
 تو! نماند باقی ایعالقه و عشق هیچ جای که آموختی من به ایگونه به را عشق تو: خالصه

 و آمدی. نماند باقی اعتمادی هیچ دیگر که کردی تکه هزار و کوباندی زمین بر چنان را اعتمادم

 !کنم؟ چه شده تکه هزار قلب این با حال شد، ویران امزندگی

 

 اول فصل

 شاعرانه وهم

 

 :مقدمه

 .شد پایانت من آغاز

 .شد من آغاز تو، پایان

 من، اما بودی گرفته کناره تو

 !کشیدم همگان رخ به را بودن تو عاشق تنه یک

 

 :مهسا

 سویی و سمت به هرکدام من شیطون و شر هایکالسی هم درآمد صدا به که کالس پایان زنگ

 به را زندانی یک آزادی حکم انگار که داشتندبرمی خیز کالس در سمت به ایگونه به و دویده

 !رودمی طرف آن و طرف این به زندان از خروج برای صبرانه بی او و ایداده دستش

 دبیرستان آخر سال. زدم پیچیدمی سرم در که هاییخنده و جیغ صدای و هیاهو این به لبخندی

 !میشود؟ تکرار دیگر بار دبیرستان که گویدمی کسی چه و گذراندممی را

 کیف درون را هایمجزوه و هاکتاب و برخاسته جایم از نرمی به هایمکالسی هم دیگر برخالف

 آن از بعد. فشردم دست در را کشش و رفته خود چادر طرف به سپس. دادم جا خود رنگ مشکی



 دوش به را عزیزم کیف و کشیدم اممشکی چادر به دستی کردم محکم سرم روی را چادر کش که

 .کشیدم

 هیچ بی من و شد نواخته امشانه روی بر محکم چندان نه ایضربه کالس از من خروج محض به

 !کیست ظریف دست آن صاحب دانستممی تردیدی

 !ات جزوه دریایی،_

 به دانمنمی! میکند خطاب دریایی مرا گذردمی بودنمان هم کنار از است سال سه که همچنان

 !است؟ شبیه دریایی موجودات به امچهره راستی به یا است من ی دریاگونه چشمان سبب

 نگاهم گونه این که داشت کردن حسودی هایمگونه چال شد؛ امچهره مهمان ایخندهتک

 !کرد؟می

 .بینمتمی فردا فرناز، ممنون-

 .کرد همراهی مرا کالمش صمیمیت و مهربونی با و داد تحویلم شیرینی لبخند

 !فعال. بودی داده بهم که تو از مرسی گلم، میکنم خواهش-

 .رفتم بیرون به مدرسه حیاط از و داده تکان برایش دستی

 میزان امشانه طرف دو روی را هاآن و داده کیفم بند به حرکتی معمول طبق و ایستادم ایگوشه 

 مسیر یروانه را امخسته البته صد و جستجوگر نگاه و داده قرار بدنم طرف دو را دستانم. کردم

 مثل خانه، به برگشتن برای و بودم سرویسی. کردم مانمدرسه مقابل از گوناگون هایماشین تردد

 .بودم ایستاده آمدنش انتظار به همیشه

 دندان یتیغه به را پایین ب**ل و کوبیده زمین به ناموزون و ناهماهنگ ضرباتی با را راستم پای

 .کردم احساس کنارم در را کسی ایستادن که کشیدممی

 به غرولند و کالفه که نازکی صدای شنیدن با که باشد هایمسرویسی هم از یکی زدممی حدس

 .بردم پی خود حدس درستی به رسید،می نظر



 اصال خونه؟ میرن که باشیم کسایی آخرین باید همیشه چرا! مرده؟ این کجاست پس! بابا ای-

 !که واقعا !کنهمی دیر اینقدر چرا فهممنمی

 نیز مرا که بود ایمسئله بود، ساله ۴۵ الی ۴۰ حدودا مردی که سرویسمان یراننده آمدن دیر

 را ساعتی ربع بود، دقیقه سی و دو مانمدرسه تعطیلی ساعت که حالی در. کردمی خاطر آزرده

 !ایستادیممی سرویسمان آمدن انتظار به نیز

 دیگر مدارس از سرویس چندین نیز ما از بعد و قبل ما گرامی یراننده این دیگر، طرفی از اما

 اعمال منفی تاثیر آمدنش دیر بر نیز راه بین ترافیک و کشدمی طول نیز هاآن آوردن و بردن دارد،

 .کندمی

 .آمدنمی بر دستمان از کاری! بگوییم؟ توانستیم.می چه

 :دادم پاسخ حوصله بی و خسته اما عصبی، چندان نه لحنی با و چرخاندم طرفش به را صورتم

 هایبچه دنبال باید و داره ما از بعد و قبل سرویس تا چند خب گندم؟ بکنیم تونیممی چیکار-

 همین دلیلش و میاد تاخیر با همیشه هم هاصبح حتی... بره هم دیگه مدارس از دیگه

 ...اما نمیاد خوشم انتظار این از منم! که گفت نمیشه چیزی اما... موضوعه

 پروایم بی البته؛ صد و تپل هایسرویسی هم از دیگر یکی مریم، که بود نرسیده پایان به امجمله

 :کرد اعالم خوشحال، یا است خشمگین دانستمنمی که بلندی نسبتا صدای با

 !اومد باالخره-

 راننده که افتاد رنگی زرد ماشین به نگاهم گرفتم که را اشاشاره انگشت رد صدایش شنیدن با

 .بود نشسته فرمانش پشت سرویسمان

 خود ظریف جسم به سنگین هاییگام با و طلبکارانه و چرخاند حدقه در را هایشچشم گندم

 آقای ماشین که جایی آن از. افتادم راه به او سر پشت آهسته هاییگام با نیز من داد، حرکت

 عقب هایصندلی روی بر( هایمانسرویسی هم دیگر از) بیتا و گندم من بود، پراید یک نیازی

 .گرفت قرار راننده دست کنار و جلو نیز مریم شدیم جاگیر



 نگاه با گندم و انداخت هایمانچهره به آیینه از نگاهی نشستنمان محض به نیازی آقای

 مندگله چیزی چه از که فهماند را این نگاهش با و زد زل او به شرمی بی کمال در اشخصمانه

 منتظر خستگی و کالفگی از آمیخته حالتی با من و نگریستمی بیرون به تفاوت بی بیتا. است

 .بودم مانراننده افتادن راه به

 به تاخیر اندکی از پس را ماشین و کشیده عمیق نفسی افتاد که من چشمان به نیازی آقای نگاه

 .انداخت راه

 ماشین کف بر را پایش ضربات خشمگین ایچهره و حرص با و نشسته بیتا و من بین گندم

 نرسد هایمگوش به دهنده آزار صدای این آنکه برای و داده تکیه شیشه به را سرم. نواختمی

 تعجب، کمال در کردم؛ دیگری افکار متمرکز را ذهنم و فشرده هم روی بر نرمی به را هایمپلک

 !رسیدنمی گوش به صدایی

*** 

 و دادم هدیه مادر داشتنی دوست و براق چشمان به لبخندی و کشیده سر از نرمی به را چادر

 در نمودم،می هدایت خود خواب اتاق سوی به را امخسته تن آهسته هاییگام با که طور همان

 :دادم پاسخ شوخ و بلند صدایی با نه، یا خورممی نهار اینکه بر مبنی مادرم سوال جواب

 شکمم این بگذرمم من تازه گذشت؟ خونه خانم دستپخت از میشه مگه! خورممی که البته-

 !گذرهنمی

 

 :داد پاسخ مادرانه ذوقی با و خندید مادر

 گرم برات رو نهارت االن... بیا و کن عوض رو لباست زود! اینقدر نریز زبون! بچه تو دست از-

 .کنممی

 !بودم مادرم عاشق قدر چه من و افتاد یکدیگر روی بر مالیمت با هایمپلک



 برداشته را لباسی چوب. شدم هایملباس کردن عوض مشغول و داده قرار اتاق از ایگوشه را کیفم

 قرار در پشت را لباسی چوب سپس آویخته، آن به ظرافت و دقت با را اممقنعه و شلوار و مانتو و

 تحصیل آن در که ایمدرسه. دادم قرار ایگوشه نیز را آن سیاهم چادر کردن تا از بعد و داده

 از توانستنمی کسی و بود اجباری سرمان بر چادر دادن قرار جهت این از بود؛ شاهد کردممی

 .یابد گریزی قانون این

 سرشان بر را چادر هنگامی درست که دیدممی را مانمدرسه آموزان دانش از تعدادی گاهی

 آموزان دانش به تنها نه مورد این. باشند رسیده مدرسه ورودی در نزدیکی به که کشیدنمی

 چه. است کرده پیدا نمود نیز دبیرانمان از برخی رفتاری عادت در حتی بلکه نمیشود محدود

 چادر هاانسان از برخی برای و دارد را خودش خاص اعتقادات و عقاید کسی هر کرد؟ توانمی

 !نیست تحصیلشان یا کار محل به ورود برای مجوزی جز چیزی گذاشتن

 سر به چادر روممی بیرون خواهرم و مادر همراه که هنگامی و عادی حالت در نیز من خود حتی

 پوشانممی را موهایم برعکس هستم، حجاب بی فردی که نیست این معنای به این اما کشمنمی

 و تنگ نیز شلوارهایم و هستند نچسب و بلند اکثرا مانتوهایم است مالیم و کم بسیار آرایشم

 .نیستند چسبان

 حین همین در که نمودم یکدست و صاف را نامرتب موهای نرمی به و گرفته دست در را امشانه

 :رسید گوش به مادرم بلند صدای

 ...میشه سرد غذات دلم عزیز بیا مهسا؟-

  

 

 .اومدم مامان، چشم-

 .شدم خارج اتاق از آهسته هایی.گام با و گرفت قرار تحریرم میز روی نرمی به امشانه



 امبینی عجیب مادر نثار قیمه بوی شدممی نزدیک مانآشپزخانه به پیش از بیشتر که قدر آن هر

 !کند حرکت پاهایم از ترسریع که کردمی وادار را

 .کوبیدم برهم شادی و ذوق با را دستانم کف و شده آشپزخانه داخل

 !تو خلقتی شاهکار خانم؟ مامان تو کردی چیکار! که برداشته رو خونه غذا بوی! وای-

 مالیمت با دادمی قرار غذایم بشقاب کنار برایم را براق و تمیز لیوانی که حالی در و خندید مامان

 :داد پاسخ

 !بچه بخور رو غذات بشین-

 :گفت و آمده کالممان میان خنده با نیز مهتاب زیبایم خواهر

 !خوادمی چیزی یه مطمئنن! شده خوار پاچه خیلی امروز این مامان-

 خواهرم یگونه جنگل چشمان به نگاهی کمر به دست و بسته نقش ام.پیشانی بر ظریفی اخم

 :دادم پاسخ داشتم دادنش نشان جدی در سعی که خندان لحنی با و انداختم

 !من نه کنیمی خواری پاچه همش که تویی اون بعدشم... سالم اوال-

 گذاشت نمایش به را ناشناخته و عجیب رقصی ابروانش با و داده چشمانم به را نگاهش مهتاب

 :داد پاسخ و

 !کنما یادآوری رو رسیدی شومت اهداف به خواری پاچه با که دفعاتی اون نذار-

 جوابی حاضر فرد من که گویدمی کسی چه و کرده هدایت باال سمت به را ابروانم از ایتکه

 !هستم؟

 که چیزای به خواری پاچه با تو که دفعاتی شمار خوبه! نکردی کارا این از اصال خودت نکه-

 !چشمه تو من از بیشتر برابر صد رسیدی خواستیمی

 :گفت و داده هایششانه به حرکتی مهتاب



! خواهر بذار کنار رو عادت این تو اما... ارشدم فرزند من چون نداره ایرادی من برای حال؛ هر در-

 !زشته

 حالت بردم، درونش حال به پی گرفت نشانه را چشمانش نگاه که حیرانم و گرد چشمان

 اشچهره. بود شده جمع طنزگونه حالتی با لبانش و بوده درونش شیطنت گویای چشمانش

 صندلی روی بر که حالی در و باشم خوددار نتوانستم که رسیدمی نظر به خندان و بانمک آنقدر

 !شد آغاز خندیدن شدممی گیر جای اشکناری

 لحنی با دادمی تکان طرفین به را سرش که حالی در و نشسته هردویمان مقابل درست نیز مادر

 :گفت و داده تکیه چپش دست کف به را اشچانه متاسف

 !دادم جامعه تحویل رو دیوونه دوتا سالم یبچه دوتا جای! خدا رو تو کن نگاه-

  

 

 .افتادیم خنده به مانسه هر بعد و انداختیم یکدیگر به نگاهی مهتاب و من

 را غذایمان آرامش با توام بخش لذت سکوتی در و نشد بدل و رد میانمان کالمی دیگر این از پس

 .کردیم صرف

 با کردممی جمع را میز روی هایبشقاب که حالی در و برخاسته جایم سر از نهار خوردن از بعد

 :گفتم مادر به رو لبخند

 .نکنه درد دستت... همیشه مثل بود خوب خیلی... مامان مرسی-

 :داد پاسخ مهربانی با و داد تکان سری مادر

 .جونت نوش دلم عزیز کنممی خواهش-

 باقی جایش سر بر ثابت طور همان نشست مهتاب صورت روی بر که مادر چشمان از نگاهم

 !ماند



 گاهی گه بود دوخته تلفنش یصفحه به را چشمانش و نشسته جایش سر حرفی هیچ بی او

 و آمدندمی در رقص به تلفن یصفحه روی بر خاص مهارتی با باریکش و ظریف انگشتان

 برای عجیبی میل و کردممی نگاهش کنجکاوانه. درخشیدنمی فراوان شعف و شوق از چشمانش

 .شد ایجاد درونم در کارش از آوردن سردر

 که گشودم هم از را لبانم کلمات آوردن زبان به برای و کشیده سیاهم لخت موهای به دستی

 !شد مادر و من تعجب و حیرت باعث اشناگهانی حرکت با مهتاب

 بلند گام چندین کردن طی با زنان جیغ و برخاسته جایش سر از ثانیه صدم چندین طی در

 سینک درون در هالیوان گذاشتن مشغول که او. انداخت مادر آغوش در شدت به را خودش

 هالیوان تمام که بود نمانده چیزی و شده غافلگیر شدت به مهتاب حرکت این با. بود شوییظرف

 !شوند یکسان خاک با

 دو آن میان نگاهم تعجب و ترس از آمیخته حالتی با و گرفتم دندان به را پایین ب**ل اراده بی

 .بود نوسان در

. داد قرار ایگوشه را هالیوان احتیاط با و کرده دور خود از را مهتاب خشمگین ایچهره با مادر

 .داشتم واهمه شدت به مادر عصبانیت از من و بود خشم از مملو چشمانش

  

 :گشود سخن به ب**ل و شده خیره مهتاب چشمان به بار شماتت نگاهی با مادر

 تا سه شکنه؟می افتهمی دستم از هالیوان یهمه یهو نمیگی! دختر؟ کردی بود کاری چه این-

 !پاهاتون و دست تو رفتمی هاشخرده شیشه تمام شکستمی افتادمی... بود دستم لیوان

 فشرده، یکدیگر روی بر پشیمانی با را لبانش بود برده پی فاجعه عمق به تازه انگار که مهتاب

 مادر به شرک یگربه مظلوم چشمان همانند چشمانی با و نموده قالب سرش پشت را دستانش

 یگربه چشمان مظلومیت و مهتاب نگاه سبزی بود خواهد داری خنده ترکیب عجب! شد خیره

 !شرک



 آزاد امخنده مهتاب، یچهره و چشمان حالت از که بود آن بر تالشم تمام جدی فضای آن در

 !گرفت خواهد نیز مرا دامان آن از پس مادر تیر که نگردد

 .شرمنده... نبود حواسم اصال که شدم زده هیجان اونقدر.. .ببخشید... خب-

 از نیز او رسیدمی نظر به دادم، مادر چشمانم به را نگاهم مهتاب جمالت یافتن پایان از پس

 حفظ را خود جدی حالت تا است تالش در سختی به اما افتاده خنده به مهتاب یچهره حالت

 .نماید

 قصد به را هاکش دست که حالی در. ایستاد مهتاب به کرده پشت و داده تکان طرفین به سری

 :پرسید مهتاب به رو کردمی دست در نرمی به کثیف ظروف شستن

 شدی؟ زده هیجان اینقدر که چیشده حاال... نداره عیبی خب خیلی-

 :داد پاسخ هیجان با و پریده پایین و باال به باشند کرده رهایش شدت با که فنری همانند مهتاب

 براش دلم اونقدر! ایران گردهبرمی آینده روز چند تا گفت! کردممی چت اون با داشتم بود بابا-

 زودیا این به نیست قرار که گفت و گردهبرمی داره اون حاال و! ندیدمش هاستماه! که شده تنگ

 ...بره دوباره

 :کرد تکرار دیگر باری هیجان با و بازگشته مبهوت من سمت به

 !میاد داره بابا مهسا؟ شنیدی-

 در حاال بازگشتنش، انتظار و دوری هاماه از پس بست، نقش چشمانم مقابل در اشک از ایپرده

 !است آمدن راه در پدرمان! است؟ آمدن راه

 هم به را دستانم کف حین همین در و کرده پریدن پایین و باال به شروع ناپذیر، وصف ایشادی با 

