عمو  -

 ! يشنا استاد يدونستم تو تو یرفته من م ادتی نکهیمثل ا -

 . بودم دهیاستخر ند يوقت بود رنگ آب رو تو یلیخ -

 .دمیزدم به آب استخر و دستم رو نوازش گونه روش کش زل

 ؟یخوبت دعوت کن يشنا دنیما رو به د يخوا ینم: عمو

 .زدم و نگاهش کردم يلبخند

 !بابا ستیبلد ن: ساالر

 .کردم زیکردم و چشمام رو ر نگاهش

 ! بشم که نشون بدم بلدم بیحرفات مثل بچه ها ترغ نیفکر نکن با ا -

 :دیخند ساالر

 ! مسابقه ایاصال ب -

 ؟يچه مسابقه ا -

 . هر کس زودتر تموم کنه برنده است گش؛یسر استخر تا سر د نیپنج دور از ا -

 :اعتماد به نفس گفتم با

 ه؟یچ زمیجا -

 :دیبلند خند ساالر

 ! خانم اعتماد به نفس کاذب يمنو ببر یقبول؛ البته اگه تونست یبگ یهر چ -

 :رو به عمو گفت ساالر

 ! با شما داوربا -

 .امیمنم ب دیصبر کن: خاله

. فتهیشنا از سرم ن نیسرم گره زدم که در ح يدور سرم و باال دمیچیشالم رو از دورم باز کردم و پ. خاله هم اومد میکرد صبر

 یکردم که حت یقابل گفتن شنا م ریغ یبا سرعت. میشروع عمو حرکت کرد يو با صدا میستادیاستخر ا يهر دومون کنار لبه 
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 یقدر خوب شنا کنم، عال نیکه بتونم بازم ا نیهمه مدت دور بودن از شنا و استخر، ا نیبعد از ا. بود یخودمم باور نکردن يبرا

 .بود

ازم عقبه؛ لبخند  یساالر کم دمیاز منه که د يساالر در چه فاصله ا نمیبرگشتم بب. میدور آخر دمیدست زدن عمو فهم يصدا با

 . از حرکت منعم کرد یحالم بد نشد ول. دهنم و نفسم رو گرفت يآب رفت تو هویکه  رمیم و خواستم سرعت بگزد یبدجنس

برنده  يبا صدا. بود دهیآب بودم و نفسم بر ریهنوز ز. نتونستم ازش عبور کنم تا ببرم یساالر رو از کنارم حس کردم، ول گذر

شده؛ ساالر شنا کنان اومد  يزیچ دنیتازه اونا فهم. آوردم و شروع به سرفه کردن کردم رونیشدم بلند ساالر، سرم رو از آب ب

 :سمتم و گفت

 م؟یشد نس یچ -

 :دمیخند یو نفس تنگ یحال یاون ب يتو

 ... قط ... ف ...  یچ...  یه -

 .ومدیله داشت اشکش در مخا. استخر برد يلباسم رو گرفت و منو به سمت لبه  نیساالر آست. سرفه نذاشت ادامه بدم بازم

 . خاله...  ستین...  يز...  یچ -

 .باال ادیکمک کن ب: عمو

دونستم آسمم باال زده، اما دوست نداشتم نگرانشون  یم. دمیکش رونیو خاله دستم رو گرفتن و با زور خودم رو از آب ب عمو

 .کنم

 ؟یخوب: عمو

 .ن... جو ... ره عمو ... آ  -

 ؟يشد یچ: ساالر

 :دمیرمق خند یب بازم

 . دم... ب خور ... آ  -

 :و گفت دیخند ساالر

 ؟یاالن خوب! نوش جونت -

 . بم... خو ... آره  -

 ! یستیخوب ن زم؟یعز یزن یچرا نفس نفس م: خاله

 .ستادمیا یسست با

 . دین...  یبب... بم به خدا ... خو  -

 . بودم اشاره کردم ستادهیخودم که ا به

 !ها يخور یبرو لباسات رو عوض کن مادر، سرما م: خاله
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 .دیجفتتون برد. دیآره بر: عمو

 یداشتم وارد اتاقم م. ساالر اومد جلو و باهام هم قدم شد. شد یاز ساالر قدم برداشتم؛ لحظه به لحظه نفسم کمتر م زودتر

و کوتاه بکشم تا حالم  قیم نفس عمکرد یتخت نشستم و سع يرو. اتاق خودش يشدم که ساالر بدون توجه بهم رفت تو

 .بودم اوردهیرو همراهم ن يبهتر بشه؛ اسپر

و  دمیاومد و کنارم رو تخت نشست، دستش رو جلو آورد که ترس میمستق. دفعه در بدون زدن باز شد و ساالر وارد اتاق شد هی

 .سرم رو عقب بردم

 :کردم که گفتبا تعجب نگاهش . شال نگه داشت يبا دستش سرم رو از رو ساالر

 . دهنتو باز کن -

 ؟یچ -

نفس . خواد چکار کنه یم دمیتازه فهم. دمیرو دستش د يا يدستش رو باال آورد و اسپر هیکردم که  یخنگا نگاهش م مثل

 .زد طونیش يدور نموند و لبخند دشیکه از د دمیکش یراحت

 . گهیباز کن د -

زدم و  يو لبخند دمیکش یقینفس عم. و خودم دو بار زدم دمیکش رونیرو از دستش ب ياسپر يا يبودن ظاهر یعصب با

نگاهش . بهم زل زده بود قفل شد یساالر که با مدل خاص يچشما يخواستم تشکر کنم که چشمام رو. چشمام رو باز کردم

 يزل زدم تو ییبا پر رو. رو قطع کنم باینگاه ز نیزدن ا حرفبا  ومدیدلم نم یعنی. داد یحرف زدن رو بهم نم ياجازه 

 یکرد ول دایتونم بخونم حرف نگاه رو، که از بس نگاهش کردم چشمام سوزش پ یمنم م نمینکرده بب ییچشماش که خدا

 . زل زدم میچشمام رو با حرص ازش گرفتم و به روتخت. دمینفهم

 .ممنون -

 .هوا دیدستم زدم به بازوش که پر يبا اسپر. مونده رهیهنوزم بهم خ دمیدوباره نگاهش کردم که د. نزد یحرف ساالر

 ؟يمنو زد -

 . نیگفتم ممنون بابت ا ؟یکن ینگاه م يبر و بر دار هیچ. از هپروت درت آوردم ر،ینخ -

 . زد يلبخند. رو نشونش دادم ياسپر

 . زمیخواهش عز -

 : و گفتم اوردمیطاقت ن. چشمام گرد شد بازم

 ؟یچ -

 .کنم یگفتم خواهش م -

 ياز چشما. کنه یم تیداره منو اذ نینه بابا، ا دم؟یمن اشتباه شن یعنی. نگاهش کردم زیر يبا چشما. دز یلبخند بدجنس و

 . معلومه طونشیش
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 . دیدلش گفت که بلند خند يتو یدونم چ یحالت من نم دنیبا د ساالر

 . فکر نکن ادیز -

 . و برگشت سمتم ستادیدرگاه اتاق ا يو تو رونیشد و تا در اتاق رفت ب بلند

 . زمیفعال خداحافظ عز -

دارم  ا،یخدا ه؟یکارا چ نیمنظورش از ا. و در اتاق رو بست رونیو رفت ب دیبازم بلند خند. گرد شده نگاهش کردم يچشما با

 !يوا. بار تا حاال گفته يبار نه دو بار، چند هینه ! زمیبهم گفت عز. شم یم یروان

آماده  يکمک کردن برا يخاله رفتم برا يبا صدا. استراحت کردم یو عوض کردم و کمر سمیخ يبلند شدم و لباسا يزود

 :بعد از شام بود که گفتم. فتادین یتا شب اتفاق خاص. کردن ناهار

 . برم دیبا گهیخاله من د -

 . دخترم گهیبمون د -

 . کار يهمراهم ندارم برا یچیو ه مارستانیب میبر دیاز فردا با. نجامیا روزیاز د گه،ینه د -

اولش قبول نکردم وگفتم با آژانس برم که . رسونتم یکردم برگردم خونمون که ساالر گفت م شیبهانه راض یبا کل خالصه

 . قبول نکرد و همراهم اومد ینشه، ول تیاذ

حس  نیبا ا. ها باشمخواست تن یدلم م. دوست نداشتم باهاش برم شهیبرخالف هم. داشتم یاحساس خاص هیدونم چرا  ینم

 : گفت يو جد یباور نکردن یبهم کرد و با لحن يجد ینگاه میساالر ن. شدم نشیمقابله کردم و سوار ماش

 م؟یبر -

 : بهش کردم و آروم گفتم یاز لحنش نگاه متعجب ناباور

 .میبر -

آهنگ  يبا صدا. رفتار ساالر بود یهانناگ رییتغ رینداشتم و فقط ذهنم درگ ریبه مس یتوجه. رو روشن کرد و راه افتاد نیماش

 . با تعجب برگشتم سمت ساالر. ستیراه خونم ن میر یم میکه دار یراه دمیحواسم جمع شد و در کمال تعجب د

 م؟یر یکجا م میدار -

 . نگاهم کرد يشخندیبا ن ساالر

 . خوب يجا هی -

 . کرد ینگاهش بود که داشت ذوبم م يتو یدونم چ ینم. دمیآن ترس هینگاهش  از

 .لطفا منو برسون خونه. برم خونه دیمن با -

دونم  یبهم کرد و نم یساالر نگاه. تونستم حرفم رو بزنم هیشکرش باق يبازم جا یلرزش و ضعف صدام حالم بهم خورد، ول از

 . زد يکه لبخند محو دیچشمام د يتو یچ

 قابل اعتمادم برات؟ ریقدر غ نیا -
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ساالر نگاه . ختیر یاشکم هم صد در صد م ومدیم رونیکلمه از دهانم ب هی یاگه حت. تونستم بزنم ینم یعنی. نزدم یحرف

 .بهم انداخت که دلم رو لرزوند ینیغمگ

 . ادیدونستم اون قدر ترسناکم که از بودن باهام اشکت در م ینم -

 میفقط زل زده بودم به ن یحرف چیه یب. زنیر یاجازه دارن م یاشکام بازم ب دمیفهم ختیپشت دستم ر يکه رو يا یسیخ از

 . رخش

 . تونم صبر کنم ینم گهید. ماجرا رو نیتموم کنم ا دیکم تحمل کن، امشب با هی یول م؛یخوام ناراحتت کنم نس ینم -

 . شد یم شتریلحظه ترسم ب هر

 ه؟یمنظورت چ -

 . يشنو یم رو محرفا يهمه  میبرس. صبر کن گهیکم د هیکم، فقط  هی -

خودت کمکم کن بتونم محکم باشم در برابر  ایخواست بهم بگه؟ خدا یم یچ. در حال غش بودم نیسکوت زجر آور ماش يتو

 . یهمه چ

 . و قطع شدن آهنگ به خودم اومدم نیماش ستادنیفکر بودم که با ا يدونم چقدر تو ینم

 . شو ادهیپ -

تازه . دور شد نیاز ماش یتوجه به من در رو بست و چند قدم یبا تعجب نگاهش کردم که ب. شد ادهیزودتر از من پ خودش