 .زدممی جیغ و کوبیدممی

 :گفت ایسرزنده و شاداب لحن با بود گرفته اشخنده من حرکت این از که مادر

 !خبره چه کننمی فکر هاهمسایه االن دختر؟ خبرته چه! کن بس مهسا! بچه بسه-



 شده ریخته موهای. شد حرکتم یادامه مانع و گرفت را دستانم و آمده جلو قدری خنده با مهتاب

 .دوختم چشم مهتاب چشمای به خوشحالی با و زده کنار را امچهره و پیشانی مقابل در

 مهرش، پر هایپدرانه برای دلم. است توصیف غیرقابل که بودم خوشحال و زده هیجان آنقدر

 تا خانه از حاال همین حاضرم که است شده تنگ آنقدر هایشگفتن دخترم برای و آغوشش برای

 یفاصله قدم چندین محبت و عشق با مادر! برسانم او به را خود و بدوم هست پدر که جایی

 دخترهای ترین  خوشبخت شک بی من و. زد هردویمان سر بر ایه*س*بو و کرده طی را میانمان

 !هستم عالم

 هیجان با و بسته را در. رساندم اتاقم به را خود بلند هاییگام با و کرده رها را مهتاب هایدست

 .کردم پرتاب خوابم تخت سوی به را خود

 !است آمدن راه در مانفرشته! است آمدن راه در پدرمان

 خواندن درس به که بوده کسانی از همیشه او است لیسانس فوق تا پدرمان تحصیالت خب،

 لیسانس فوق تا باشد داشته کاری اینکه برای و مادرش و پدر اصرار به و است نداشته ایعالقه

 بوده چوبی کارهای ساختن به او یعالقه و عشق تمام اصل در اما. خواند درس بازرگانی مدیریت

 از قطعاتی ستکافی! است بلد گویی به هرچه... و چوب کاری مشبک و کاری منبت هست و

 العاده خارق هنری اثر یک چوب قطعات آن از برایت وقت آن و دهی قرار مقابلش در را چوب

 و غم با پدرم و شده فوت مادرش و پدر داد ادامه را لیسانسش فوق تا آنکه از پس! آفریندمی

 و عذاب سرش بر زمان و زمین کردمی احساس که زمانی در درست. شد مواجه عظیمی اندوه

 پدر با را مادرم رخ، ماه امعمه است ناامیدی و سیاهی از مملو سرنوشتش و فرستدمی ناراحتی

 ایرابطه مادر با که امعمه و بوده دانشگاه در یکدیگر صمیمی دوستای امعمه و مادر. نمود آشنا

 .ساخت رو به رو یکدیگر با را پدر و او داشت مهربانانه و صمیمی بسیار

 نیز دو آن ازدواج حاصل نمودن؛ ازدواج ماه ۸ ظرف و سپرده دل یکدیگر به نگاه یک در هردویشان

 .هستیم خداوند سوی از آسمانی یفرشته دو پدر یگفته به مهتاب؛ خواهرم و من



 پذیرفتمی را چوب با کار هایسفارش انواع و آورد روی آزاد شغل به مادر با ازدواج از پس پدرمان

 پول سازی ذخیره بر مبنی مادرم سخنان به بود عجول و ولخرج بسیار مردی زمان آن در اما

 و شده کم پدر درآمد شد مشکالتشان از بسیاری ساز زمینه موضوع همین و نداشت توجهی

 اش" بازرگانی کارت" دوستانش از تن چند کمک با نهایت در که بود شده بسیاری مشکالت دچار

 .است کردن تجارت مشغول که ستکوتاهی مدت اکنون و نموده اخذ را

 با بستن داد قرار و واردات و صادرات به که کرده پیشرفت آنچنان کوتاه مدت این در پدر کار

 پدرمان که باورم این بر من اما است، نگران باره این در مادر گرچه... پردازدمی خارجی بازرگانان

 .شد خواهد موفق یقینا

 !تواندمی که دانممی و است توانمند او. رسید خواهد درجات باالترین به و شد خواهد موفق

 .باشد کنارمان در را مدتی تا گرددبرمی اش،خانواده و خانه از دوری ماه چندین از پس اون حال،

 خودش گرچه. برود هازودی این به بگذارم که ندارد امکان بخواهد هم خودش اگر حتی بار این

 عیب کاری محکم از که کار اما ماند خواهد قبل دفعات از بیشتر بار این که است گفته نیز

 !کند؟می کند،نمی

 که ایخستگی. نمودم هایمریه مهمان را اکسیژن از عظیمی حجم و نهاده هم روی بر را هایمپلک

 حکم عقل شرط اما است گریخته اکنون بود، کرده رخنه جانم و تن به خانه به آمدن ابتدای در

 را خود ایدقیقه چند نمایم مطالعه دقت و انرژی با را فردایم هایدرس بتوانم اینکه برای کندمی

 .برسانم آسایش به خواب آغوش در

*** 

 

 به را وجودت یذره ذره که موجودی مانند و کرده احاطه را وجودم سراسر عجیب ایشوره دل

 .بود جانم و روح کردن ویران حال در ببرد، میان از آرامی



 به طوالنی و ممتد هاییعذرخواهی و فروان هایکشی منت از پس را ادبیاتمان دبیر که زمانی از

 آخرین تا را اضطرابی و استرس نشینممی کالسش سر بر که روزی هر برگرداندیم، کالسمان

 و بحث و آید پیش موضوعی هم بار این نکند اینکه از ترس کنم؛می حمل خود با کالس هایثانیه

 !دهد؟ رخ جدلی

 منم و! داد خواهد رخ جدلی و بحث که گویدمی من به غیب عالم از احساسی گویی امروز، اما

 !شوم آن مانع توانممی چطور که دانستمنمی

 و ماه خرداد به ثانیه هر و است شدن سپری حال در آخرمان روزهای که حاال خواستمنمی هیچ

 یرشته که ما برای هم آن. برود دست از ادبیاتمان دبیر شویم،می ترنزدیک نهاییمان امتحانات

 در چه و کنکور در چه است؛ برایمان آوری نمره و مهم بسیار دروس از ادبیات و هستیم انسانی

 .نهایی امتحانات

 گیج افکار این میان از بود، نشسته کنارم در که چپم دست روی بر فرناز گرم دستان گرفتن قرار با

 .نمود شکار را اشایقهوه نگاه ام،آبی چشمان و شده کشانده بیرون به درهم و کننده

 .زد ب**ل چشمانم به خیره نگرانی و آرام لحن با

 شده؟ چیزی فکری؟ در غرق جوری این چرا دریایی؟ چیشده-

 !بگذراند خیر به خودش خدا دانم؛نمی را اشادامه اما نه، که لحظه این به تا

 ب**ل به جان نیمه لبخندی نشوم چشمانش آشفتگی و نگرانی مسبب این از بیشتر اینکه برای

 :دادم پاسخ و آورده

 .نباش نگران نیست، چیزی نه-

 !دانستیممی خوبی به هردویمان را این نبودم، خوبی دروغگوی اما

  

 :گفت و کرده جمع ناراحتی با را لبانش



 خودم برم باید نشناسم، نزدیکمون روابط و دوستی سال سه از بعد رو تو اگه من! مهسا کن بس-

 !که کنم چال زمین از ترپایین طبقه هفت رو

 داد ادامه مالیمی لحن با و کرده وارد دستم انگشتان به مالیمی فشار

 فکری؟ توی جوری این که چیشده... بگو بهم لطفا-

 رهایی جوان کارگاه این دست از تواندمی کسی چه و داده قرار یکدیگر روی بر آرامی به را پلکانم

 !یابد؟

 اما چرا دونمنمی. دارم عجیبی یدلشوره حس یه فقط... نیست خاصی چیز واقعا... ببین-

 بی( ادبیاتمون دبیر) رفیعی خانم ساعت تو و امروز اتفاقی یه قراره که کنممی احساس همش

 ...افته

 فرمش خوش رنگ ایقهوه چشمان و فرستاده باال به را رنگش طالیی ابروان آن از ابرویی تای

 و کشاند طرف آن و طرف این به جایش، سر در را خودش کمی. شد چشمانم مردمک به خیره

 :گفت مطمئن چندان نه صدایی لحن با بعد

 دلشوره کنن کنسل رو امتحان خوانمی هابچه که این خاطر به اگه... بگم چی دونمنمی... خب-

 ...اما همیشگیه که هابچه کار این چون باشی داشته نباید که داری

 هایمانهمکالسی گلوی بر چنگ وحشیانه که سکوتی و کالسمان هایبچه ناگهانی شدن سرپا با

 به نیز تا دو ما و مانده کاره نیمه فرناز کالم دبیرمان، جدی و محکم صدای شنیدن سپس و زد

 .برخاستیم جایمان سر از دبیر احترام ینشانه

 تک روی بر آرامی به نیز ما او، نشستن از پس و دوخته دبیرمان به را رنگم آبی چشمان نگاه

 نظر به که اشچهره. نشستیم بودند؛ گرفته قرار یکدیگر کنار ردیف چند در که هایمانصندلی

 .بماند باقی طور همین نیز کالس آخر تا کند خدا آمد،می آرام

  



 به پرسشگرش نگاه با و چرخانده من طرف به بالفاصله را سرش که است نگاه صیاد گویی

 را درونم آشفتگی ناخواسته انگار اما دید، چه چشمانم مردمک در دانمنمی. شد خیره چشمانم

 !دادم انتقال نیز او به

 محکم و رسا صدایی با و چرخاند را سرش سپس شد، خیره چشمانم به ثانیه چند مدت به

 :کرد ادا را کلمات

 کامل رو هاآرایه و معانی و درس متن اول باید بیارید، بیرون رو هاتونجزوه ابتدا... خب بسیار-

 .رفت خواهیم کتاب خود سراغ به بعد کنیم،

 و آورده بیرون هایشانکیف درون از یا و هاکتاب زیر از را هایشانجزوه سکوت در همگی

 بیان را معنایش که بخشی آخرین از نظر، مورد یصفحه کردن باز از پس و دادند قرار مقابلشان

 .پرداختیم هاآرایه و درس معانی نوشتن یادامه به بود، کرده

 را ادبیات که بود دیگری فرد معلممان یازدهم و دهم هایپایه طول در بود؛ ما آخر سال معلم او

 ساعت در! انسانی آموزان دانش برای آور نمره و مهم درس یک نه دانستمی آزاد درسی اصوال

. داشتیم ایدوستانه هایجدل و بحث و گفته سخن مختلف مسائل باب در خواندیم،می شعر او

 و خواندنمی هم را درس کسی اگر که طوری به بود؛ ایدشواری هیچ بدون و ساده هم امتحاناتمان

 وقف بر چیز همه! بگیرد ۱۵ یا ۱۴ توانستمی سپرد،می گوش معلم هایگفته به کالس در تنها

 که آنچه برخالف. شد دبیرمان رفیعی خانم و شده بازنشسته دبیرمان اینکه تا بود مان همه مراد

 که گذاشت اختیارمان در را آماده و قطور ایجزوه اول روز همان از او بودیم، کرده عادت بدان

 ایدوره تمارین_ هاآرایه و معنی نوشتن برای پاراگراف هر بین خالی جای و_ درس متون شامل

 اما بود، آور حیرت برایمان! بود پیشین هایسال از آزاد و سراسری کنکور هایتست و نامه درس

 هستیم؛ مواجه کنکور نام به ایپدیده با را امسالمان و هستیم دوازدهمی سال که توضیح این با

 !نبود ماجرا تمام این ولی. آمدیم کنار جزوه این با

 !بودیم نوشتنمان مشغول تنها آموز، دانش یک نه وقت، تمام کاتبانی مانند ما او، ساعت سر



 هایبهترین از که فرناز و من حتی که بود دشوار و گیر نفس چنان آن هایشامتحان عالوه به

 الی بیست شامل که بود ایبرگه او، امتحانات! رسید پانزده به بیست از هایماننمره بودیم، کالس

 بدون شد،می تصحیح دقیق بسیار و بود بین نکته و دشوار و ریز سوال تا پنج و بیست

 !اینمره کمک ترینکوچک

 تمامی در که ما، کالس در تنها نه تک هاینمره بودیم، شده سرگردان و کالفه شدت به مان همه

 شد این و! یافت افزایش گیری چشم طرز به بودند؛ رفیعی خانم سرکار دبیرشان که هاییکالس

 !شد آغاز نمک نم ها،اعتراض که

 شما پذیرمنمی رو توجیحی هیج من! بده اجازه... هیچ... من! من دختر ساکت! خانم ساکت-

 !نشنوم اضافه حرف! بخونید درس که بودید موظف

 خانم با پروایش بی و گستاخانه لحن با که پرستو بین نگاهم حیران و مات بعد، و ترسان ابتدا

 لرزه به لبانم. بود گردش در کرد،می جدل و بحث رسید؛می نظر به خشمگین بسیار که رفیعی

 !است راه در طوفانی که دانستممی من افتاد،

 :کشید جیغ و کشیده درهم را پرپشتش ابروان پرستو 

 !نخونده کس هیچ! نیست امتحان این دادن به حاضر کس هیج اما-

 !هایشاناحترامی بی این از بیزارم من و شودمی مشت دستانم

 آمیز تحکم و خشم پر کالم که بیاورم میان به سخنی تا کنممی باز دهن و بازگشته سویش به

 :شد مانع رفیعی خانم

 که نمیشه دلیل نخوندین شما اگر! نشسته تربزرگ یه جلوت بفهم! بچه پایین بیار رو صدات-

 .بدین نسبت هم دیگه هایبچه به رو این

 !کندنمی مدارا اصال او اما دهد،می زینت را پرستو ایقلوه لبان پوزخندی

 داره؟ هم فرقی نخوندن و خوندن اصال شما کالس سر مگه جدا؟-

 :داد ادامه و کرده دراز فرناز و من سوی به را اشاشاره انگشت



 امتحان خواینمی ایانگیزه چه به واقعا شما وقت اون! میارن کم هم هامونترینزرنگ حتی-

 !بگیرین؟

 :کرد مداخله محکم لحنی و خشمناک چشمانی با فرناز

 !بدون رو خودت حد پرستو، کن بس-

 !اوردنمی کم اما اندازد،می فرناز چشمان به نگاهی تحقیرآمیز پرستو

 !دیمنمی امتحان ما... هرچی حاال-

 میز روی بر را دستانش کف است، رسیده انتها به صبرش رسیدمی نظر به که رفیعی خانم

 .شد پرتاب عقب به اشصندلی که طوری برخاست سرجایش از شدت به و کوبیده

 !بشنوم چیزی خوامنمی دیگه ها،خانم میدین امتحان همتون! سرجات بشین! دیگه بسه-

 خواهدمی چه دانستمنمی زد، زل رفیعی خانم چشمان به مستقیم و ایستاده همچنان پرستو

 !رسیدنمی نظر به خوب بود آنچه هر اما بگوید

 .کنید فرو گوشاتون تو خوب رو این! دیمنمی امتحان ما-

 :داد پاسخ و زده چنگ دستش کنار از را امتحان هایبرگه سرخ چشمانی با رفیعی خانم

 .بدن امتحان باید ولی بقیه! نده امتحان شما! خانم راحتید طور هر-

 و شده میخکوب سرجایشان وحشتناک سکوتی در همه. شدن پخش سرعت به امتحان هایبرگه

 !ندارد را آمدن کوتاه خیال پرستو رسیدمی نظر به اما. نداشتند را کردن مخالف جرئت

 شدین؟ خفه تونهمه حاال نمیدین؟ امتحان و نخوندین نگفتین شماها مگه شدین؟ الل چرا-

 است، نشانده اشپیشانی روی بر که ظریفی اخم با و چرخانده دست در را خودکارش عاطفه

 :گفت

 !داد امتحان باید دیگه االن! پرستو بشین-



 :گفت او به خطاب حیران لحنی و شده گشاد چشمانی با و چرخید عاطفه سوی به پرستو

 شده؟ چتون شماها! داد؟ امتحان باید-

 !میشه باهاتون ایجدی برخورد وگرنه کنید تموم رو نمایش این! خانم دیگه بسه-

 بود، آمده در لرزه به دستانش کالس متشنج بسیار جو و وارده استرس و فشار شدت از که مبینا

 :داد قرار مخاطب را پرستو لرزون صدایی با

 حاال... دیگه کنیممی کاریش یه بشین چطوریه؟ کالس جو بینینمی... بشین خدا رو تو پرستو-

 .داد جواب میشه که رو سوال دوتا یکی

 و مانده ثابت لرزیدمی خود به عصبانیت و خشم فرط از که پرستویی پیکر روی بر مانهمه نگاه

 .بودند مانده دستمان زیر هایمانبرگه

 نظر به سواالت پیشین، دفعات برخالف انداختم، امبرگه به نگاهی کرد، باید چه دانستیمنمی

 .بود راحت و آسان

 

. کردم خشک تمیز، دستمالی با را امکرده عرق دستان کف و داده قرار امبرگه کنار را خودکار

 فضای این در کردن نوشتن به شروع که دانستمنمی حتی است؛ درست کاری چه دانستمنمی

 خیر؟ یا است پذیر امکان متشنج

 تمامی که من، تنها نه رساند، سرانجام به را آن بارهیک به که پرستو ناگهانی حرکت دیدن با اما

 !زد خشکشان نگرانی طور همین و تعجب و حیرت از کالس هایبچه

 سوی به بلند هاییگام با و زده چنگ خشونت با را اشبرگه برخواسته، جایش سر از ناگاه به او

 :غرید و کوبیده میز روی بر را برگه سپس رفت، معلممان میز

 !تونبرگه از اینم نمیدم، امتحان من-



 فرط از هایماندهن شود، هایمانریه وارد که است نمانده هوا در اکسیژنی کردممی احساس

 .بود شده سلب مانهمگی از العملی عکس هرگونه انجام قدرت و مانده باز حیرت و تعجب

 :گفت و برداشت را اشبرگه عصبانیت با رفیعی خانم

 !داره جواب هاتونحرمتی بی این تمام! خانم مونهمی یادم رو رفتارتون طرز این-

 :گفت مرتعش و لرزان صدایی با و برخواسته جایش سر از تابی بی با مبینا

 دونه یه بده، امتحان بیا و بگیر رو اتبرگه... بده امتحان بیا! کن تمومش خدا رو تو... پرستو-

 !بدی جواب تونیمی که رو سوال

 :داد پاسخ تمام لجاجت با و داده تکان را سرش پرستو

 که حرفی پای که دارم معرفت و شعور اونقدر حداقل... بدم امتحان خوامنمی من! نکرده الزم-

 !وایسم زنممی

 از حرفی که فرناز و من مثل کسانی حتی کرد، مزه تلخ مانهمگی دهان زیر کالمش یطعنه

 .بودیم نیاورده میان به مانبرگه دادن سفید و ندادن امتحان

 و شده دور دبیرمان میز از ما، نگران هایچهره و رفیعی خانم غضبناک یچهره به توجه بی پرستو

 .نشست سینه به دست سرجایش

 :غرید و شده خیره پرستو یچهره به عصبی پوزخندی با رفیعی خانم

 .بنویسم اتبرگه باالی بگو رو اسمت... خانم بگو بهم رو اسمت-

 .نمود ادا را نامش رسا و محکم صدایی با کند، درنگ ایلحظه آنکهبی نیز پرستو

 .آرمانی پرستو-

 نکرد بلند را سرش نمود، باز را اشنمره دفتر سپس و نوشته اشبرگه باالی را نامش رفیعی خانم

 :گفت پرستو به رو محکم و پیروزمند صدایی لحن با حال همان در اما

 !صفره مستمرتون ینمره که بدونید االن از. نمیدم مستمری شما به من... خب بسیار-



  

 کرده وارد را ریز هایسوزن پاهایش و هادست کف در که بود کسی همانند لحظه آن در احساسم

 در تپش به صحنه این دیدن و شنیدن از وحشت و ناراحتی نهایت با امبیچاره قلب و باشند

 .آمدمی

 اشچهره در شکی یا دودلی ترینکوچک دادیم، دبیرمان چشمان به را ماناشکی نگاه ملتمسانه

 او چرخید، پرستو سوی به نگاهمان. است مصمم زده که حرفی روی بر رسیدمی نظر به و نبود

 به رو در نامعلوم اینقطه به سینه به دست و بوده درهم هایشاخم نشسته، سرجایش همچنان

 یا ناراحتی خشم، کنم؛ تعبیر چیزی چه به را چشمانش حالت دانستمنمی. نگریستمی رویش

 .رسیدنمی نظر به خوب اصال بود، که چه هر اما پشیمانی؟

 دنیای به مانذهنی گوناگون افکار میان از یکباره به مانهمه دبیرمان، خشمگین و بلند صدای با

 !شدیم پرتاب بیرون

 ...بدین رو امتحانتون هستین؟ چی منتظر چتونه؟ ها شما-

 اعصاب بر کردم تالش ام،شقیقه دادن ماساژ با و فشرده یکدیگر روی بر را امخسته هایپلک

 نوشتن به شروع دردآلود، و گرفته نم چشمانی با و فشرده دست در را خودکار. شوم مسلط خود

 .کردیم

  

 

*** 

 :دادم ادامه و شده جاگیر امنفره تک مبل روی بر و مادر مقابل در آشکار غمی با

 رو پشتش نباید دوستاش اما ندارم، پرستو زشت کار به کاری من... شد بدی عوای که خالصه-

 .کردنمی خالی



 یثانیه چندین شدن سپری از پس و دوخته چشم چشمانم به دقیقش و متفکرانه حالت با مادر

 :داد پاسخ کوتاه،

 عصبانیت اصلی دلیل مطمئنم. بود زشت خیلی دوستت کار اما... بگم چی دونمنمی خب-

 رو سوال یه حتی و نویسهنمی چیزی گفت و کوبید میز روی رو برگه پرستو که اینه برای معلمتون

 !معلمه به سنگینی احترامی بی این. بده جواب تونهنمی هم

 جلو طرف به را خودش کمی و داده قرار گوشش پشت را لختش و رنگ ایقهوه موهای نیز مهتاب

 :گفت و کشید

 اما ذاریمی قراری یه دوستات با تو وقتی. مامان میگه راست مهسا اما... دارم رو نظر همین منم-

 و معلم پیش شد بده هم بیچاره یدختره! دردناکه خیلی... زیرش زننمی آخر یلحظه توی اونا

 .دید تمام نامردی با رو دوستاش وفایی بی هم

 داد؛ قرار زانوهایش روی بر را هایشآرنج و کرده قفل یکدیگر در را هایشدست انگشتان مادر

 :داد پاسخ و داده قرار دستانش روی بر را اشچانه سپس

 وقتی خیلیا که بدونه باید دیگه اومدن مدرسه و خوندن درس سال همه این از بعد دختر این اما-

 طور و چیز همه زیر زننمی افته،می خطر تو موقعیتشون یا میاد وسط شخصیشون منافع پای

. افتهمی اتفاق این بازم... باشن هم صمیمی دوستای افراد اون اگه حتی کنن؛می رفتار ایدیگه

 باید هم خصوصیش زندگی تو و کارش محیط تو فردا پس نیست، مدرسه تو فقط مورد این تازه

 راحتی به و بکنن کاری هر حاضرن منافعشون و خودشون حفظ برای ادما که بدونه و باشه مراقب

 .بزنن قرارشون و قول زیر

 از سرشار کالمش لحن. داد تکیه مبل پشتی به سینه به دست و داد تکان را اشچانه مهتاب

 خوبی به را روزش و حال اما است؛ ندیده را او حال به تا که ستپرستویی برای افسوس و ناراحتی

 .کندمی درک

 برای اینکه از بیشتر مطمئنم. داره سوزی جگر خیلی واقعا. سوزهمی براش دلم خیلی... بیچاره-

 !ناراحته دوستاش وفایی بی از باشه، ناراحت معلم با رفتارش و مستمرش ینمره



 .دادم قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک فروزان غمی با و داده فشار یکدیگر روی بر را لبانم

 که بودیم گفته اول از ما چون ...بودیم فرناز و من زیاد، نبود ناراحت دستشون از که کسایی تنها-

 .بکنیم کارا این از نیستیم حاضر و میدیم رو امتحانمون

 .برخاست جایش سر از آرامی به و داده قرار زانوهایش روی بر را دستانش کف مادر

 رو خودت جوری این. کنی ناراحت خاطرش به رو خودت نباید تو شده، چی هر دیگه حاال-

 هم تو... ببخشه رو پرستو و کنه فروکش معلمت خشم ایشاال. نکن درگیر رو فکرت و مشغول

 .نکن اذیت این از بیشتر رو خودت

 کنارمان از لبخند با و نشانده موهایم روی بر ایه*س*بو. شد خم مقابلم در و آمده جلو سپس

. دادم تکان برایش را سرم حال، بی و جان کم لبخندی با و انداخته مهتاب به نگاهی. گذشت

 .گشتم روانه اتاقم سوی به و برخاسته جایم سر از سپس

 آن. شد بلند تلفنم مانند تیک تیک صدای بستم، سرم پشت را در و شده داخل اینکه محض به

 شدت به را هایماخم او، هایپیام دیدن با انداختم، اشصفحه به نگاهی و برداشته میزم روی از را

 .نمودم پرتاب ایگوشه به خصمانه را تلفن بدهم مزخرفاتش به جوابی اینکه بدون و کشیده درهم

  

 صدای که بودم آن زیپ کشیدن حال در و کرده کج اممدرسه کیف طرف به را بلندم هایگام

 .درید هم از را روانم و پاشید زخم جانم روح بر ای،موریانه مانند تلفن پیامک

 باشد، او جانب از پیامی هم باز اگر. زدم چنگ تختم روی از را تلفنم و کرده رها را کیفم خشم با

 !را خاصیت بی پسرک این کنممی آویزان اتاقش سقف از و رفته دایی یخانه خود تا حتمی

 ورا؟ این بیای خواینمی... میشم خوب ببینم رو تو اگه است،خسته چشمام-

 !کردیممی شماری لحظه هم هایپیام دیدن برای زمانی یه نمیدی؟ جواب و بینیمی معرفت بی-

 !اینجوری میشم تلف من خب خوشگله، بده رو مهرداد جواب... نکن ناز عزیزم مهسای-



 !خانم مهسا نکن امتحان منو صبر! ها اونجا میام میشم بلند ندی رو جوابم-

 دندان یتیغه به را پایینم ب**ل و داده تکان طرفین به را سرم حیرت کمال در و ناباوری با

 برایم که ایخسته جان و جسم از خواستمی چی عقل؟ بی پسرک این گفتمی چه. کشیدم

 با گونه این حال و کرده ترکم چرا پس بماند، داشت قصد اگر رود؟نمی چرا است؟ گذاشته باقی

 از بماند، دور خاطراتم و من از مهرداد تنها خواهم،نمی که زیادی چیز کند؟می برخورد من

 و من دیگر باری دهمنمی اجازه هرگز. کافیست برایم همین بماند، دور ساله ۱۸ مهسای

 !هرگز گیرد، سخره به را احساساتم

 شانمحکم ضربات با انگشتانم و داده قرار هایمگوش پشت وافر عصبانیتی و حرص با را موهایم

 !گذارندمی نمایش به را خودشان غضب و خشم اوج کیبورد، کلمات روی بر

 جور چه تو خودت؟ از خورهنمی هم به حالت بازیت؟ مسخره همه این از نمیشی خسته مهرداد-

 رفتار دلخسته عاشقای مثل باشی؟ وقیح قدر این تونیمی چطور هان؟ هستی چندشی موجود

 و رفت و کرد ول منو بودیم هم کنار وقتی پیش، یکسال که اونی کنم یادآوری بذار اما کنی؛می

 دارم که هاییویژگی تمام با رو من خود نتونستی هرگز تو... من نه بودی تو شده خسته ازم گفت

 نباید اصال و نقصی بی تو! نه خودت اما... بدی تغییر منو خواستی همش. باشی داشته دوست

 چیزی داشتم بهت پیش سال یک که ایعالقه از. برس تزندگی به برو مهرداد آقا برو! کنی تغییر

 !خوامنمی خوام،نمی رو تو! بذار راحتم بردار، من سر از دست... نمونده باقی نفرت جز

  

 به نزدیک جایی در را شدیدی سوزش ،"خوامنمی" یکلمه آخرین تایپ و جمله یافتن پایان از پس

 کرد رهایم که را مهردادی دوباره حضور من نه، باشد، دروغ اینکه نه. کردم احساس امبیچاره قلب

 حتی. است نمانده وجودم در او به نسبت احساسی و عالقه هیج و خواهمنمی را او. خواهمنمی

 اندیشم،می بودیم هم کنار در که کوتاهی ماه چند و پیش سال یک به بیشتری دقت با که زمانی

 را، هایشگویی عزیزم کردم باور کودکانه چه که است این من درد. دانممی بچگانه حماقتی را آن

 !شدن؟ عاشق به چه را ساله ۱۷ بچه یک آخر



 نام با که است حیف است، مقدس ایواژه عشق! عاشق؟ داد، زینت را لبانم زهراگین پوزخندی

 .شود کشانده پستی و کثافت به وجودش و مهرداد

 آرامی به را راستم دست. کشدمی آتش به را وجودم و کرده پیدا بیرون به گلویم از راه سرد آهی

 پیامش مانند تیک صدای بروم، و داده قرار میز روی بر را تلفن خواستم که همین و آورده پایین

 .کرد امدیوانه و خراشید را هایمگوش دیگر باری

! که باشی ایکینه قدر این تو نیست درست کردم اشتباهی یه من ببین... عزیزم نگو جوری این-

 این کنیم؟ امتحان دیگه بار یه نیستی حاضر باشه، خوایمی تو که هرجور... کوچولو خب خیلی

 .نکنم ناراحتت دیگه میدم قول باشه، میگی تو که چی هر و بخوای تو که جوری هر بار

 !کرد نخواهم سپری خوشی و خوبی به را امروز که پیداست کامال

 :نوشتم او جواب در ریخته، هم به اعصابی و سوزناک چشمان با

 تو بابا باشیم؟ هم کنار بازم و کنیم شروع دوباره بیا میگی تو ندارم بهت حسی هیچ میگم من-

 !لعنتی احمق بردار من سر از دست! تریدیوونه کردممی فکر که اونی از! هستی کی دیگه

 .کردم خاموش کوتاهی مدت برای را تلفن و فشرده را ارسال یدکمه خشم با و

 را حضورش! برود هم بار این رفت، پیش سال یک که طور همان خودش، کاش ای برود، کاش ای

 .شود محو نیز من خاطرات از همیشه برای کاش ای خواهم،نمی امزندگی در

  

 آن برخالف مهرداد، و من. فشردم یکدیگر روی بر بودند افتاده سوزش به شدت به که را هایمپلک

 به باشیم داشته شروعی آنکه از پیش بود، یافته جریان من ذهن در پیش سال یک که چیزی

 !رسیدیم پایان خط

 کامال مانیخانواده از عضوی هر برای مانفامیل فرزندان تمام با من یدوستانه و صمیمی ارتباط

 با. دارم فرزندانشان با رفتاری چه و کرده رفتار چگونه من که دانستندمی همه. بود واضح و روشن

 یک حد در ایرابطه نیز آنان از دیگر برخی با صمیمی، و خوب مانهایفامیل فرزندان از برخی



 داشتنی دوست و خاص بسیار برایم او مهرداد، اما. بود جریان در بینمان ساده علیک و سالم

 راه در شمردم،می یک به یک را هالحظه ماندایی یخانه به رفتن برای که آنقدر. نمودمی جلوه

 چشمان به چشمانم که زمانی و انداختمی خنده به مرا قلبم یعجوالنه و تند ضربان شانخانه

 .دادمی جوالن وجودم تمام در بخش لذت و شیرین حسی افتاد،می اشعسلی_سبز

 دوست سبزی آن به آنقدر خواستمی دلم بگیرم، چشمانش از را نگاهم خواستمنمی هرگز

 هایپلک جز نباشد چیزی و رود در ماندست از مکان و زمان که شوم خیره طراوتش با و داشتنی

 من_بود من همانند نیز مهرداد. شودمی بسته یکدیگر روی بر آرامی به که مانخسته چشمان

 شانخانه به که گاه هر. کند رها مرا ایلحظه که خواستنمی دلش_کردممی فکر طور این

 بوی. کردمی موهایم نثار را سوزانش و داغ هایه*س*بو و کشیده آغوش در محکم مرا رفتیممی

 دریایی غرق بودنمان هم کنار از و کشانده هایمریه به بود وجودم در که توانی تمام با را تنش عطر

 ...!اما شدیممی شادی و لذت از

 او از رفتارهایی. کرد شروع آرام آرام را موردش بی هایحساسیت نبود، ما ماجرای تمام هااین اما

 را آن آسانی چه به اما! دهد انجام را کار این مهرداد دیدمنمی هم خود رویای در من که زدمی سر

 بودم متعددی عیوب و نقصان از مملو دختری من ساله، ۲۱ مهرداد منظر از! رساندمی انجام به

 یخواننده! اوست یعهده به وظیفه این حال و کنند اصالح را عیوب آن اندنتوانسته امخانواده که

 و رسد شب به روزی نداشت امکان گذراندم،می را هایمشب و روز صدایش با که بود محبوبی

 یعالقه این که شد آن خواستار اجبار به مهرداد اما. نکند همراهی فردا صبح تا مرا او صدای

 با و پذیرفتم بیاورد، ابرو به خم خواستنمی دلم. بگذارم کنار را_نبود افراطی اصال که_امافراطی

 .آوردم پایین توجهی قابل حد تا را او هایآهنگ به دادن گوش میزان بودنش، سخت وجود

 مهرداد از فراوان لذت با من و رفتیم ماندایی یخانه به فراوان ذوق و شوق با که هم روز یک

 کند، اعالم را خودش نظر بودم پوشیده و کرده خریداری که جدیدی شال و مانتو مورد در خواستم

 و خورده گره هم در ابروانی با او! کرد نخواهم فراموش است تن این در جان تا که کرد خردم چنان

 :گفت و نموده برانداز را تاپایم سر تمسخر پر و خشک نگاهی



 سر گداهای این شبیه بخری؟ که نبود تریدهاتی چیز کوفتی یمغازه اون تو اخه؟ چیه این-

 رنگ که گفته کی داری؟ تو ستسلیقه این! داغونه و رنگ بی که هم شالت! شدی خیابون

 از میشم زده خجالت! مهسا کن اصالح رو خودت! زنه هم به حال واقعا تیپت میاد؟ بهت صورتی