 . اطرافم شدم يمتوجه 

که  ییتا جا. یو نه دار و درخت ينه خونه ا. دور افتاده طیبود ترسناك و کامال مح ییجا هی. لرز گرفتم شتریاطراف ب دنید از

از ترس . بود ستادهیدورتر از من و پشت به من ا ییساالر جا. شدم ادهیو باز کردم و پبا ترس در ر. دمید یم ونیایداشت ب دید

 . کردم کیخودم رو بهش نزد

 نجا؟یا...  يچرا منو آورد... ساالر  -

 . ساالر ابروش باال رفت. قدم عقب رفتم هی. شد کمیبرگشت سمتم و نزد ساالر

 ؟یترس یاز من م يتو واقعا دار -

 . دونم ینم... من ... من ... نه  -

 . يبه بعد رابطتو باهام فرق بد نیاز ا نکهیا ایو  یبه رابطمون شک کن يلحظه ا یخوام با حرفام حت ینم م،ینس -

 ! ترس بود. خورد یوول م زیچ هیذهنم  يفقط تو. دمینفهم يزیحرفاش چ از

  نجا؟یا میاومد... چرا  -

 . به اطرافش کرد ینگاه ساالر

 . نمیدوست دارم بعد از حرفام عکس العملتو بب. یحرفام ازم فرار کن دنیچون دوست نداشتم بعد از شن -

 ه؟یمنظورت چ -
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 . يو بر يبعد از حرفام بذار یتا حرفامو بزنم و تو هم نتون یشناس یکه نم ییجا ارمتیخواستم ب یم -

 کنم؟... ممکنه فرار ... دش من بع... که ...  هیمگه حرفات راجع به چ... مگه ... م  -

که  یاعتراف. خودم اعتراف کردم يچشماش شدم و تو ي رهیمنم از خدا خواسته خ. زل زد بهم يا هیحرف چند ثان یب ساالر

من از بودن ! نه دم؟یمرد ترس نیمن چطور از بودن با ا! عاشق ساالر. من عاشقش شدم. تا حاال به ذهنمم راه نداده بودم دیشا

 . دونم با تموم وجودم دوستش دارم یم گهیچون من د...  چون. ترسم ینم گهیهم د ایباهاش تا ته دن

 . ساالر دست از حرف زدن با خودم برداشتم يصدا با

 ؟ینیب یم یچ -

 .تعجب نگاهش کردم با

 ؟یچ -

 . زد يلبخند محو ساالر

  ؟ینیب یم یچ -

 .تر شد قیندش عمگنگ نگاهش کردم که لبخ بازم

 ؟ینیب یم یچشمام چ يتو -

 . بخونم يزیتونم از چشماش چ یدونه من نم ینم! خواد ازم یهم م یبابا، چ يا

 . کنم عیخودم رو ضا نخواستم

 شه؟ دهیچشمات د يهم تو يزیچ یکیتار نیا يتو يانتظار دار -

 . دیبلند خند ساالر

 . شه یم دهید شتریب یکیتار يتو يدید یم دیکه با يزیچ نیاتفاقا ا -

 طونیبه جز دو تا چشم سبز ش یچیه! غیاما در. کنم یچشماش تا بازم سع يبا حرص زل زدم تو. کنف شدم دروغ نگفتم بگم

 . چشمام رو ازش گرفتم يادیبا حرص ز. دمیند

 !جه؟ینت -

 ؟يا جهیچه نت -

 : با خنده گفت ساالر

 توشون؟ يدید یچ. زدن من و چشمام دیهمه د نیا ي جهینت -

 : به عقب برداشتم و بلند و با حرص گفتم یقدم

کنم چون  یگه، من مسخرش م یهم از حرف چشم آدما م یکس یفهمم، وقت ینم یچیچشم آدما ه يمن از تو نیبب -

 . بدم صیتشخ یچشم کس يرو از تو يزیتونم چ یو نم نمیب یجز دو تا چشم نم یچیه
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. ستادمیدهنم بود، اما همون جا ا يقلبم تو. ستادیتر از قبل بهم ا کینزد یلیکرد و خ یط قدم عقب رفته ام رو با دو قدم ساالر

 .شده بود خیم نیزم يپاهام رو! خودم بخوام، نه نکهینه ا

رفت و  يتو میدا. قرار بود یچشماش ب. چشمام ياونم زل زده بود تو. زل زده بودم به چشماش. کرد کمیصورتشو نزد ساالر

 . داشت یکیتار نیا يتو یچشماش برق خاص. نگاهش کالفه بود. چشمام بود نیآمد ب

 خب؟ -

 . به عقب برداشتم یقدم یکینزد نیاز ا کالفه

 

 . ینیب یم یمن چ يچشما يتو نیبب ایب يقدر به حرف چشمات معتقد نیاصال تو که ا. دونم یبابا، من نم يا -

 . زد يلبخند ساالر

 . قبوله -

دو تا چشمام  يو آخرش تو دیچرخ یصورتم م ينگاهش داشت تو. کالفه کننده يمد و بازم همون فاصله به سمتم او بازم

 . متوقف شد

 . نمیب یم ییزایچ هیخب، من دارم  -

 . اول اعتراف کنه دیاون با. نکنه از راز دلم با خبر شه؟ دوست ندارم زودتر بفهمه دوستش دارم. شدم هول