 !منه دختر دوست تیپی بد و شلخته دختر همچین اینکه

 گویا انداخت،می چنگ گلویم هایدیواره به داشت که توانی تمام با وحشی و آور خفقان بغضی

 به نیز مرا شوق و ذوق تمام و کرده آغاز را زدن زجه بلندی صدای با کند وادار مرا داشت قصد

 لبانم مهمان را تلخ لبخندی شود، جاری چشمانم از اشک ایقطره آنکه جای به اما. بود برده یغما

 .شدم خارج اتاقش از و کرده

 خاک به را ندارم و دار و گرفته تمسخر باد به خود سالیق و عالیق طبق بر مرا نیز دیگر روز یک

 !را داشتم دوست که آنچه هر و را امعالقه را، غرورم نشاند؛ سیاه

 باب در که زمان هر. نبود داشت که عیوبی و هانقص پذیرش به حاضر هرگز او خود برعکس، اما

 پیش مرا ضعف نقاط و عیوب یا و کردمی عوض را بحث ایگونه به زدیممی حرف مسائل این

 ماه چندین شدن سپری از پس هم، اخر در. شدمی ماندعوای باعث آخر دست که کشیدمی

 و ساده جمالتی آوردن زبان به با مرا او مشکل، و بحث و دعوا و غرور شکستن و تحقیر با توام

 :کرد رها توخالی

 تلف تو برای رو وقتم تونمنمی منم نیستی بشو درست وقت هیچ تو... مهسا شدم خسته ازت-

 بدون و خوشتیپ و خوشگل بدن؟ جون من برای حاضرن که هستند دختر تا چند دونیمی! کنم

 من درد به! کارت پی برو دختر، بیخیال! کنم درگیر تو با رو خودم باید من وقت اون! نقص

 !کنی کامل رو هاتنقص این تونینمی هم هرگز! خورینمی

  

 



 آن برخالف مهرداد، و من. فشردم یکدیگر روی بر بودند افتاده سوزش به شدت به که را هایمپلک
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 در مالیمی باران. نشستم باران تماشای به و رفته اتاقم یپنجره کنار به آرام و آهسته هاییگام با

 .بود باریدن حال

 سپردگان دل و عاشقان راز محرم که هاستبارندگی همین! دیگر هایشبارندگی و است رشت

 دست به را آنان و کرده بیدار نازشان خواب از را دالن خفته که است باران همین است، محبوب

 خسته دل و تنها عاشقان دل سوز باران همین. سپاردمی هایشاندلتنگی و شب آغوشی هم

 هیچ هرگز من، برای اما. آوردمی شانچشمان پیش را شانرفته دست از خاطرات و است

 .است نیاورده ارمغان به را ایخاطره

 باران تماشای به پنجره همین پشت از هاییشب چه که بگویم اگر نیست کار در ریایی و دروغ

 .امکرده تصور باران همین زیر در و هم دست در دست را مهرداد و خودم و نشسته خانه بیرون

 انجام را کار این نتوانست گاه هیج که مهرداد کرد؟ بدل حقیقت به کسی چه مرا رویای این اما

 چشمان رنگ ایثانیه اگر که حالی در دارم، دوست را رنگی چه من که دانستنمی حتی او. دهد

 را کار این او اما! کردمی درک خوبی به را ساده موضوع این نمود،می برانداز آیینه در را خودش

 در که کنمنمی فکر من و است نداشته توجه من عالیق و هاخواسته از یک هیچ به هرگز او نکرد،

 .باشم شنیده را ته و سر بی ایرادات و تحقیرآمیز سخنان جز چیزی ماندن، او کنار طول

 و غلتیده امگونه روی بر نشست، زمین روی بر نرمی به که باران از ایقطره با همگام اشک ایقطره

 نظر به و نگرفت صورت اشک یقطره آن زدن کنار برای تالشی هیچ اما ،رفت امچانه زیر به

 !باشد اشک دیگر قطرات آمدن برای مجوزی من حرکت همین رسیدمی

 عشق را بوده درونم در گذشته در که احساسی نام چطور که گیردمی امخنده خودم حماقت از

 !است بوده ناپخته و ساده داشتنی دوست آنکه حال نهادم،



 من با را کار این مهرداد که گممی شکر را خدا اما است شده داغان و خرد شدت به قلبم اینکه با

 جدا هم از را ما راه بگیرد شکل مانمیان بازگشتی غیرقابل و جدی چیز هر آنکه از پیش و کرده

 .است کرده

 شده بسته داشتنی دوست و عشق هر روی به پس این از قلبم یدریچه اتفاق این با که گویمنمی

 به دل دیگر باری بخواهم اگر شک، بی اما بدارم، دوست را کسی بود نخواهم قادر هرگز دیگر و

 از مرا یا دهد را کاری انجام دستور من به گذارمنمی هرگز بدارم، دوست را او و بسته کسی مهر

 که شکلی همین به مرا باید خواهدمی را درونم محبت و من که کس هر. سازد جدا خویش عالیق

 هایمژه همراه به سیاه لخت موهای و مشکی ابروان با آبی چشم دختری. بدارد دوست هستم

 شگرفی استعداد که متوسط اندامی و قد و پهلو دو ایچانه با پر تو هایگونه حالت خوش و بلند

 .دارد نویسندگی در

 دخترانش پشت کوه یک همانند که دارد مادری و است تربزرگ او از سال پنج که دارد خواهری 

. برساند اشخانواده به آسیبی ترینکوچک غریبی گرگ هیچ که گذاردنمی پدر نبود در و ایستاده

 نخواهم را ثروتمندی انسان هیچ منت بپذیرد، اممالی متوسط وضعیت همین با مرا باید آری،

 .بدارم دوست قلبا را او اگر حتی کشید،

 !دیگری چیز نه باشد، مهم من خود باید او برای

 روی بر را امخسته هایپلک. زدودم را هایمگونه خیسی دستانم کف با و کشیده عمیقی نفس

 هم به شدیدی نیاز که شرایطی در. کندمی پیدا بیرون به راه گلویم از غلیظ آهی و فشرده یکدیگر

 هایخیال و فکر از مرا امگوشی پیامک مانند تیک صدای داشتم، را آشنا دوستی با صحبتی

 .رهاند وا متعدد

 برایم که پیامی به نگاهی و برداشته تحریرم میز روی از را همراهم تلفن و زده دور را آمده مسیر

 که زمان هر چطور شد، لبانم مهمان کوچیکی لبخند نامش، دیدن با. انداختم بود آمده

 !شود؟می پیدایش خواهممی



 مشغول من و شد باز که نمودم لمس را پیامش و داده قرار تلفن یصفحه روی بر را انگشتم

 .شدم آن خواندن

 !انجمن نمیای زیاد دیگه نیست، پیدات خوبه؟ احوال اوضاع چطوری؟ نویسنده، بانوی سالم-

 !شود؟ برادرت تا گردد متولد مادرت وجود از فردی باید داشتن برادر برای که گویدمی کسی چه و

 و باشد کنارت شود، راهت راهنمای و کرده حمایت را تو وجود تمام با که باشد فردی که همین

 حساب برادر نکند، رها خود حال به را تو دم یک و کرده درک آسانی به را حالت بد و خوب

 شود؟نمی

 :نوشتم برایش بود، گرفته شکل لبانم روی بر که کوچکی لبخند همان با

 دوباره امروز از. بودم مدرسه و امتحانام درگیر یکم فقط خوبه چی همه خوبی؟ تو خوبم... سالم-

 .نباش نگران کنم،می فعالیت و میام

 خاکستری دار چرخ صندلی روی بر. نمودم ارسال او برای را پیام و فشرده را ارسال یدکمه سپس

 و چرخانده دستم در را گوشی سپس. دادم قرار صندلی یلبه روی بر را پاهایم و زده تکیه رنگم

 گوش به همراهم تلفن پیامک صدای کوتاه، مدتی شدن سپری از پس که.ماندم پاسخش منتظر

 مشغول و کرده باز را او پیام سپس دادم، قرار زمین روی بر را پاهایم و نشسته صاف. رسید

 .شدم آن خواندن

 !کنن؟می مشغولت اینقدر چرا کارشون پی برن بگو امتحاناتت و درسات به خب! عجبا! ا  -

 ساله ۲۵ پسری حقیقتا پسر این آیا که پرسیدم خودم از بار چندمین برای و کرده ایخنده تک

 که انگار شود،می دیده تناقض نوعی گفتارش و رفتار نوع و او سال و سن میان گاهی! است؟

 گفتارش طرز این با نوعی به خواهدمی هم شاید! دهدمی نشان که ست آنی از ترکوچک بسیار

 گاهی است، چنین این او! دیگر است پویا. دهد راه جانم و دل به را کوچک چند هر ایشادی

-۱۸ نوجوانی گاهی بخنداند، را تو اینکه برای تنها شودمی بازیگوش و شیطان ساله ۷ ایبچه پسر

 مانند نیز اوقات گاهی و کند درکت کندمی تالش و کرده حرکت تو با همگام که است ساله ۱۹

 .کندمی اتراهنمایی و ایستاده کنارت در اراده پر و محکم ساله ۲۵ پسری



 امسال تو میگن! که کنننمی گوش حرف اما نشن مزاحم و برن که گفتم بهشون من... خب-

 !کنی تحمل ریشت بیخ رو ما باید داری، نهایی امتحان و کنکور

 پیام و شده کردن تایپ مشغول سپس کرد، سین ایثانیه چند مکثی با را پیامم و بوده آنالین

 :کرد ارسال را جدیدش

 درس مشغول و تلگرامی توی االن چرا تو ببینم اصال! ایهمنطقی کامال دلیل این خب! آها-

 نیستی؟ خوندن

 :کردم تایپ برایش و جسته باال به تعجب و حیرت با ابرویم تای دو هر

 حرف تو با دارم و کردم تموم رو درسام و استراحتمه زمان که باشه این خاطر به تونهمی احتماال-

 !زنم؟می

 تا دو که فرستاد برایم را مشکی ابرو و چشم و جوان پسری استیکر خواند، را پیامم اینکه از پس

 رسیدمی نظر به. است خندیدن مشغول و شده خم جلو به داده قرار شکمش روی بر را دستش

 .محتاجم آن به شدت به نیز من که ایپدیده است، خندیدن مشغول وجودش تمام با و دل ته از

 .دلن ته از هاشخنده انگار رسه،می نظر به خوشحال و شاد قدر چه! ایبامزه استیکر چه-

 تایپ را چیزهایی که بار هر و کرده طوالنی نسبتا مکثی. نداد پاسخی اما کرد سین را پیامم

 که داندمی است، فهمیده مرا درد رسیدمی نظر به! شدمی پشیمان آن کردن ارسال از کرد،می

 رها مرا دردها و ناراحتی آن منبع آنکه حال است شده خسته ناراحتی و غم از امشکسته قلب

 .کندنمی

 کرده؟ ناراحتت جوری این عوضی اون بازم شده؟ مزاحمت مهرداد بازم... بازم مهسا؟ شده چی-

 و نشسته صاف. رسید گوش به همراهم تلفن پیامک صدای کوتاه، مدتی شدن سپری از پس که

 .شدم آن خواندن مشغول و کرده باز را او پیام سپس دادم، قرار زمین روی بر را پاهایم

 !کنن؟می مشغولت اینقدر چرا کارشون پی برن بگو امتحاناتت و درسات به خب! عجبا! ا  -



 ساله ۲۵ پسری حقیقتا پسر این آیا که پرسیدم خودم از بار چندمین برای و کرده ایخنده تک

 که انگار شود،می دیده تناقض نوعی گفتارش و رفتار نوع و او سال و سن میان گاهی! است؟

 گفتارش طرز این با نوعی به خواهدمی هم شاید! دهدمی نشان که ست آنی از ترکوچک بسیار

 گاهی است، چنین این او! دیگر است پویا. دهد راه جانم و دل به را کوچک چند هر ایشادی

-۱۸ نوجوانی گاهی بخنداند، را تو اینکه برای تنها شودمی بازیگوش و شیطان ساله ۷ ایبچه پسر

 مانند نیز اوقات گاهی و کند درکت کندمی تالش و کرده حرکت تو با همگام که است ساله ۱۹

 .کندمی اتراهنمایی و ایستاده کنارت در اراده پر و محکم ساله ۲۵ پسری

 امسال تو میگن! که کنننمی گوش حرف اما نشن مزاحم و برن که گفتم بهشون من... خب-

 !کنی تحمل ریشت بیخ رو ما باید داری، نهایی امتحان و کنکور

 پیام و شده کردن تایپ مشغول سپس کرد، سین ایثانیه چند مکثی با را پیامم و بوده آنالین

 :کرد ارسال را جدیدش

 درس مشغول و تلگرامی توی االن چرا تو ببینم اصال! ایهمنطقی کامال دلیل این خب! آها-

 نیستی؟ خوندن

 :کردم تایپ برایش و جسته باال به تعجب و حیرت با ابرویم تای دو هر

 حرف تو با دارم و کردم تموم رو درسام و استراحتمه زمان که باشه این خاطر به تونهمی احتماال-

 !زنم؟می

 تا دو که فرستاد برایم را مشکی ابرو و چشم و جوان پسری استیکر خواند، را پیامم اینکه از پس

 رسیدمی نظر به. است خندیدن مشغول و شده خم جلو به داده قرار شکمش روی بر را دستش

 .محتاجم آن به شدت به نیز من که ایپدیده است، خندیدن مشغول وجودش تمام با و دل ته از

 .دلن ته از هاشخنده انگار رسه،می نظر به خوشحال و شاد قدر چه! ایبامزه استیکر چه-

 تایپ را چیزهایی که بار هر و کرده طوالنی نسبتا مکثی. نداد پاسخی اما کرد سین را پیامم

 که داندمی است، فهمیده مرا درد رسیدمی نظر به! شدمی پشیمان آن کردن ارسال از کرد،می



 رها مرا دردها و ناراحتی آن منبع آنکه حال است شده خسته ناراحتی و غم از امشکسته قلب

 .کندنمی

 ناراحتت جوری این عوضی اون بازم شده؟ مزاحمت مهرداد بازم... بازم مهسا؟ شده چی-

 .شد درهم ابروانش و داده اشبینی به کرده؟چینی

 ...که مشخصه کامل میگی؟ دروغ چرا-

 کنید؟می دارید چیکار ها؟بچه-

 و زده کنار را مهتاب است، شده ما گوی و گفت متوجه رسیدمی نظر به که مادر صدای شنیدن با

 درد و لرزیدمی شدت به پاهایم. ایستادم آن پشت و بسته را اتاق در دویدم، اتاقم سوی به

 در لرزش به هایمپلک و کنده را لبم پوست وحشیانه. نمودممی احساس پهلوهایم در را خفیفی

 به مرا او دیدن اضطراب یا و باشد فهمیده روزم و حال از چیزی مهتاب اینکه از ترس. بود آمده

 تشر خود سر بر دادم، قرار صورتم روی بر و آورده باال را دستانم! دانمنمی بود، انداخته حال این

 :که زدم

 در هنوزم که بگی خوایمی نکنه کردی؟ درست خودت برای که روزیه و حال چه این مرگته؟ چه-

 تونهمی. قویه که هستی دختری همون تو! بیا خودت به چیه؟! داری؟ ضعف عوضی اون برابر

 نیستی ضعیف تو کن، جور و جمع رو خودت گذره،می ارزش بی چیزای از و کنه کنترل رو خودش

 !بسه! بسه کنه، ناراحت رو تو وجودش و اون بعد به این از نمیدی اجازه و

 !بسه بسه-

 و سفید مانتوی یک شدم، پوشیدن لباس مشغول حال همون در و کرده تکرار خود با مدام رو این

 جدا هایملباس میان از مشکی هایلبه با سفید شالی و رنگ مشکی ای لی شلوار با را ساده

 درون در هم را امهندزفری و شارژر و برداشته را همراهم کیف هایم،لباس تعویض از پس و نموده

 .دادم قرار آن

 امآبی چشمان و گرفته قرار اتاقم ایینه مقابل قبل، دقیقه چند برخالف آرام، و آهسته هاییگام با

 این! است همین شود،می آیینه درون در احساسش بی نگاه و سرد دختر یچهره یخیره



 در تو کنی، احساس را امدرونی ناراحتی دهمنمی اجازه هرگز ای،ساخته تو که ستمهسایی

 !مرد خواهی. مرد خواهی من حسرت

 بند و فشرده راستم دست در را تلفنم که آن از پس و کرده لبانم مهمان را خوشایند پوزخندی

 .آمدم بیرون اتاق از انداختم، امشانه روی بر را رنگم مشکی کیف

 با. کشدمی را مهتاب و من انتظار که رسیدمی نظر به و بود ایستاده در کنار آماده و حاضر مادر

 صدای با مهتاب به خطاب و زده لبخندی رفتم،می سویش به آهسته هاییگام با که من دیدن

 :گفت بلندی

 نشدی؟ حاضر هنوز مهتاب؟-

 شلوار با داشت تن به آلبویی مانتویی. انداختم مادر هایلباس و تیپ به نگاهی و ایستاده کنارش