 . رو با هول ازش گرفتم چشمام

 . کنم یخواهش م. نه -

 . هیدونستم نگاهم سوال یم. بود، نگاهش کردم یکه از خواهش کردنش بهم ناش یتعجب با

 ؟يدینگاهت ترس يتو یاز چ -

 . یچیه...  یه -

 . یستین یخوب يدروغگو -

 . فهمم یکارا نم نیمنظورت رو از از ا... من ... من ... ساالر  -

 هیحرفا رو به  نیباره دارم ا نیاول نکهیبا ا. دونم چه طور حرفم رو بزنم یمن م. ستمین يا یمن آدم خجالت... من ...  مینس -

 . از حرفام یدوست ندارم ناراحت ش. از توئه میفقط نگران. تونم یم یول... زنم  یدختر م

 . زود بگو حرفتو. یکن ینگرانم م يدار گهیساالر د -

 ؟یمطمئن -

 . ترس نگاهش کردم با

 !اوهوم -
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 يساالر با صدا. نمیب یم ییزایچشماش چ يکردم دارم از تو یحس م. میقهوه ا يشد به چشما رهیسبزش خ يبا چشما ساالر

 : گفت يزمزمه مانند

 ... که  نهیا میحرف اصل. ارمیدوست ندارم با مقدمه گفتن سرتو درد ب -

و  کیکوچ يو جعبه  بشیج ياومد جلو و دست کرد تو. موندم که با حرکتش شوکم کرد رهیو مشتاق به چشماش خ منتظر

 . دستش و چشماش در حرکت بود نیچشمم ب. در آورد و بهم نشون داد يمخمل قرمز

 نگیاون ر یول. شد یحالش گرفته م یکل دید یمن م يکه هرکس جا دمیرو توش د يانگشتش بازش کرد و من انگشتر با

نگاهم رو از . یاضاف زیو چ نینگ چیبدون ه. انگشتر نیباتریو ز نیساده تر. بود باتریز يمن از هر انگشتر يبرا زرد يساده 

 . ختیاز چشمم ر یشکا. ساالر نگاه کردم يانگشتر گرفتم و به چشما

 . دوستت دارم -

رو هم  زهیخورد تا نر یچشمش وول م ياشک ساالر رو هم که تو. باز تر بود شهیگوشام شک نکردم چون گوشام از هم به

ساالر نگاهم . جوابشو ندادم و دستم رو بردم جلو و انگشتر رو از جاش در آوردم و بردم جلو و نگه داشتم. دمید يدیبدون ترد

 . کف دستش انداختمانگشتر رو . کرد و بعد دستش رو جلو آورد

 . دونستم یم -

پشتشو . گذاشت بشیج يو دستاش رو تو دیصورتش کش يدستش رو رو. نده نشونم شویکرد تا ناراحت یتالشش رو م تمام

 : بره که تند گفتم نیکرد و خواست طرف ماش

 ؟یکن یکار م یچ -

 .با تعجب نگاهم کرد ساالر

 . گهید میبر ایب. کردم ینم يکار -

 :بازم برگرده که گفتم خواست

 . من منتظرم یول -

 . تعجب نگاهم کرد با

 ؟یمنتظر چ -

من چشم دوخته  يها يباز وونهیشد و به د یگردتر نم نیچشماش از ا گهیساالر د. کیرو بردم جلو و خودمم رفتم نزد دستم

 : زدم و آروم گفتم يلبخند. بود

 ؟یکن يا گهیرو دست کس د بایاون انگشتر ز يخوا ینکنه م -

 . شد یصورتش داشت باز م ياجزا يکم تعجبش رفت و همه  کم

 تو هم؟...  مینس...  یعنی -

 . من هم دوستت دارم ساالر و االن منتظر انگشترم هستم -
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 . و انگشتر رو درآورد و خواست بده بهم که دستم رو بردم جلو بشیج يسرعت دست کرد تو با

 . خودت دستم کن -

 . دستم رفت بار غرورم شکست و عشقم از نیاول يمنو بگو گفتم برا. ها يتو هم خوب ما رو دور زد. طونیش يا -

 . دستم رو نگاه کردم. دستش به دستم بخوره انگشتر رو دستم کرد نکهیبدون ا بعد

 . دمیکه د هیانگشتر نیقشنگ تر نیا -

 ... بعدا با هم  یساده است، گفتم اگه قبولم کن یلیخ یول -

 . باستیز یلیخ نمیهم -

 . ستادمیا کشینزد رفتم

 . دوستت دارم یلیخ -

 .چشماش برق زد ساالر

  ؟یاز ک -

 . دوست داشتن رو اعتراف کردم نیتازه به خودم هم ا یول ،یدونم از ک ینم -

کم  یول. فقط ازت خوشم اومد. گم عشق تو نگاه اول، نه ینم. ازت خوشم اومد دمتیکه د یاول يمن از همون لحظه  یول -

 . يکرد ریرو اس چارهیدل ب نیکم ا

 . گرفت خندم

 . يبخند دیبه بعد فقط با نیاز ا ،يبخند دمیبا. بخند -

 . خودشم سوار شد. و در سمت من رو باز کرد و منو نشوند دیدو نیذوق دستم رو گرفت و به سرعت به سمت ماش با

 ؟ير یکجا م -

 . ما يخونه  -

 چرا؟ -

 . یهمه بفهمن تو مال من دیبا. طاقت ندارم گهیچون د -

 شیچند لحظه پ نیهم! ایمن مال اونم؟ خدا. تیاون موقع يحس ممکن رو بهم داد تو نیبهتر. حرفش برام قشنگ بود چقدر

باورم ! گه من مال اونم یاالن خودش، با زبون خودش داره بهم م یول! نه ایرسم  یدونستم من اصال به ساالر م ینم یحت

 .شه ینم

 .من تعجب کردن يدوباره  دنیعمو و خاله با د. میخونشون و وارد شد میدیزود رس یلیخ

 زم؟یعز یجا گذاشت يزیچ: خاله

 . نزدم و به ساالر نگاه کردم یحرف

 .دیخند ساالر
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 . بله، منو جا گذاشته بود -