 آرایش بود، انداخته رنگش مشکی موهای روی بر نیز درخشنده و رنگ سفید شالی سفید، لی

 خوش و زیبا ذاتا او نباشد، چه هر نمود،می جلوه گیرا و جاذب اشچهره و بود مختصر اشچهره

 .بود جذاب و اندام

 از پس و شده باز مهتاب اتاق در که فرستادم هایمریه به تازه نفسی و کرده تر زبان با را لبانم

 .شد ظاهر برابرمان در زیبایم خواهر قامت ثانیه، چند گذشت

 یک بود، شده کار آن روی بر دوختی خوش و زیبا هایطرح که داشت تن به رنگ سبز مانتویی

 رنگ قرمز رژ بود، دخترانه و ملیحانه اشچهره آرایش داشت، سر بر نیز رنگ یشمی سبز شال

 اشپیشانی روی بر و آورده بیرون شالش از را موهایش از کمی! کردمی دلبری بدجوری نیز لبانش

 .باطروات و جوان بسیار نمود؛می کودکانه و کوچک اشچهره سنش برخالف بود، ریخته

 بیرون به دستش با و زده زیبایی لبخند بود شده آسوده خاطرش مهتاب دیدن با که مادرمان

 .کرد اشاره

 .بریم دیگه، خب-



 از مادر همراه و آمده بیرون خانه در از توریم زبان بر ایکلمه اینکه بدون و داده تکان سری نیز ما

 .رفتیم مانماشین سوی به خانه، از شدن خارج از پس و رفته پایین راهرو هایپله

 فرمان پشت که مادر کنار در و شاگرد صندلی روی بر مهتاب. شدیم مانرنگ سفید پرشیای سوار

 .بودم داده بیرون به را نگاهم و نشسته عقب صندلی روی بر نیز من نشست، بود گرفته قرار

 کرد، روشن را ماشین ضبط که مادر دست به بود، فرما حکم مانماشین فضای بر که سکوتی

 .شد شکسته

 هاکوچه توی پیچهمی آب صدای باز که وقتی"-

 دنیا تموم انگار هاگل عطر از میشه پر

 ...زندگی آرزوی در گلی غنچه شکفهمی

 خوشگلی تو بگن بهش که کافیه همین براش

 آسمون به گل نگاه

 ننشست کنارش دم یه

 نبست نفس یک رو دلش دست، دم خار بوته به

 شد چی

 است سراب به راه این چرا

 "است؟ خراب و سست و خام همه این

 ریختن زمان فضا این در و جااین شدم، هایماشک ریزش از مانع اما افتاد سوزش به چشمانم

 !نبود سرکشم هایاشک

 و سر تاج بچینه خواست رو، گل دید یکی روز یه"

 دید که رو هاتیغ تیزی



 نرو که گفت بهش عقلش

 جدا؟ تو من، از نمیشی چرا که گفت خار به گل

 باشم تنها خواممی برو

 خدا به زشتی خیلی تو

 زود خیلی سرد صبح یه

 نبود جااون خار بوته

 داشت که عشقی همه با

 بود شکسته که دلی با

 چید شاخه از اونو دستی که دید وقتی یه گل چشمای

 گشت که جا هر گل نگاه

 ندید رو خاری بوته

 شد چی

 !؟...است سراب به راه این چرا

 "است؟ خراب و سست و خام همه این

 (شکوهی شهرام_خار و گل)

 تواندنمی. داشت نخواهد دوست را او دیگر هرگز داد، نخواهد مهرش به دل هرگز گل وفایی بی با

 است خار این است؛ افتاده التماس به که حال کرد، رهایش و نخواست را او گل بدارد، دوست که

 که گلی آن باشد، دیگری زیبای گل حافظ تواندمی خار. است یافته در را خود وجودی ارزش که

 محبت و عالقه سر از بلکه نیاز سر از نه را او و ستحیاتی و مهم برایش اندازه چه تا خار بداند

 !بدارد دوست



 .بدارد دوست است" خار" چون را خار نباشد، مهم اشزشتی و خار یچهره

 خار و گل به کردن فکر از بود، هاآهنگ تعویض مشغول که مهتاب غرولند صدای شنیدن با

 .کشیدم دست

 صدای با باشه، نداشته هم دردی اگه آدم مهسا؟ تو این ریزیمی اخه چیه آهنگا این! بابا ای-

 !گیرهمی اشگریه آهنگش و مرد این

 :دادم پاسخ آسوده و خیال بی لحنی با و انداخته باال شانه

 !اومد؟ یادت اینو تازه بعد و شه تموم اهنگ وایسادی! کنی عوضش خواستیمی خب-

 بر سکوت در و کرده اخمی نداشت، من جانب از را پاسخی چنین شنیدن انتظار انگار که مهتاب

 .داد فرا گوش آن صدای به و کرده مکث داشت دوست خودش که شادی هایآهنگ از یکی روی

 نمودم خیابان تردد پر هایماشین و هاخیابان در حاضر مردمان یخیره را نگاهم دیگر بار نیز من

 .آمد بیرون کیفم درون از هم سر پشت تیک چند صدای که

 از که متوالی پیام چندین دیدن با. نمودم خارج آن درون از را تلفنم و برداشته کنارم از را کیفم

 از کل به. گرفتم دندان به را پایین ب**ل و شده گشاد چشمانم بود، شده ارسال برایم پویا جانب

 .بود شده نگران من ناگهانی غیبت از نیز او و بدهم را پیامش پاسخ که بودم برده خاطر

 :نوشتم برایش فورا نیز من بود، کردن تایپ مشغول طور همین

 خواهرم و مامان با و بپوشم لباس سریع شدم مجبور راستش. نبود حواسم اصال. پویا ببخشید-

 .ببخشید... بیفتم راه

 :نوشت برایم سپس و کرد کوتاهی مکث خواند، را پیامم که زمانی

 افتاده؟ اتفاقی مهسا؟ چیشده بپوشی؟ لباس سریع-

 :دادم پاسخ و داده دستم انگشتان به حرکتی



 داییم با قبل از مامان رسهمی نظر به. داییم یخونه میریم داریم. نیفتاده خاصی اتفاق... نه-

 گل عاشق هرگز دیگر خار شد، مشت داشت قرار پاهایم روی بر که هایمدست.کرده هماهنگ

 !هرگز شد، نخواهد

 :نوشت برایم تندی به

 میری؟ داری هم تو... هم تو! چی؟ یعنی-

 !بود؟ ممکن برایم هم دیگری انتخاب مگر. رفته باال ابروهایم

 !که نمیام بگم تونمنمی! دیگه اره... خب-

 :نوشت برایم سپس و کرده مکثی

 .میشه سخت خیلی تو برای که اینجوری... ولی-

 جا به جا جایم در کمی سپس شود،می فشرده یکدیگر روی بر لبانم و شده درهم اممشکی ابروان

 :دادم پاسخ و شده

 ناراحتم راضی خود از و خودخواه ادم اون دیدن. کنهمی ناراحتم یکم فقط. نیست سخت نه،-

 .نیست سخت وگرنه. کنترله قابل اونم که کنهمی

 :نوشت برایم بالفاصله

 .هستم من... بزنی حرف خواستی یا شد ایجاد مشکلی بازم اگه اما متاسفم،. درسته-

 !دیگر است برادر. گرددمی دلنشین لبخندی مهمان لبانم و گرفته فاصله یکدیگر از ابروانم

 .ازت ممنونم میدم، پیام بهت. حتما... ممنونم-

 :نوشت هم آن بند پشت و فرستاده قلب استیکر برایم

 به رو تعادلت چیزی هیچ نذاری که نره یادت و باش خودت مراقب جااون فقط که، نکردم کاری-

 .بزنه هم



 :دادم جواب خاطر اطمینان با و داده تکان سری دارد، مقصودی چه حرفش این از که دانستممی

 وضعیت تو منو بخواد که نمونده چیزی بچگانه عالقه اون از دیگه که، گفتم بهت. نباش نگران-

 ...بده قرار دشواری

 :نوشت برایم تمام مندی رضایت با خواند، که را پیامم

 نداری؟ کاری. میرم فعال من... میگی اینو که خوشحالم خب-

 .فعال باش، خودت مراقب داداش، نه-

 .نمود ارسال برایم نیز را پیامش آخرین او، و

 .باش خودت مراقب هم تو. حتما-

 کمال در که شدم خیره بیرون به و داده جای خود کیف درون در دیگر باری را تلفنم هم من

 چطور! سرعت؟ این به بودیم؟ رسیده! نمودم مشاهده دایی یخانه نزدیکی در را خودمان تعجب،

 و نموده پارک شانخانه مقابل در و دایی ماشین کنار در را ماشین مادر!نشدم؟ آن متوجه من

 نمایش به را اشگونه روی هایچال که دلنشینی لبخند با ماشین، کردن خاموش از پس

 :گفت گذاشتند؛می

 .رسیدیم دیگه، خب-

 ماشین از او بند پشت هم من. شد پیاده ماشین از لبخند با و داده تکان را سرش هم مهتاب

 .رفتیم جان دایی یخانه ورودی درب سوی به تایمانسه هر و شده پیاده

 بود مهرداد خوشحال و شاد صدای بعد، یثانیه چند زد، را خانه در زنگ و رفته جلو قدم یه مادر

 .نشاند من پیشانی روی بر را غلیظی اخم و کرده پر را هایمانگوش که

 ...بفرمایید... بفرمایید! نازم و خوشگل یعمه! به به-

 با و داده تکان سری گردد،می شعف و شادی غرق مهرداد تعاریف از رسیدمی نظر به که مادر

 .شدیم خانه وارد و کرده حرکت او سر پشت نیز مهتاب و من. شد وارد خنده



 و بود ایستاده گشاده رویی و خندان و شاداب ایچهره با فرهادم دایی خانه، ورودی در مقابل در

 و مادرم. کشید اغوش در محکم را او و آمده جلو دید، را مادر که زمانی و کشیدمی را انتظارمان

 آورده دوام زندگی این در که بوده یکدیگر کنار در تنها ما، پدربزرگ و مادربزرگ مرگ از پس دایی

 را کسی دوتا، خودشان جز و اندوابسته یکدیگر به شدت به هاآن. اندداده ادامه خودشان راه به و

 و خواهر یرابطه یک از فراتر چیزی میانشان یرابطه و عشق بنابراین باشد، کنارشان که نداشتند

 .بود ساده برادری

 :گفت شادابی لحن با و داده قرار دایی کمر روی بر را دستانش هم مادر

 عزیزم؟ داداش چطوری-

 :داد پاسخ و خندید شادی با فرهاد دایی

 .قشنگم خواهر شدم ترعالی دیدم رو تو که حاال-

 توانستیمنمی طرفی از. بودیم ایستاده سرشان پشت حرکت بی طور همان هم مهتاب و من

 .کردمی خرد را هردویمان اعصاب جا، یک در ایستادن سره یک طرفی از و بگویم آنان به چیزی

 طبعی شوخ با و شده اضافه جمعمان به هم ماندایی زن کوتاهی، مدت شدن سپری از پس

 :گفت مادرمان و دایی به خطاب

 این کنار بیاین خب! شد شروع بازیشون تراژدی و رسیدن هم به برادر و خواهر این باز! بابا ای-

 !شد سبز پاشون زیر علف داخل، بیان بچه دوتا

 به دایی و شدند جدا یکدیگر از بودند آمده خودشان به تازه حرف این با که فرهاد دایی و مادر

 :گفت خنده با و آمد ما سمت

 .داخل بفرمایید... دلم عزیزای متاسفم واقعا من ببخشید؛-

 .شدیم خانه وارد هم همراه و آورده ب**ل به لبخندی نیز ما

 شوخ با و کوبیده برهم را دستانش کف ما دیدن با بود، ایستاده انتظارمان به در کنار که مهرداد

 :گفت طبعی



 منم خواستممی! میشن غیب هم با همه! شدممی نگران کم کم داشتم دیگه خداروشکر! اوه-

 .اومدین خودتون دیدم که بیام

 .داد تکان تاسف روی از سری خندیدمی که طور همان هم دایی زن و خندیدن مادر و دایی

 و سردی نهایت در که شد مواجه دختری یچهره با چرخید؛ من طرف به که مهرداد مشتاق نگاه

 .است شده خیره اغواگرش سبزی به احساسی بی

 و زده رویش به پوزخندی که بود مانده خیره چشمانم به درشتش سبز چشمان با طور همان

 و رفته پذیرایی درون هایمبل سوی به آهسته هاییگام با سپس. ربودم چشمانش از را نگاهم

 .نشستیم خواهرم همراه به نفره دو مبل یک روی

 جاگیر سالن در موجود هایمبل روی بر و شده سالن وارد دایی زن همراه به نیز مادرمان و دایی

 مادر به خطاب و فرستاده بیرون به را هایشریه در شده حبس نفس فراوان اشتیاق با دایی. شدن

 :پرسید

 رو برادرت کنممی حس زنی،می سر بهمون کمتر روزا این کنی؟می کارا چی خبرا؟ چه... خب-

 !کردی فراموش

 حیران و کرده تعجب شدت به برادرش جانب از جمالت این شنیدن از رسیدمی نظر به که مادر

 عسلی_سبز چشمان به را درشتش چشمان نگاه و داده تکان طرفین به را سرش است، مانده

 .دوخت ماندایی

 کردم سعی رو ماه چند مدت این چرا من دونینمی واقعا تو! زنیمی که حرفیه چه این! فرهاد؟-

 این برم مدام تونمنمی! بخونه درس بشینه باید! داره کنکور مهسا کنم؟ کمتر رو آمدهامون و رفت

 !که بذارم تنها خونه رو مهسا و بیام مهتاب با یا ور اون و ور

 بر را راستش دست کف کوتاهی مکث از پس و نموده لبانش مهمان را کوچکی لبخند فرهاد دایی

 .داد قرار مادر پای روی



 داشتم من! شدی؟ سرخ چرا... کن نگاش! کردممی اذیتت داشتم. کردم شوخی! بابا خب خیلی-

 !خانم لبو ذاشتممی سرت به سر

 و من که بود مبلی مقابل در درست که اینفره تک مبل روی بر و شده سالن وارد نیز مهرداد

 .گرفت قرار بودیم، نشسته آن روی مهتاب

 به مهرداد هاینگاه متوجه گاهی گه اما بودم، داده مادرمان و دایی به را حواسم و توجه تمام

 نشان کاری دادن انجام مشغول را خود و کردمی جور و جمع را خودش سریع که شدممی امچهره

 .دادمی

 :گفت و برخاسته سرجایش از دلنشینی لبخند با دایی زن

 .بیارم چایی میرم-

 تکان سر مهربانش همسر رعنا برای آرامی به که را فرهادم دایی محبت و مهر پر نگاه دیدم من و

 .بریزد چای برایمان تا رساند آشپزخانه به را خودش نیز او و داده

 :پرسید اشتیاق با و چرخید من سوی به فرهاد دایی

 چطوره؟ درسات احوال و اوضاع خبرا؟ چه شما خانم، مهسا خب-

 داده قرار یکدیگر روی بر نرمی به را هایمپلک بخشید، تازه رویی و رنگ امچهره به وسیع تبسمی 

 :دادم پاسخ سپس دادم، فاصله هم از و

 من و خوبه خیلی چی همه! درسامم درگیر البته و خوبم منم. خوبه چی همه دایی، سالمتی-

 و هنره من کنکور دونیدمی که طور همون واقع، در. برممی لذت خونممی که درسایی از واقعا

 .خونممی عالقه و عشق با رو درسام

 :گفت و داده تکان را اشچانه رضایت با دایی

 ادبیات خوایمی که هم تو. داره دوست که بره چیزی دنبال ادم که خوبه خیلی. خداروشکر خب-

 !ست العاده فوق این و بشی بزرگ ینویسنده یه و بخونی نمایشی



 :گفت شادابی و ذوق با آمد،می سویمان به چای سینی با که حالی در سالن سوی آن از دایی زن

 !گرفتیم جا االن از ما! بدیا داییت و من به باید هم رو کتابات امضای اولین میگم، چی ببین-

 چین مهرداد چشم یگوشه گذاشتم، نمایش به را هایمگونه چال امخنده با و گرفته امخنده

 بر تمسخرآمیز پوزخندی اما است؛ خندیدن مشغول نیز او که کردم تصور اول نگاه در. خورد

 !داشت ب**ل

 :دادم پاسخ شادابی با زندایی به خطاب و گرفته او از را نگاهم

 .بخواین شما چی هر مایین سر تاج شما کنم،می رو کار این حتما! که چرا حتما،-

 را خود چای فنجان هم من کند، تعارف چای برابرمان در تا شد خم و خندید شادابی با دایی زن

 .دادم قرار میز روی بر کنارم در و برداشته آرامی به

 پوزخند آن درگیر فکرم بودم، شده خیره دایی یخانه فرش از ایگوشه به که طور همان

 و آرزوها هم هنوز است، طور همین هم هنوز پس. بود نشانده رویم به مهرداد که بود تحقیرآمیزی

 شانزندگی در بزرگ توهمی با هاییانسان را آنان و داندمی نشدنی و واهی را دیگران اهداف