 ينکنه خاله و عمو هم منو نخوان؟ مثل خاله . شدم از ترس تیرنگ به روم نموند و فکر کنم مثل م گهیحرف ساالر د با

 . زل زدم بهش میاشک يعمو با چشما يبا صدا. ختیاشکم ر! پس مخالفن. ومدیر نمصدا د یبود و از کس نییسرم پا. ساالر

 . مبارك باشه -

 . کردم تعجب

 . دیانشااهللا خوشبخت ش. زمیعز میدونست یما م: خاله

 . و به ساالر نگاه کردم دمیهق هقم خند با

 م؟یعقد کن یمامان ک: ساالر

من از خجالت  یکه خاله هم پشت بندش شروع به خنده کرد، ول دینفر خند نیعمو بلند و اول. میبا تعجب نگاهش کرد هممون

 .دیساالر هم خند. مانتوم ي قهی يسرم رفت تو

 . خب خسته شدم ه؟یچ -

 ؟يمگه چقدر از ابراز عالقت گذشته که خسته شد: عمو

 . تونم ینم میمهم االنه که بدون نس. ستیمهم ابراز عالقه ن -

 :خجالت گفتم با

 !ساالر -

 . يدخترم رو از خجالت سرخ کرد. پسر يریساالر نم: خاله

 :اومد کنارم و گفت عمو

 زم؟یعز یپسر خل وضع منو به سر و سامون برسون نیا یهست یراض -

 !بابا: ساالر

 . گهیگه د یراست م: خاله

 . نگاه کن پدر و مادر ما رو. بابا يا: ساالر

 :خندونش رو بهم دوخت و گفت نگاه

 . واهللا -

 .انداختم نییداد و بازم سرم رو پا یحرف بهم نم يخجالت اجازه . و رو کردم به عمو دمیخند

 . مبارکتون باشه. دهد از سر درون یرنگ رخسار خبر م: عمو

 

*** 
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 »ماه بعد سه«

 .برش داشتم. ساالر بود. زنگ زد تلفنم

 م؟یشه نس یتموم م یک. سالم -

 . کم مونده هی -

 . هنوز يکم مونده عروس خانم؟ کار دار هیکجا : شگریآرا

 : بود با حرص گفت دهیرو شن شگریآرا يکه صدا ساالر

 . مینس ستمیکه اونجا ن فیح -

 .دمیخند

  ؟يکرد یکار م یچ يبود -

 . سرش يکوبوندم تو یاگه اونجا بودم، با سشوار م. بخند، بخند -

 . دمیبلند خند هویحرف ساالر  از

 . دختر خط چشمت خراب شد. بابا عروس خانم دستم خط خورد يا: شگریآرا

 . يبا. باش نجایا گهیساعت د هیساالر کار دارم  -

 .با خنده تلفن رو قطع کردم یحرف بدون

 . مکرر ساالر تموم شد و اومد دنبالم يساعت هم با اس ام اس ها و زنگ ها هیاون  خالصه

 . دیباالخره شاهزاده رس. زمیپاشو عز: شگریآرا

نازك سنگ  يبندها یدکلته بود، ول. قشنگ بود یلیخ میعروس راهنیپ. نگاه کردم نهیآ يخنده بلند شدم و خودم رو تو با

عاشقش شده بودم و آخرش ساالر گفت اگر . بود یلیپف دامنم خ. داد یبهم م یلباس حس خوب يدیسپ. شده هم داشت يدوز

البته من . هیرتیدونستم ساالر غ یتا اون موقع نم. خردش یهستن، برام م ونیآقا یدوشم وقت يقول بدم شال بندازم رو

 . هاشو دوست دارم يباز یرتیغ نیا یول. آقا يمهمونا يرفتم جلو ینم يجور نیوقت ا چیخودمم ه

 . و در رو با ذوق باز کردم شگاهیآخرمو به خودم کردم و رفتم سمت در آرا نگاه

 :کرد و گفت یاخم شگریآرا

 .یانگار هول ير یجور م هی. کم ناز کن دختر هی -

 .زدم يبهش کردم و لبخند ینگاه

 . عاشقم ستم،یهول ن -

که  دمیو ساالر رو د رونیرفتم ب عیسر. کرد یم ینیدلم سنگ يچه کنم که حرف دلم بود و رو یاز حرفم حالم بد شد، ول خودم

 . کرد کیمنو به خودش نزد. دستش سرد بود. رفتو با دستش بازومو گ ستادیا کمیاومد نزد. مات من شده بود

 . ساالر زشته ها -
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 .دیخند ساالر

 زشته؟ یچ. میعقد کرد روزیما که د -

 . نایا يجلو -

 . دیبوس مویشونینداد و با خنده جلو اومد و پ یتیو چند نفر رو نشونش دادم؛ اما اهم شگریدست آرا با

 . يشد ایعروس دن نیباتریز -

. میکرد ریکه خاله زنگ زد و گفت د میبود هیآتل يتو. میشد نیسوار ماش نیکردن با دورب يبا يرو گرفت و بعد از با دستم

 . من شروع شد یشب زندگ نیو قشنگ تر میراه افتاد عیسر

همراه ساالر سوار  عیسر. میا هیآتل يهفته و ما هنوز تو کیساعت نزد میدیتازه فهم میکرد ریخاله تماس گرفت و گفت د یوقت

. بهش کردم ینگاه. رو گذاشت که غرق لذت شدم یساالر آهنگ نیماش يتو. یسمت باغ عروس میو حرکت کرد میشد نیماش