 تواننمی کندنمی دنبال اشزندگی در را خاصی هدف هیچ خودش که انسانی از گرچه،! داندمی

 .داشت انتظاری هااین از بیشتر

 باالخره بده؟ آزمون انسانی کنکور برای خوادنمی اصال مهسا یعنی ،(مادرم نام) ماهرخ میگم ولی-

 بده؟ کنکور هم انسانی برای نیست بهتر گیره،می انسانی یرشته تو رو دیپلمش داره

 شدم، خیره اشچهره به و بازگشته او سمت به. بود آورده زبان بر را جمالت این که بود دایی زن

 چشمان برجسته، هایگونه رنگش، خوش ب**ل رژ از شده قرمز لبان فرمش، لوزی صورت

 چندان دو را چشمانش جذابی و زیبایی که بلندش هایمژه همراه به رنگش تیره ابروهای و عسلی

 .بود ساخته دلربا و زیبا ایچهره با زنی او از فرمش، خوش و کوچک بینی با کندمی

 :داد پاسخ نرمی به مادر



 مهسا چون. اومد غیرعقالنی نظرم به بعد اما بکنم، رو کار این خواستممی منم واقع در... خب-

 یازده و ده درسای از هیچی خونه،می رو هنر کنکور به مربوط درسای داره حاال تا تابستون از

 نام ثبت این که اومد نظرم به و نخونده کنکور برای رو انسانی دوازده همین حتی یا و انسانی

 رعنا دایی زن.ندادیم انجامش همین برای. باشه بیهوده کار یه یا الکی استرس یه فقط ممکنه

 :گفت داشت، ب**ل بر که دلنشینی لبخند همان با و داده تکان تفهیم ینشانه به سری

 کار یه و شدمی گرفته وقتش فقط طوری اون. کردین خوب اینجوریه اگه پس. طور این که... اها-

 .شدمی بیهوده

 :گفت و زده زل مادرم به متفکرانه اما مهرداد

 پشت هنر برای خوادمی وقت اون بیاد، بر هنر کنکور پس از نتونه اگه چی؟ نشه قبول اگه ولی-

 ایرشته یه تونهمی نشه قبول هنر اگه اینجوری بده هم رو انسانی که بهتره نظرم به بمونه؟ کنکور

 !نمیشه کنکوری پشت و بره رو انسانی از

 !کردم؟ احساس گونه این من یا بود آمیز تمسخر کالمش لحن

 چشم اشچهره رخ نیم به عصبانیت و خشم با و فشردم زانوانم روی بر را امشده مشت دستان

 هر انکه از پیش اما بود خیره پسرش چشمان به هشدار با نیز دایی زن و کرده اخم دایی. دوختم

 :شد عمل وارد صدایش صالبت با مهتاب بیابد، گفتن سخن برای فرصتی ما از یک

 داره حاال تا تابستون از. داره باور هاشتوانایی و خودش به من خواهر. جان مهرداد نباش نگران-

 پس. میشه موفق حتما کنهمی تالش عالی اینقدر چون و خونهمی درس پشتکار با و جدیت به

 .کنیم چیکار دونیممی بهتر خودمون ما باشی، نگران نیست الزم

 و گرفته خود به تصنعی حالتی مهرداد یچهره امد،می بیرون خواهرم دهان از که ایکلمه هر با

 از که بود مشخص کامال. شدمی فشرده یکدیگر روی بر لبانش خشمش، و حرص یپوسته زیر

 وجودم او، احساس همین از نیز من و شده خشمگین زدنش حرف طرز و خواهرم کالم جدیت

 .گشت شادمانی و لذت از سرشار



 رسید،می نظر به عصبی و شده ناراحت شدت به مانمیان یشده ایجاد فضای از که دایی زن

 :گفت و کرده ایخنده. دهد تغییر را آمده پیش جو که کرد را خودش تالش تمام

 و بذاری سر پشت عالی رو کنکورت ایشاال جان، مهسا. بیاد پیش خیره چی هر ایشاال... ا-

 ...عزیزم بشی قبول رو دانشگاه بهترین

 که مهربان و برخورد خوش و فروتن بسیار مردی و مهربانی و پاکی این به زنی از دانستمنمی هیچ

 بود، که چه هر اما! است اورده بیرون به سر مهرداد مانند پسری چطور باشد، خودم دایی

 .کند پیدا ادامه این از بیشتر بحث این خواستمنمی

 :دادم پاسخ و دوخته چشم چشمانش به مالیم لبخندی با و گرفته نفسی

 با رعنا دایی زن.خداست با اشبقیه کنم،می رو تالشم تمام من. ایشاال دایی، زن ممنونم خیلی-

 نیز مهتاب خواهرم. داد تکان را سرش و کرده هدیه امچهره به لبخندی خوشرویی و متانت

 با و کرده دراز را دستش سپس برگرداند، طرفم به را رویش و گرفته مهرداد چشمان از را نگاهش

 با دادم، را لبخندش پاسخ. کرد هدیه من به را دلنشین لبخندی هایم،دست از یکی فشردن

 و عطر خوش چای از مقداری دایی. کرد ارام را هردویمان قلب که خودش مانند زیبایی لبخند

 :پرسید مادرمان به رو سپس و نوشیده را بویش

 گرده؟برمی کی داری؟ ازش خبری کجاست؟( پدرمان نام) شاهین راستی-

 سپس. داد قرار پاهایش روی بر را دستانش کف و داده قرار استکان روی بر را چایش فنجان مادر

 :داد پاسخ برادرش به خطاب

 راضی خیلی و خوبه حالشم. ایران میاد فردا پس زدم، حرف باهاش دیشب. ایران گردهبرمی داره-

 .رسیدمی نظر به خوشحال و

 روی بر را محو تبسمی و نماند مخفی کداممان هیچ چشم از فرهادمان دایی چشمان شادی برق

 :گفت و فشرد عالقه و محبت با را آنان و گرفته دست در را مادر هایدست. نشاند لبانمان



 تنگ براش خیلی دلت مطمئنم. خوبه حالش که خداروشکر... کردی خوشحالم خیلی جدا؟-

 .گردهبرمی داره که خوبه خیلی شده،

 :داد ادامه شادی و ذوق با و کرده تر زبان با را لبانش سپس

 .باشیم هم با رو نهار یا شام یه که بیاین اینجا به همراهش حتما شب یه باید برگشت، وقتی-

 اشچهره روی بر را دلربایی لبخند و داده تکان ارامی به را سرش دایی چشمان به خیره مادرمان

 .گذاردمی نمایش به

 برده پدرمان از نامی تنها اگر نیست، اینجا پدرمان که زمانی حتی. شدم خیره مادرم یچهره به

 یا پدر دیدن از چنان آن. محبت و عشق از سرشار است؛ شکل همین به مادرم چشمان برق شود

 مادرمان قلب در نهفته عشق به عجیب من و است ناپذیر وصف که آیدمی وجد به او نام شنیدن

 دارد، دوست را مادر که پدر مثل مرا که کنم پیدا را کسی توانستمنمی من چرا کردم،می حسادت

 دوست قلبا و حقیقتا مرا تواندمی آیا او، اما بدارم دوست را او توانستممی من! بدارد؟ دوست

 !نشود پیدا فردی چنین هرگز شاید دانم،نمی بدارد؟

 خوشبختی نتوانم هرگز شاید و نموده درک امزندگی در را شخصی چنین حضور نتوانم هرگز شاید

 دهم، ادامه خود حیات به نیز اینان اوردن دست به بدون حتی توانممی بااینکه آورم، دست به را

 !شاید. شود رنج و درد از بزرگی شکاف دچار قلبم از کوچکی بخش شاید نباشد، عشق اگر اما

 رسید، مهرداد چشمان به که نگاهم. گرفتم باال را سرم و کشیده امبینی راهی از عمیق نفسی

. است دودلی و شک از پر چشمانش رسیدمی نظر به. دیدم ناشناخته و عجیب را نگاهش سبزی

 این من هم شاید. بود ناراحت چیزی از نظر به اما شناختم،نمی را نگاهش این عجیبی، طرز به

 !بودم ندیده او جانب از هرگز را نگاه این من و بود ناشناخته نگاهش اما دیدم،می طور

 هم من. گرفت چشمانم از را نگاهش و چرخاند را سرش خودش که دید چه نگاهم در دانمنمی

 و بود مادرم با گفتن سخن مشغول که دوختم چشم امدایی به و گرفته اشچهره از را نگاهم

 اجازه خودش به خواستمنمی کنم،نمی نگاهش دیگر. نمودمی صحبت دایی زن با که خواهرم

 که چه هر ببینم، را چشمانش ابهام آن خواستمنمی. شود خیره من چشمان به دیگر باری دهد



 که شود دختری چشمان یخیره ندارد دلیلی پس است، رسیده اتمام به او و من بین بود

 .ندارد او به تمایلی ترینکوچک

  

*** 

 .بخورم هوا یکم خواممی تراس؟ رو برم من میشه... دایی زن-

 و پاشید رویم به لبخندی مهربانی با و چرخانده طرفم به را رویش صدایم شنیدن با رعنا دایی زن

 :داد پاسخ

 .باش راحت برو... عزیزم البته-

. کردممی احساس وضوح به خودم روی بر را مهرداد نگاه. برخاستم جایم سر از و داده تکان سری

 شدم، ماندایی یخانه تراس وارد وقتی. رفتم تراس به و گرفته پیش در را راهم او به توجه بی اما

 در حضور. نمودم هایمریه وارد بینی راه از عمیق نفسی و داده قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک

 تراس به جهت همین به بود، زجراور برایم مهرداد همانند منفور موجودی با هم آن مکان یک

 رسیده خاطر آرامش غایت به کشد،می نوازش دست امچهره بر که خنکی باد از اکنون و اماده

 .بودم

 .داشت نخواهم را آن مهرداد کنار در و خانه آن درون در هرگز که ارامشی

 سرم روی بر که شالی که کردممی احساس. ایستادم سینه به دست و گشوده هم از را هایمپلک

 نمودم مرتب آن زیر در را موهایم و کشیده جلو را آن جهت همین به رفته، عقب به کمی است

 ماندایی خانه. شدم خیره اطرافم به سینه به دست دیگر باری و کشیده مانتویم به دستی سپس

 هایشخانه و اطراف مناظر تمام به اینجا از که است نقلی و شیک آپارتمان یک چهارم ی طبقه

 خوبی به را است سکون یا حرکت حال در برم و دور در که چیزهایی تمام توانممی دارد، دید

 حضور و خانه درون شلوغی از بیشتر را هست اینجا در که سکوتی و منظره این نمایم، مشاهده

 .دارممی دوست ببینم، را او خواهمنمی که حالی در جمع آن در مهرداد



 .نباشد آنجا مهرداد که کنممی پیدا جایی در را امنیت و ارامش که گفت بتوان شاید

 بر ماهرانه باله رقاصی همانند و آرامی به که خنکی باد که دادم اجازه و مانده تراس در کمی

 خود بخش ارامش و مهر پر وجود در نیز مرا و کرده نوازش را امچهره رقصید،می آسمان پهنای

 .آمدم بیرون تراس از و داده تکان سری سپس. ببرد فرو

 کنی؟ تحمل منو که... سخته برات اینقدر-

 و پریده جایم از باره یک به خود، به نزدیک بسیار اینقطه در مهرداد ناگهانی صدای شنیدن با

-.بود شده امچهره محو که شد ناالن و زده غم ایسبزی یخیره ترسانم و رنگ آبی چشمان

 بگی؟ چیزی خواینمی

 چنین این حقی چه به. شد درهم اممشکی ابروان و آماده خود به صدایش، یدوباره شنیدن با

 کرد؟می صحبت و ایستادمی من برابر در

 :دادم پاسخ چشمانم جدی حالت و پیشانی روی بر نشسته اخم همان با و زده کمرم بر را دستانم

 زنی؟می حرف و میای من راه جلوی حقی چه به بگم؟ باید چی بگم؟ چی-

 تهدیدوار را اماشاره انگشت و رفته عقب به فورا که برداشت جلو به قدمی و کشیده آهی مهرداد

 :دادم تکان صورتش جلوی

 فهمیدی؟. بشی من نزدیک که نمیدی رو جرئت این خودت به اصال! اصال-

 :دادم ادامه آرامی صدای با و انداخته اطراف به نگاهی

 پس نداری، من به ایعالقه هم تو دونممی. نمونده وجودم توی تو به نسبت حسی هیچ دیگه-

 .بردار اتمسخره رفتارای این از دست

 :گفت و کرد احاطه را لبانش ناشیانه پوزخندی

 مورد در خودت جانب از حقی چه به تو هوم؟ بچه؟ خواممی چی من که دونیمی چی تو-

 میدی؟ نظر من احساس



 پایین تا باال از را تمسخربرانگیزم نگاه و برداشته میان از را امپیشانی روی بر نشسته اخم

 ناسزا و کردن تحقیر تنها رابطه، و داشتن دوست از که کسی !است جالب. کشاندم وجودش

 و اشکال از پر دیگران و است نقص بی و پاک خودش است معتقد که کسی است، بلد گفتن

 !دهدمی من خورد به را هاحرف این و ایستاده من مقابل نقصانن،

 و بود بسته مهرش به دل دلی ساده با پیش سال یک که دختری آن دیگر من که فهمیدنمی چرا

 !نیستم؟ بود، شده اشجنگلی چشمان اسیر

 من. میگم رو دیدم عینه به که چیزایی من مهرداد، اقا نمیدم نظر خودم جانب از من! جالب چه-

 هرگز که دیدم رو پسری من. دیدم رو خودت عیوب نپذیرفتن و رو کردنات تحقیر رو گفتنات ناسزا

 لذت تحقیرش از و کنه تحقیرش مدام که بود کسی دنبال انگار بلکه نبود، کنارم حامی یه مثل

 داشتن دوست و عشق دونیمی چی تو بپرسم، ازت رو این باید که منم این اصل در! برهمی

 !چیه؟

 :دادم ادامه و زده دار صدا پوزخندی

 از بیشتر تریبزرگ من از چون نه، یا بیشتره؟ هم عقلت بیشتره، من از سنت چون کردی فکر-

 از دونممی بعید نیستی، منم حد در حتی و من از بیشتر تو مهرداد، اقا نه! فهمی؟می من

 که گذشتم کنارش از هایشچشم به کردن نگاه بدون سپس!بفهمی چیزی واقعی داشتن دوست

. کشاند خودش سوی به مرا و گرفته چنگ در را بازوهایم قدرتمندش و گرم دستان ناگهان

 جرئت خودش به حد این تا اینکه از. بود خیره چشمانم به و گرفته را بازوهایم من، به چسبیده

 .کشیدمی آتش به را وجودم تمام بزند، دست من به حتی و شود نزدیک من به دادمی

 از هم ایذره حتی کوبیدم،می هاونگ در آب انگار اما کردم تالش چنگالش از رهایی برای خشم با

 .نخورد تکان جایش

 کار این که دونیمی. جااین بیان همه زنممی داد و جیغ نکنی، ولم اگر. کن ولم! مهرداد کن ولم-

 !کنممی رو

 :گفت ایلغزنده و آرام صدای با چشمانم به خیره شنید،نمی مرا صدای انگار او اما



... و شده ترحالت خوش ابروهات. شدن تربراق مشکیت موهای. شده بیشتر چشمات درخشش-

 خودت به قبال. کرده فرق همه کردنت، آرایش و پوشیدن لباس طرز. شدن زیباتر... لبات

 من اما درخشیدیمی همیشه درخشی،می. زیباتری همیشه از حاال اما... زیاد رسیدینمی

 فرصت یه ازت پس دارم، دوست... دارم دوست اوصاف این تمام با... اما... ندیدمت من. ندیدم

 .کنمنمی ناامیدت میدم قول دیگه بده، دیگه فرصت یه بهم. خواممی

 زن تا کردم باز را دهانم نداشتند، من در تاثیری ترینکوچک که هایشگفتن پال و پرت از کالفه

 این دیدن با بود، خیره چشمانم و امچهره به مدت تمام که هم مهرداد. بزنم صدا را دایی و دایی

 .گرفت فاصله من از سرعت به و کرده رها را بازوهایم غیرارادی و ناگهانی طور به حالتم

. دادم تکان برایش تاسف روی از سری و نشانده لبانم روی بر تلخی پوزخند کارش، این دیدن با

 در من که زمانی درست. رفتم پذیرایی سالن طرف به و فرستاده بیرون به کالفه را نفسم سپس

 :گفت فراوان شور و شادی با دایی بودم، مهتاب کنار نشستن حال

 نه؟ دیگه، هستین اینجا رو شام-

 یکباره به اما بدهد را جوابش تا کرد باز دهان زده ذوق برادرش جانب از سوال این شنیدن با مادر

 برای رسیدمی نظر به. شد خیره چشمانم به نامطمئن و مردد حالتی با و بازگشت من سوی به

 خانه به و بمانیم اینجا شام برای امشب ندارد اشکالی بگویم که دارد، من تایید به نیاز ماندنش

 :گفتم ارامی به و کرده تبسمی نیز من نرویم،

 .دادم انجام رو کارام و خوندم رو درسام مامان، نباش نگران-

 

 :داد پاسخ و برگشت دایی سوی به بازگشت، که زیبایش چشمان برق

 .عزیزم هستیم-

 :گفت زبونی چرب با و کرد رعنا دایی زن به رو مسرور و خوشحال نیز دایی



. کنیا حاضر رو مخصوصت غذاهای اون از یکی باید... کنی.می چه امشب ببینم بانو، رعنا خب-