 . دوختم ابونینگاه سرشار از عشقمو ازش گرفتم و به خ. میرسوند میدگشکرت که به عشق زن ایخدا. واقعا دوستش داشتم

. ولش نکرد گهینگاهش کردم؛ دستم رو گرفت و اول با انگشتش نوازشش کرد و د. شدحال خودم بودم که دستم گرم  يتو

 .نمیبهتر يزدم و دستم رو سپردم تو دستا يلبخند

 م؟ینس يدار یچه حس -

 . بود يلحنش جد یول د،یخند یداشت م. کردم نگاهش

 . وقت نداشتم و تجربه اش نکرده بودم چیکه ه یحس. میحس تموم زندگ نیبهتر -

... من حسم  م،ینس یول. يشد میممنون که وارد زندگ. یقدر راحت از احساست بگ نیکردم ا یفکر نم. مینس یخوب یلیخ -

 . ستیحس من قابل گفتن ن

 : بروش زدم که ادامه داد يلبخند

 یاز تو رو مطرح کرد، داشتم دق م يخواستگار ي هیفرهود قض یوقت. روز عاشق بشم هیکردم منم  یوقت فکر نم چیه -

که اونم از قضا دوست و  گهید یرو، کس يکه دوستش دار یکس یسخته بفهم یلیخ. اوردمیخودم نم يبه رو یکردم، ول

خاله با تو  نکهیاز ا یکنم، ول یم یدارم بدجنس دیشا. از طرف اونا شنه راه گفتن داشتم و نه تحمل عنوان. دوست داره لتهیفام

 . يد یجواب مثبت به فرهود نم گهیکار د نیچون خوشحال بودم که تو با ا. د ناراحت نشدمدعوا کر

 . اخم نگاهش کردم با

 ؟يکرد تو خوشحال بود یداشت منو با حرفاش له م یوقت. گهیدستت درد نکنه د -

 .دیبلند خند ساالر

 ...  نکهیتا ا. بودم الیخ یبود خوشحال و ب یجوابت منف نکهیفرشته از ا یتا روز عروس. بایتقر -

 . زد یبهم کرد و لبخند مهربون ینگاه

 . فرهود مطرح شد، اونم با موافقت خاله و شوهرخاله هیخواستگار ي هیقض یعروس يبازم تو نکهیتا ا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا tina27  –پزشک تنها و مغرور                             

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

 . به دستم وارد کرد يفشار

 . باشه ممکنه جوابت فرق کنه یخاله راض یکردم که وقت یفکر م نیفقط به ا. دمینفهم یاز عروس یچیدروغ نگم ه -

 . چشماش دور کرد يرو ول کرد و موهاش رو از جلو دستم

خونه  يتو یوقت. خودم رو خوشحال نشون دادم یحالم بد بود ول نکهیبا ا. قرار شد تو رو برسونم م،یکه خارج شد یاز عروس -

اگه مثبت . بعد هیجوابت چ نمیگفتم بذارم بب... به فرهود  انتیحس خ. نشد یو از خودم و عشقم بگم، ول امیخواستم ب یم میبود

 . بود که بشه دیتا بتونم تو رو از ذهن و قلبم دور کنم، که البته بع کردم یخودم کار م يرو یلیخ دیشد با

 .بازوش يزدم و زدم تو يلبخند

 ؟یقدر دوستم داشت نیا یعنی -

 . نگاهم کرد طنتیبا ش ساالر

 گهید دم،یشن تویجواب منف یوقت. زد ینم یاونم به خاطر خاله فعال حرف یبود، ول دهیآخرا، مامان فهم نیاوف، داغون بودم ا -

 . مردم یداشتم از ذوق م

کردم با اون همه مقدمه و پاس دادن  یاول فکر م. فرهود رو مطرح کرد، شوکه شدم ي هیقض یبازم خاله شب عروس یوقت -

شه دوست داشتم همون لحظه  یباورت نم. شدم یبازم فرهود رو گفت عصب یوقت...  یولخواد از تو بگه  یسر حرف به هم م

خوان از تو  یگفتن باعث شده بود فکر کنم م يخاله و عمو برا يدایو ترد رفاطرف و ح هیتو از  يحرفا و سواال. خودم رو بزنم

 . فرهود رو گفتن گفتم بابا ساالر تو رو دوست نداره که بخوان راجع بهش حرف بزنن دمید یوقت. و عالقه ات حرف بزنن

 .دیخند ساالر

 . امشبو عشقه. میاز گذشته ها حرف نزن ایب گهید. نگاهت بودم هیمن اون لحظه دوستت نداشتم که، دختر هالك  -

 ؟يحرفا رو بهم نزده بود نیمدت ا نیچرا تو ا -

 . کرد نگاهم يبا دلخور ساالر

 تیسه ماه تو رو نها نیخونمون شب؟ اصال من تو ا يبار اومد هیدادن؟ اصال  یخونشون راه م يخانم خانما منو اصال تو -

 . دمید مارستانیب يچند بار تو

 . میما تازه عقد کرد. شد یجور م نیهم دمیخب با -

 !دمت؟ید نوریآخه نه که از عقدمون به ا -

 . یاز دستم خسته هم بش دیکه شا ینیمنو بب يخوا یاون قدر م شه،یتا هم میاالن با هم. نقدر غر نز نیا ساالر؟ ا -

 . اخم نگاهم کرد با

ما  م،ینس نیبب. میاز هم خسته بش دیوقت نبا چیما ه. مینس یمن یعشق زندگ نیتو اول. شم یوقت از تو خسته نم چیمن ه -

 داریخوب و پا شهیهم مونیاون وقته که زندگ. میاز هم نداشته باش یمخف زیچ چیه. میقبل از زن و شوهر بودن دوست باش دیبا

 ؟يد یقول م. مونه یو تازه م
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 . مطمئن زدم يلبخند

 .آره -

 ... بازم دستم رو تو دستش گرفت و  ساالر

به  یکس ایخدا. اوردمیبال در م یدلم داشتم از خوش يتو! جشن منو ساالر. به جشنمون میدیحرف باالخره رس یکل با

 . بود نشونیکه عمو هم ب دمیدرب باغ د يرو جلو يمن هست؟ از دور چند نفر یخوشبخت

در طرفم رو باز کرد و دستم رو  رونیب يشد و بعد از سالم با آدما ادهیپ عیساالر سر ستادیکه ا نیماش. کم استرس داشتم هی

 . شدم ادهیگرفت و پ

. دلم خندم گرفت يتو. محاله یهمه خوشبخت نیمنو ا! يوا. کرت باشهبه ف یکه کس نیا. خوبه یچقدر داشتن حام ایخدا

 من هست؟ هییبه پر رو یعروس ییخدا

مردونه و خانم ها  يسالن ها. میو وارد شد میبا عمو سالم داد. بودا یرتیغ. تر آورد نییپا یشدم و کاله شنلمو ساالر کم ادهیپ

 میکرد یباغ سالم و احوال پرس يتو يآدما يبا همه . میباغ بود يشد همه تو یخونده م يکه عقد سور یموقع یجدا بود، ول

مطمئنم همون طور که  یول. دلم براش سوخت. بود نیبود و نگاهش به زم ستادهیا يکه چشمم به فرهود افتاد که گوشه ا

نگاهم رو ازش گرفتم و . قلبش يتوالبته اگر واقعا رفته باشم . کنه رونمیتونه ب یم هویقلبش، همون جورم  يرفتم تو ییهوی

 !ایخدا. رو داشتم میحس زندگ نیبهتر. مینشست گاهمونیجا يهمراه ساالر تو

 م؟یعقد کن دیبازم با -

 . دمیخند

 . دادن کادوها يشه برا یخونده م يفقط سور. عقد که نه -

 .دیخند ساالر

 . میدو بار عقد کن يمحکم کار يبرا ستیخب بدم ن -

 . دمیادا شد بلند خند یحرفش که با طنز جالب به

 . باش نیکم سنگ هی! ها یا تو عروس -

 . رو خوردم خندم

 . خودم يچشم آقا -

 .باال انداخت ییابرو ساالر

 . همسرم یاوک! اوهو -

 : مسخرمون تموم شد و بعد از سه بار خونده شدن خطبه بلند و رسا گفتم يعاقد و خاله، حرفا يصدا با

 . مرحوم خودم بله يهمسرم و خانواده  يخانواده  يبا اجازه  -
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باال داد  یساالر تورم رو کم. دمیخند یم میمن و ساالرم داشت... سوت و دست و هورا و  يصدا. هوا يلحظه باغ رفت رو هی تو

بعد از دادن . بودم اوردهینهنوز بودن شنلم رو در  ونیچون آقا. دنیکه بازم همه دست زدن و هورا کش دیرو بوس میشونیو پ

وارد . باغ موندن يهم تو يالبته عده ا. يسالن کنار يته باغ و خانم ها هم تو یسالن يرفتن تو ونیآقا فات؛یکادوها و تشر

 . ساالر شنلمو در آورد و داد دست خاله میسالن که شد

 . مادر دستت باشه تا آخر مراسم -

 . و منو محتاطانه بغل کرد دیزد و ساالر رو بوس يلبخند خاله

 . دیانشااهللا خوشبخت ش -

 .ممنون خاله -

 . مامان یمرس: ساالر

 . بودم يکردم و از توجهش بهم غرق شاد ینگاه ساالر رو حس م ینیسنگ یول. و من به مهمونا چشم دوختم مینشست

 . ستایبد ن يبنداز چارهینگاهم به من ب هی -

 . دمیخند. کردم، مثل بچه مظلوما بود نگاهش

 . به شوهرش نگاه کنه نه مهمونا دیعروس با -

 . خب تو هم نگاه کن. کنن یبه هم نگاه م یقدر جلفن و ه نیا نایگن چرا ا یاالن م! نه بابا زشته -

 .نگاهم کرد زیر يبا چشما ساالر

 نگاه کنم؟ یش یتو ناراحت نم -

دارن عرض  اینشستن  ایمختلف،  يرنگ و وارنگ و مدل ها يباساهمه با چه ل دمیبه سالن انداختم و د یحرفش نگاه نیا با

 . کنن یاندام م

 . دارم نانینه بابا من به ساالر اطم! نداره؟ بیکنه؟ ع نگاه

 . زدم يکردم و لبخند نگاهش

 . زمیشم عز یمن ناراحت نم. تو راحتن، تو هم راحت باش يجلو يطور نیخودشون ا یخب وقت -

 . تعجب کردم. با بهت نگاهم کرد ساالر

 ه؟یچ -

 ؟یگفت یاالن چ -

 . شم یگفتم من ناراحت نم -

 . نه، نه، بعدش -

 . حرف قشنگ من بهش بود نیاول نیا. حق داره خب. هنگ کرده زمیعز يکلمه  يبله، آقامون رو دمیکردم و د فکر

 . نگفتم که يزیبعدش چ -
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 . زدم یلبخند بدجنس و