 !برکته برسه ما به تو دست از که چی هر البته،

 :گفت شیطنت با و خندید رعنا دایی زن

 !فرهاد نریز زبون! تو دست از بابا، ای-

 با سپس داد، قرار پایش روی بر را دستانش و داده قرار یکدیگر روی بر را دستانش کف مهتاب

 :گفت داشت، ب**ل به زیبا لبخندی که حالی در ارامی لحن و متانت

 .برکته یه مثل و محشرن واقعا شما غذاهای دایی، زن میگه راست دایی اما-

 :گفت و کرده لبانش مهمان را نمایی دندان لبخند رعنا دایی زن

 .کنم حاضر رو شام مقدمات برم من پس. دلم عزیز ممنونم خیلی-

 را مانتویش هایآستین از کمی که حالی در و برخاسته جایش سر از دایی زن همراه به نیز مادر

 :گفت زد،می باال

 .کمکت بیام بذار رعنا، میام منم-

 :داد پاسخ مادر، محبت جواب در دایی زن

 اشخسته و کنه کار بیاد بگم شوهرم خواهر به نمیشه میدم، انجام خودم. نیست نیازی بابا، نه-

 !که کنم

 :گفت رفت،می آشپزخانه سوی به که طور همان و خندید مادر

 کمکت همینم واسه بمونم، بیکار ندارم دوست منم نداریم، هم با رو حرفا این که ما جان رعنا-

 .کنممی

 .میدم انجامش خودم من! دختر بشین برادرت پیش برو بیا-

 .کنیم حاضر رو موادش تا کنی درست خوایمی چی بگو من به بیا فعال تو شینم،می میرم-



 :گفت و خندید مستانه دید، شکل بدین را اوضاع که دایی

 میده، انجام بده انجام رو کاری بخواد وقتی من خواهر. بدین انجامش دیگه هم با برو رعنا، برو-

 .بشه مانعش بتونه کسی نداره امکان

 تیک صدای شنیدن با نیز من رفت، آشپزخانه سوی به و داده تکان را سرش ارامی به دایی زن

 .انداختم اشصفحه به نگاهی و کشیده بیرون کیفم از را آن تلفنم، پیامک مانند

 :بود نوشته برایم صدف

 !کردم پیدا چی دونینمی وای، خوبی؟... مهسا سالم-

 که بود کرده پیدا چیزی چه. شدم خیره نامش به متعجب و کنجکاو پیامش، خواندن با

 !بگذارد؟ میان در را آن من با خواستمی

 :نوشتم برایش

 !کردی؟َ پیدا چی خوبی؟ تو خوبم. صدف سالم-

 :نوشت جوابم در سریعا

 ازت سوال تا ده توش که ستمسابقه جور یه البته! گوشی توی آنالین و العاده فوق بازی یه-

 بین رو کردن مقرر که ایجایزه مبلغ بدی، جواب درست رو سواال تمام اخر تا اگه و پرسنمی

 .کننمی تقسیم هابرنده

 :نوشتم برایش خنثی حالتی با و شده برطرف امکنجکاوی

 .نمیاد خوشم هابرنامه اینجور از من دونیمی که تو داره؟ من به ربطی چه میگی که اینی خب؟-

. داره اجرا یکیشون شب هر که داره مجری تا سه بازی این ببین! داره ربط هم خیلی! دیوانه نه-

 تونیمی باهاش. کنهمی کیف آدم که شنگوله و شاد و انرژی با اونقدر هم مجریاش از یکی

 هاتناراحتی و غم تمام داره، اجرا که ایدقیقه چهل اون توی اصال میشی، شادی غرق و بخندی

 صورت به متفاوته، بازیا یبقیه با آنالین بازی این تازه! شادی و خندیمی پاش به پا و میره یادت



 و ادبی یا علمی تاریخی مختلف موارد روی از هم سواالش و کننمی اجرا برات مجریاش زنده

 .برهمی باال کلی رو عمومیت اطالعات اما عادیه، سواالت گاهی حتی

 هاییاین تمام. شدم خیره اشارسالی پیام به و فرستاده باال به را اممشکی ابروان از ابرویی تای 

 سر برای وقتی که زمانی هایم،درس و کنکور دار و گیر این در خورد؟می من درد چه به گویدمی که

 پاسخ مختلف سوال تعدادی به و انالین ایبازی پای به بنشینم است، نمانده برایم هم خاراندن

 !دهم؟

 !خورهمی من درد چه به که نفهمیدم من... بازم خب-

 غضب و حرص با پیامم، خواندن از بعد که ببینم چشمانم برابر در را صدف یچهره توانستممی

 نهایت با کرد، ارسال برایم جواب در که پیامی. شد هم طور همین و دارد من کردن قانع در سعی

 .بود شده تایپ لجبازی و حرص

 معرفی بهت رو بازی این من! ا روره واکنشش درس غیر به مخت خوندی درس زیادی بس از-

 اطالعات و کنی شرکت مسابقه این تو بار یه شب چند هر باشه خوب شاید کردم فکر چون کردم

 تا چند ممکنه حتی نمیره، الکی که وقتت. کنی شادی هم کمی و بسنجی رو خودت عمومی

 همون خواه، نیک مازیار اجرای سر مخصوصا. میگم اینو کردم بازی خودم چون بگیری یاد چیزم

 !میگم چی دفعه این باشی فهمیده اگه فقط. گیرممی خوبی حال و حس خیلی شیطونه، و شر که

 اخمی که دیدم و نماند دور مهرداد چشمان از که گرفت امخنده پیامش آخر یجمله خواندن از

 من خندیدن کردنش، اخم دلیل کردم، بلند را سرم. است نشانده اشپیشانی روی بر ظریفی

 :نوشتم صدف جواب در و نشانده امپیشانی روی بر اخمی متقابال! است؟

 آقا این بگو و کن پیامک برام رو بازی اسم. میاد جالب نظر به... خب! فهمیدم رو دفعه این-

 تعریف ازش اینقدر که خان مازیار این کیه ببینم کنم بازی دور یه. داره اجرا زمانایی چه مازیار

 شروع ساعت و خواه نیک مازیار اجرای روزهای و بازی نام جوابم در و کرد کوتاهی مکث!کنیمی

 کیفم درون را تلفنم و فرستاده قلب استیکر برایش. کرد ارسال برایم را بود شب هشت که بازی

 .دادم جای



 شنیدن با بشنویم، توانستیممی وضوح به آشپزخانه از را رعنا دایی زن و مادر هایخنده صدای

 سرگرم را مهتاب که چرخاندم را سرم و اورده ب**ل به زیبایی لبخند مادرم هایخنده صدای

 برای را هایشپیام حالت همان با و بوده لبش یگوشه زیبایی و خاص لبخند. یافتم تلفنش

 .نوشتمی مقابلش شخص

 معرفی ما به زودی به را او که است خواهرم زندگی در شخصی کردممی احساس اوقات گاهی

 منتظر هم شاید. است نگفته مادر به موضوع این از چیزی مهتاب که امروز به تا اما کرد، خواهد

 جایش سر از فرهاد دایی. نماید صحبت او با مورد این در آمد او که وقتی تا است پدر بازگشت

 .نمود روشن را تلویزیون و برخاسته

 شالم زیر به پشت از را دستم دو بودم، دوخته تلویزیون یصفحه به را چشمانم که طور همان

 امچانه زیر را دستانم از یکی و کرده مرتب را شالم سپس. نمودم محکم رو موهایم کش و برده

 .دادم قرار

 صورت به را سریال این من بود، پخش حال در جم هایشبکه از یکی از دلدادگی ترکی سریال

 با وجود بااین. است چگونه پایانش دانستممی و بودم کرده مشاهده قبل سال در اصلی زبان

 .شدم خیره تلویزیون یصفحه به عالقه

 بلده؟ کامل رو استانبولی ترکی مهسا دونستیمی... دایی راستی-

 در که ذوقی و چشمانش در که تحسینی با فرهاد دایی. اورد زبان بر را جمله این که بود خواهرم

 :پرسید بود، هویدا کالمش لحن

 !سختیه زبون! دختر تو به آفرین! جدا؟-

 رفتی؟ کالس گرفتی؟ یاد چجوری

 :دادم پاسخ و داده زیبایش چشمان به را نگاهم



 کسی اگه طور همین و کنم صحبت ترکی به تونممی زیادی حد تا ولی. نیستم بلد کامال...البته-

 سالیه چند االن خودم نرفتم، کالس. فهممشمی بدم گوش ایترکی اهنگ یا کنه صحبت ترکی

 .گرفتم یاد همون از و بینممی اصلی زبان ترکی سریال که

 :گفت ترکی به و کرده دستی پیش مهرداد اما بزند، حرفی که کرد باز دهان فرهاد دایی

İlginçtir, Türkçe tatlı bir dildir- (،شیرینیه زبون ترکی جالبه). 

 :دادم را پاسخش و زده غرور سر از لبخندی نیز من

Evet öyle. Bu dil bana çekici geliyor- (جذابه من برای زبان این. طوره همین بله).یخیره 

 هرگز رسیدمی نظر به. را چشمانش عصبانیت برق آن دیدممی من، و بودیم یکدیگر چشمان

 .بیاموزم ترکی بتوانم نیز من که نداشته انتظار

 :گفتمی و کرده تحقیر مسائل این به نسبت مرا همیشه او

 با بچسب رو مادریت زبون همون تو. بگیره یاد خارجی زبان تونهنمی که کسی هر مهسا، بیخیال-

 !میدن یاد مدرسه توی که اینیمه و نصفه عربی و انگلیسی

 ب**ل گاه هیچ اشعالقه دلیل به که دختری آن زبان، بی و گریان دخترک آن که دیدمی حاال و

 !کندمی صحبت او با ترکی به و نشسته برابرش در اکنون است، نزده حرفی و نگشوده اعتراض به

 دست یکدیگر به کردن نگاه از و اورد خودمان به را هردویمان فرهاد دایی زدن کف صدای

 .کشیدیم

 :گفت شادی و ذوق با که کردممی نگاه فرهاد دایی یچهره به

 سخته، میکنی تکلم بهش که ایاصلی زبان از خارج زبان یه گرفتن یاد همیشه! مهسا عالیه این-

 .هستی استعدادی با دختر واقعا. مسلطی اینقدر که خوبه خیلی. سخته هم ترکی

 :دادم پاسخ خرسند و شاد صدایی با فرهاد دایی جواب در و خندیدم

 .ممنونم بازم ولی... نیستم بلد کامل هنوز که کنممی یادآوری البته-



 :گفت و داد تکان سری فرهاد دایی

 .من عزیز تو به آفرین داری؛ تسلط روش اینجوری که خوبه خیلی بازم-

 :افزود فرهاد دایی به خطاب شیرینی لحن با نیز خواهرم

 زد زبون و داره مختلف امور توی خوبی خیلی استعداد دختریه همچین یه من خواهر دیگه، بعله-

 :دادم پاسخ و داده تکان سری خنده با.ست همه

 !مهتاب کنم مهمونت بستنی یه باشه یادم-

 سالن وارد رعنا دایی زن همراه به مادر. داد تکان سری شیطنت با و زده رویم به چشمکی مهتاب

 :گفت تلخی اوقات با مادر و شدند

 خیلی داشت، هم انگلیسی به رو ترکی به اشعالقه این یکم اگه فقط... هست که استعداد با-

 .شدمی خوب

 :دادم پاسخ خیالی بی با و انداخته باال ایشانه

 ارتباط باهاش تونم.نمی جوره هیچ که زبونیه منه؟ تقصیر مگه انگلیسی، از نمیاد خوشم خب-

 .کنم برقرار

 :گفت داشت، ب**ل به که زیبایی لبخند با رعنا دایی زن و داد تکان تاسف روی از سری مادر

 .سفره سر بریم بیاین. حاضره شام... دیگه خب-

 برخواسته سرجاهایمان از مانهمه بعد، ایثانیه و چرخید دایی زن سوی به مانهمه مشتاق نگاه

 .نشستیم نفریشان هشت غذاخوری میز پشت و

 :گفت ما به رو خاطر رضایت با دایی زن

 .کنید پذیرایی خودتون از بفرمایید،-

 .شدیم خوردن مشغول نیز ما و



 خواه نیک مازیار اش،مجری و مسابقه آن سوی به دیگر باری ذهنم شاممان، خوردن حین در

 .شد کشانده

 را انرژی این که است شاداب و انرژی پر قدری به اشبرنامه اجرای حین در او صدف، یگفته طبق

 خواهینمی که دهدمی انتقال وجودت به را آرامشی چنان و دهدمی انتقال نیز بینندگانش به

 و شادی از سرشار او شاد وجود از و یابد ادامه همچنان خواهیمی بلکه برسد، اتمام به او اجرای

 با نهایتا یا جدی و خشک هاییانسان شناسم،می من که هاییمجری! است جالب. شوی آرامش

 انتقال بیننده به را آرامشی که آن از بیشتر که هستند لبانشان یگوشه در تصنعی لبخندی

 .کنندمی حوصله بی و کسل را او دهند،

 که است ستایشی الیق و ممتاز فرد گوید،می صدف که باشد ایگونه آن حقیقتا مجری این اگر

 .کندمی بینندگانش وجود مهمان را شادی شده، که هم کوتاهی مدت برای

 آن آیا ببینم که ببینم، را اجرایش و دهم انجام را بازی آن شده که هم بار یک خواستمی دلم

 نه؟ یا هست کندمی تعریف مرد این از صدف که گونه

 !بیاورد نیز من ب**ل بر خنده بتواند شاید ببینم، را فرد این که است جالب برایم

 نداری؟ دوست رو غذا... عزیزم-

 نگاه و آمده بیرون خیال و فکر از داد، قرار مخاطب مرا که دایی زن محزون صدای شنیدن با

 .دادم دایی زن یچهره و غذا به را امزده حیرت

 !بود؟ کرده غافل خوردن غذا از مرا خواه نیک مازیار به کردن فکر

 :دادم پاسخ و داده تکان سری

 شنیدن با که دایی زن.ببخشید بود، شده مشغول فکرم یکم فقط. دارم دوست که معلومه... نه-

 و داد تکان سری بود، بسته نقش لبانش روی بر دلنشین و زیبا لبخندی من جانب از حرف این

 .شد غذایش یادامه خوردن مشغول



 هم حاال همین از خواه، نیک مازیار. شدم غذایم خوردن مشغول و انداخته پایین سر نیز من

 !است کرده مشغول خود به مرا ذهن

*** 

 تکیه دیوار به کامل که جایی تا کشیدم ترعقب را خودم و داده قرار زمین روی بر را دستم دو کف

 از تا بود رفته نیز سوگند بود، نشسته من راست سمت در فرناز و مقابلم در صدف. بودم داده

 .بگیرد چای نفرمان چهار هر برای بوفه

 :گفت ما به رو نگرانی لحن با و کرده خارج گلویش از را غلیظ آهی فرناز

 ترسممی واقعا دیگه یکی من قبل، یجلسه دعوای و آشوب از بعد... داریم رفیعی با رو زنگ این-

 .بشینم کالسش سر که

 بود، افتاده تنش به خفیفی لرزش رفیعی خانم و پرستو میان جدل و دعوا یادآوری با که صدف

 :گفت و داده تکان را سرش

 که باشیم داشته اینو استرس باید همش! نیست درسی کالس خدا به طور، همین منم! وای-

 !بگیره دعوا رفیعی با کسی نکنه

 بار یک لیوان چهار آن روی و بود گرفته بوفه مسئول از که کوچکی پالستیکی سینی با سوگند

 سپس داد، قرار زمین روی بر را سینی ابتدا و شده نزدیکمان بود، داغمان هایچای حاوی مصرف

 .شد خیره نگرانمان چشمان به و نشسته من چپ سمت

 شده؟ شکلی این هاتونقیافه چرا-

 :گفت و برداشته را داغش چای مصرف بار یک لیوان غرلندکنان صدف

 !داریم کالس سر دو دیو با رو زنگ این دوباره که چون-

 :زدیم صدا را نامش هشدارگونه، و یکدیگر با همزمان فرناز و من

 !صدف-



 :گفت و گرفته دندان به را لبش کالفه نیز صدف

 ...دیگه سره دو دیو رفیعی! چیه؟ خب-

 :گفت و آمد کالمش میان به عصبی حالتی با فرناز

 !دیگه کن بس! ا  -

 :گفت ما به رو بیخیالی لحن با و انداخت باال ایشانه قیدانه بی سوگند

 !کنینمی دفاع ازش اینجوری که اونین یدلخسته عاشقای شماها حاال نکه-

 :دادم پاسخ و نشانده امپیشانی روی بر ظریفی اخم

 .کنیم توهین بهش نمیشه دلیل بیاد بدمون یکی از که هم چقدر هر ولی نیستیم، عاشقش-

 :گفت و داد تکان سری سوگند

 ...حاال خب-

 :گفت و کشیده عمیقی نفس نیز صدف

 کنه؟می رفتاری بد پرستو با... نظرتون به-

 با کردن بازی مشغول که طور همان و کشیده بیرون اشمقنعه زیر از را موهایش از بخشی فرناز