 . منظورمو يدیفهم ه؟یلبت چ يرو يلبخند موذ نیاپس  گه؟ید ينزد -

 . کنم تشینتونستم اذ گهید

 .بود یو خواه یو هست يبود زمیبگم، تو عز ستین يازین. ساالر یزمیتو عز -

 . چشمام موند يو رو دیکل صورتم چرخ يزد و نگاهش تو یبرق چشماش

 . چقدر دوستت دارم یدرك کن یتون ینم یحت -

 . شد دهیعشقوالنمون بر يخاله حرفا يکه با صدا میحال خودمون بود يتو

 

*** 

 

 !منو ساالر يشه، خونه  یباورم نم یحت! من يخدا. منو ساالر يکجا؟ خونه . میگشت یبرم میو داشت مینشست نیماش تو

 . زد یجلو م ازشون یو ساالر هم ه دمیخند یزدن و من سرخوش م یبوق م یدنبالمون بودن و ه نیتا ماش چند

 چونمشون؟یبپ يخوا یم -

 . زشته. هم هستن ناینه خاله ا -

 .خانوم یاوک -

 يشتریو ساالر هم پول ب میآپارتمان منو فروخت. خاله يخونه  کیآپارتمان نزد هی. میدیباالخره رس يمسخره باز یکل با

 . میو به توافق جفتمون به نام جفتمون زد میدیبزرگ خر بایآپارتمان تقر هیگذاشت روش و 

قبول نکردم و گفتم به نام جفتمون  یرو داد، ول شنهادشیساالر پ. رو به نام زنشون کنن زشونیکه همه چ ییاز مردا ادیم بدم

 . يکامال مساو. بزنه

مبل  يرفتم و رو م،یرو بستو در  میوارد خونه که شد. میخونمون شد یو سفارش از طرف عمو و خاله راه یخداحافظ یکل با

 . نشستم و کفشمو از پام کندم

 . مردم یداشتم از پا درد م. شیآخ -

تازه . دمیخجالت کش. و کنارم نشست و دستش رو انداخت دورم يو کتش رو در آورد و انداخت رو مبل کنار دیخند ساالر

 . مییتنها گهیمن و اون د دمیفهم یداشتم م

 ...  گهیمن و تو د. خجالت نکش خانم خوشگلم -

 . برگشتم سمتش. از جام بلند شدم که دستم رو گرفت. زد یطونیش لبخند

 کجا؟ -

 . شم یدارم توش خفه م. برم لباسمو عوض کنم -
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 .دیخند ساالر

 . زمیبرو عز -

از بغل بود خدا رو  پشیچون ز میعروس راهنیپ. اتاق سیسرو ياتاق خواب و بلوز شلوار خوابمو برداشتم و رفتم تو يتو رفتم

و  دمیلباسام رو پوش عیسر. خالص شم شیخشک و آرا يگرفتم تا از شر اون موها یدوش کوتاه. شکر کمک الزم نداشتم

 . دمیتخت د ياومدم که ساالر رو با همون لباس ها رو رونیب

 . ستادیکه اومد رو به روم ا رونیدم و خواستم برم از اتاق ببهش نکر یتوجه. باال انداخت ییبهم کرد و ابرو ییسر تا پا ینگاه

 ه؟یچ -

 ؟ير یکجا م -

 . دونم ینم -

 يقلبم تو. زد و کارش رو تکرار کرد و منم باز رفتم عقب يشخندین. قدم رفتم عقب هیشد که  کمیقدم نزد هیو  دیخند ساالر

ساالر نگاهش از روم برداشته . ساالر بازم اومد جلو که تا خواستم حرف بزنم. اتاق واریکه خوردم به د میرفت ییتا جا. دهنم بود

کرد؟ نگاه  یداشت م يچه کار نیا. اوردمیاز تعجب داشتم شاخ در م. هوا دنیداد زدن و پر بهگرد شروع کرد  يشد و با چشما

که باعث بشه اون جور داد  يا گهید زیسوسک چ هینگاه که کردم به جز . اشاره کرد نیبا انگشت به زم دیبهت زده ام رو که د

 ترسه؟ یجور م نیاز سوسک ا یعنی. دمیبزنه ند

پس از . سوسکه موند يورجه و ورجه بازم نگاهش رو یتعجب بازم نگاهش کردم که با نگاهم، شرمنده نگاهم کرد و با کم با

 . مرد از سوسک بترسه هیشد  یباورم نم يوا! دیترس یسوسک م

به . کرد یکالفه نگاهم م یو با حالت ستادیساالر آروم ا. سر سوسکه يزدم رو واریکنار د ییخنده و با دمپا ریبلند زدم ز دفعه هی

 :برداشتم و رفتم کنار گوشش زمزمه کردم يو با خنده از کنارش رد شدم و سوسک رو با دستمال کاغذ اوردمیروش ن

 .بود شتیپ قهیچند دق تیجواب اذ نمیا. ینیب یجزاش رو م يجور نیا یکن تمیاذ يهر وقت بخوا -

 . لبخند نگاهم کرد با

 ؟یترس یتو واقعا از سوسک نم -

 . نه -

 . هست شمیمرد پ هی. خونه يراحت شد از بابت سوسکا المیخب خ -

شد تنها  میدگفرد زن نیو خنده ها، و بهتر ایشوخ نیرقم خورد با هم میشب زندگ نیبهتر. خنده ریز میدو تامون بلند زد هر

 .میساالر ادامش داد يو طبق همون حرفا میرو شروع کرد ینیریش یزندگ! و تنها مونسم میعشق زندگ

 ».میاز هم نداشته باش یمخف زیچ چیو ه م،یصادق باش م،یباش دوست«
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 انیپا

 

  92 اردیبهشت  : یینها انیپا

  93 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member229900.html: نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member4929.html: طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member9963.html:    ناظر 

   http://www.forum.98ia.com/member101619.html:     ویراستاران

  http://www.forum.98ia.com/member82614.htmlو 
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