 :گفت آرامی به بود، آن

 .باشیم هم به دوتا این انداختنای تیکه شاهد کامل رو جلسه این کنم فکر که من-

 :گفت عصبانی حالتی با و کشیده داغش چای کردن فوت از دست سوگند

 !بگیرن دعوا ممکنه دوباره بدبختیم، که باشه اینجوری اگه-

 :داد ادامه و شده بحث وارد خلقی کج با صدف



 با رفیعی اون نکرده، رشد کامل عقلش هنوز بگیم رو پرستو حاال مگه؟ انبچه اینا فهمم،نمی من-

 رو انتقادی ترینکوچک! گیرهمی دعوا همه با راست و چپ کشه؟نمی خجالت هیکلش و سن اون

 !پرهمی بهت فورا باشه، میلش خالف که بگی چیزی بهش نکنه خدا. کنهنمی قبول

 :گفت و کشیده آهی فرناز

 هابچه از بعضی ست، حوصله کم اما خوبیه دبیر. بشینم این کالس سر ترسممی دیگه من واال-

 .گذرنمی حدشون از کال که هم

 :شدم بحثمان وارد و نوشیده را گرمم چای از کمی

 جلوی رو خودش بقیه بخاطر نباید هم پرستو. نیستن تقصیر بی وسط این هم هابچه. دقیقا آره-

 امیدوار باید فقط شده، که چیزیه. کردنمی بحث باهاش لجبازی با حداقل یا. کردمی بده معلم

 .نشه تکرار دوباره باشیم

 فرستاد، بیرون به صدا و سر پر را هایشریه در شده حبس نفس و کرده باد را هایشلپ صدف

 :گفت و داد تکان هایمانصورت جلوی دستی حوصله بی حالتی با سپس

 هم به اممعده محتویات تمام بریم پیش دیگه یکم بیرون؟ بیایم رفیعی این بحث از میشه حاال-

 !ریزهمی

 :گفت و داد تکان را سرش خندیدمی که حالی در فرناز

 .کنید عوض رو بحث موافقم،-

 :پرسید صدف به رو مرموز حالتی با و شده جا به جا جایش در کمی سوگند

 چطوره؟ سهیل... خانم صدف ببینم بگو... خب-

  

 نگاه شود، کشانده نقطه این به یکباره به بحثمان نداشت انتظار رسیدمی نظر به که صدف

 :داد پاسخ و داده سوگند چشمان به را گردش چشمان



 پرسیدی؟ رو اون یهو که چیشد... خوبه... خ-

 :داد پاسخ و انداخته باال ایشانه سوگند

 !دیگه کردم عوض منم کن، عوض رو موضوع گفتی خب-

 :گفت ایملوسانه لحن با و خندید فرناز

 !کشهمی خجالت نپرس، آقاشون از-

 .کردند خندیدن به شروع همزمان هردویشان و

 او، یچهره دیدن با بود، گرفته دندان به را پایینش ب**ل و انداخته گل صدف هایگونه

 .شد همراه کوتاهی جیغ با اشخنده یمانده ته که گرفتم فرناز پهلوی از نیشگونی

 !کردی سوراخ رو پهلوم! وحشی؟ چته! آخ-

 :دادم پاسخ و کرده ظریفی اخم

 !اخه کردین لبو رنگ رو بچه! حقته-

 .کوبید اشپیشانی روی بر را دستش کف و کشید ایکالفه نفس فرناز

 !نپرسیدیم خاصی چیز که ما بابا-

 :گفت فرناز و من به خطاب سپس و نوشید را اشنصفه چای از کمی سوگند

 بدین؟ انجام حرکتی هیچ خوایننمی بدین، جواب من به دوتا شما پس... خب-

 :پرسیدم و داده باال را اممشکی ابروان از ابرویی تای

 بزنیم؟ باید حرکتی چه-

 کالفه گوید،می سخن روشن و واضح بسیار موضوعی از دارد انگار که حالی در سوگند

 :گفت و داده ماساژ را هایششقیقه



 عشقی... پسری دوست بابا! ذارممی بیابون به سر اخر تا دو شما دست از من! خدا ای-

 کنین؟ کاری خوایننمی... داشتنی دوست... ایعالقه

 بی نهایت در که قلبم سوز جان درد از هااین دانستندمی چه شد، لبانم مهمان تلخی لبخند

 !ندید؟ ناسزا و تحقیر جز چیزی و بست دل یکبار رحمی،

 عقب را خودش او که برد باال سوگند به جانانه گردنی پس یک زدن برای را دستش حرص با فرناز

 :گفت خندید،.می که حالی در و کشیده

 !انداخت ترشی رو دوتا شما باید اخر بینم؛می من که اینجور-

 :گفت و کشید عقب را خود خندید،می که حالی در فرناز 

 !خورهمی دردی یه به ترشی که اینه حداقلش... خب-

 نیابد، انعکاس آن در خنده کردمی سعی که صدایی لحن با و فرستاده باال ابرویش تای دو صدف

 :گفت فرناز به خطاب

 خوره؟می دردی چه به ترشی وقت اون جدا؟-

 کند،می اشاره افتخارآمیزی بسیار یمسئله به انگار که طوری و زده باریکش کمر بر دستی فرناز

 :گفت

 چی با خواینمی رو غذاهاتون! کرد زندگی نمیشه نباشه، ترشی اگه اصال! بودنه دلیل ترشی-

 !زندگیه یدهنده طعم ترشی بخورین؟

 قرار شکمم روی بر را دستانم کف. افتادیم خنده به نفرمان چهار هر اش،جمله رسیدن اتمام به با

 که بود اور خنده آنقدر بود اورده زبان به که جمالتی و فرناز کالم لحن خندیدم،می و داده

 .شوم خود خندیدن مانع توانستمنمی

 :گفت و کوبید زمین روی بر را دستش کف صدف



 دارم و تلویزیون جلوی نشستم ظهر وسط کردم احساس زدنه؟ حرف طرز چه این المصب-

 !بینممی ترشی تبلیغ یبرنامه

 شد،می جاری چشمانش یگوشه از اشک که طور همان و گرفته را دهانش جلوی نیز سوگند

 :گفت

 !لعنتی شدی اونا شبیه دقیقا... دق... بگم االن تم... خواس... می! وای... آره-

 لبانم به را چایم لیوان که حالی در و داده تکان تاسف روی از سری. کشیدم خندیدن از دست

 :گفتم نمودم،می نزدیک

 !دانشگاه برن خوانمی دیگه سال مثال اینا! افتاده ما گیر هاییدیوونه چه ببین! خدا ای-

 :گفت شادابی لحن با و کشیده بینی راه از عمیقی نفس صدف

 ازش دیگه سال اخه؟ آورد گیر رو لذتی همچین میشه کجا بخندیم؟ میشه باعث بده مگه؟ چیه-

 !ببریم بهره ازش تونیممی تا امسال بذار شیم،می محروم

 :گفت ساختگی غضبی و خشم با و نموده صدف نثار ایجانانه گردنی پس فرناز

 :گفت و انداخت باال ایشانه صدف!دختر؟ دلقکم من مگه! هی-

 چیه؟ خودت نظر واال، دونمنمی-

 که کالس زنگ صدای شنیدن با که بدهد را صدف پاسخ تا داد فاصله هم از را کوچکش لبان فرناز

 .شدیم ساکت و گرفته آرام ایلحظه برای مانهمگی نمود،می اعالم را مانتفریح زنگ پایان

 :گفت و کوبید سرش بر را دستانش کف کنان ناله سوگند

 من. ..نمیام من انصافه؟ این! چرا؟ اخه ها؟ بشه؟ تموم زود اینقدر تفریح زنگ باید چرا! خدا ای-

 یه راه توی میشه چی برس، دادم به خودت خدا ای! نمیام جنبه بی بیشعور یزنیکه اون کالس تو

 !نیاد؟ کال نکبت این میشه چی اصال نیاد؟ امروز بشه چیزی



 را دبیرمان سرهم پشت چطور که کردممی تماشایش گرد چشمانی و باز نیمه دهانی با طور همان

 !کندمی نفرین و ناله

 :گفت ارامی به بود، نشانده اشپیشانی روی بر که کوچکی اخم با و برخاست جایش سر از فرناز

 میاد، فردا نیاد امروز اخه؟ میگی پرت و چرت چرا! سوگند شو بلند بازیا مسخره این جای به-

 سر بریم شو بلند و بردار گفتنات مزخرف از دست پس! شیممی بدبخت ما که نیاد کال اگرم

 !کالس

 صدف. نخورد تکان جایش سر از اما کشید، آهی و داده قرار یکدیگر روی بر را هایشپلک سوگند

 سر از اکراه با نیز سوگند کشاند، خود طرف به و گرفت را دستانش و شده خم او طرف به حرص با

 ریختن دور و مانمانتوهای دادن تکان از بعد و برخاسته جایم سر از هم من. برخاست جایش

 سر و شدیم کالسمان راهی بوفه، مسئول به سینی دادن پس و مصرف بار یک هایلیوان

 .نشستیم جاهایمان

 .دوم ردیف در یکدیگر کنار سوگند و صدف و نشستیممی اول ردیف در یکدیگر کنار فرناز و من

 :گفت گوشمان در و شد خم جلو طرف به سوگند بود، ما سر پشت دقیقا هایشانصندلی تک

 !کردمی غیبت پرستو حداقل کاش-

 با سپس برگشت، سرجایش به ثانیه از کثری در سوگند که داد هل عقب به را او حرص با فرناز

 :غرید زیرلب حرص

 !آمازونی وحشی-

 !شنیدما-

 !بشنوی که گفتم منم-

 :غریدم شان معنی بی بحث از کالفه

 !دیگه بسه ا ،! سوگند فرناز،-



. شدند کالس وارد رفیعی خانم تا نشد بدل و رد میانمان کالمی دیگر و شده ساکت هردویشان

 پشت و صندلی روی بر ایشان که زمانی و برخاستیم مانجای سر از ایشان احترام به مانهمگی

 .نشستیم نیز ما نشستند، میزشان

 تک آوردن زبان به از کس هر گویی. بود ترسناک و اور خفقان غریبی، طرز به کالسمان جو

 .بود کرده اختیار سکوت و داشته هراس نیز ایکلمه

 چطور که کردیممی نگاه پرستو به باشد، رفیعی خانم به حواسمان اینکه از بیشتر مانهمگی

 .است نشسته سرجایش آرام و ساکت

 روی بر را کمرنگی اخم زیبایش ابروان و بود زمین به نگاهش دوختم، چشم اشچهره حالت به

 روی بر را دستانش کف و بود چسبانده یکدیگر یه را هایشکتونی نوک. بودند نشانده اشپیشانی

 که بود وجودش در ندامت و پشیمانی احساس گویی و بود پایین سرش. بود داده قرار پاهایش

 .بگیرد باال را سرش توانستنمی

 :نمود اعالم صدایش همیشگی صالبت همان با که شدیم خیره دبیرمان به و گرفته او از را نگاهم

 سراغ به بعدش کنیم، تکمیل هم با رو درس یادامه تا بیارید بیرون رو هاتونجزوه لطفا ها،خانم-

 .میریم کتاب

 تالطم بی و آرام بسیار شگرفی، طرز به رفیعی خانم. کردیم باز را مانهایجزوه و داده تکان سری

 .است کرده فروکش عصبانیتش و خشم امروز، به تا پیش یجلسه از گویی. رسیدمی نظر به

 زبانی، نکات و ادبی هایآرایه نیز حال همان در و نموده درسی متن خواندن به شروع خودش

 .نمودمی ذکر نیز را عبارات و ابیات معانی سپس

 ندیده گونه این حال به تا را آن که بود آرام و ساکت چنان آن مانکالس و بود پایین مانسرهای

 همچون همیشه روال طبق نیز ما و رسیدمی گوش به که بود رفیعی خانم صدای تنها. بودیم

 .نوشتیممی را گفتمی چه هر دست، تند کاتبانی

 !گذرونیممی خوشی به رو جلسه این انگار-



 مقابل را چپ دست کف و فشردم یکدیگر روی بر را لبانم اما گرفت، امخنده فرناز کالم لحن از

 جلوی از را دستم شوم، مسلط خودم به توانستم که زمانی. نگردد آزاد امخنده تا دادم قرار دهانم

 :گفتم آرامی به و برداشته دهانم

 و داده تکان حرفم تایید ینشانه به سری.باشه طور همین هم کالس آخر تا کنه خدا آره،-

 .شد نوشتن مشغول

 و آرامش کمال در جلسه این و پیوست حقیقت به دوستانم دیگر و من آرزوی و فرناز یگفته

 .رسید اتمام به ایپرانی تیکه و بحث و دعوا هیچ بدون و راحتی

 ابرو به خم اینکه بدون و آرامش کمال در رفیعی خانم رفت،می انتظار که آنچه برخالف درست

 .برانگیخت را مانهمگی شگفتی و اعجاز این و دادمی پاسخ پرستو سواالت به بیاورد،

 از بعد هم آن! کند رفتاری خوش پرستو با حد این تا نداشتیم انتظار اما بود، این آرزویمان گرچه

 امتحان که گفت و کوبید معلم میز روی بر را برگه که پرستو ناپسند و زننده بسیار حرکت

 !دهدنمی

 امروز به تا اما. کردیمنمی تعجب حد این تا بود رفیعی خانم جای به اگر دیگری معلم هر شاید

 و جدل و بحث هیچ بدون و راحت ایشون و کند احترامی بی ایشون به کسی است نداشته سابقه

 بود، که چه هر اما است، داده رخ ایمعجزه شاید گفتیم خودمان با. کند رهایش ایپرانی تیکه یا

 .برداشت میان از را مانهمه نگرانی و اضطراب

 همراه به و برخاسته سرجایش از آرامی به پرستو آمد، در صدا به مانتفریح زنگ اینکه از پس

 .رفتند دبیر میز سوی به مبینا

 بودند کرده تیز را هایشانگوش و بودند خیره هاآن به کنجکاوی با کالس در حاضر هایبچه همه

 .بشنوند را نفر سه آن میان یمکالمه بتوانند که

 و برخاسته سرجایمان از نماییم، کنترل را مانکنجکاوی توانستیمنمی که آنجایی از نیز فرناز و من

 .ایستادیم پرستو و مبینا سر پشت داریم، معلم با حرفی انگار که طوری آنان از کمی یفاصله در



 :گفت آرامی به و کشیده عمیقی نفس پرستو

 و ناراحت خیلی هابچه رفتار خاطر به راستش. کنم عذرخواهی ازتون خواستممی من... من-

 .خواممی عذر کردم، احترامی بی هم شما به. کنم کنترل رو خودم نتونستم بودم، عصبی

 :داد پاسخ و کرده تبسمی داد،می قرار کیفش درون در را هایشکتاب که طور همان رفیعی خانم

 به کنممی کاری هر من که بدونید باید شما. میاد پیش اتفاقات اینجور. دخترم نداره عیبی-

 تشکیل امتحانی مهم سواالت و حوزه مختلف سواالت از من امتحانات تمام. شماهاست خاطر

 .بشین آشنا هاسوال جوراین با تا کنید کار رو اینا شما خواممی میشه،

 :گفت و گرفته باال را سرش پرستو

 احترامیم بی خاطر به و نمیشه تکرار دیگه داشتم، جایی به نا رفتار منم. کنممی درک ممنونم،-

 .متاسفم

 که بروند خواستند و گفتند نباشیدی خسته نیز پرستو و مبینا و داد تکان سری رفیعی خانم

 :گفت رفیعی خانم

 ...باش داشته خاطر به همیشه رو چیزی یه ولی-

 .بازگشت دبیرمان طرف به و ایستاد پرستو

 اون. بشن عوض توننمی راحت آدما ننداز، مشکل و خطر تو دیگران خاطر به رو خودت هرگز-

 .کنیمی ضرر که تویی وقت

  

 رفیعی خانم داد، تکان سر آرامی به کوتاهی مکث از پس و شد پرستو لبان مهمان تلخی لبخند

 تکان را سرش تنها گفتند،می نباشید خسته او به که هاییبچه جواب در و گذشته او کنار از نیز

 .داد



 ناله سوگند نشستیم، که وقتی. بازگشتیم جایمان سر به و انداختم یکدیگر به نگاهی فرناز و من

 :گفت کنان

 !میشم نابود آخر! دیگه میدونم من دست، این میشه فلج آخر! امبیچاره دست دستم،! خدا ای-

 :گفت داد،می ماساژ را دستش مچ که حالی در و خندید صدف

 !شده رد دستم روی از کامیون یه کنممی احساس رفیعی کالس از بعد خدایی-

 :گفت و داد تکان تاسف روی از سری فرناز

 !داریم رو حس همین هم ما عزیزم، مشترکه دردت-

 به رو و بسته را آن در سپس. خوردم را آن از کمی و برداشته دستم کنار از را اممعدنی آب بطری

 :گفتم مینالیدن، هایشاندست درد از که نفر سه آن

 !شدیممی شهید واقعا وگرنه داریم، کالس باهاش روز یه هفته در آوردیم شانس حاال-

 :گفت و داده تکان من حرف تایید جهت در تند تند را سرش فرناز

 زنگ تک که دوشنبه روز دوم زنگ از بعد که زمانیه اون بدبختیمون اوج فقط! طوره همین-

 اتفاق این میون در هفته یه که کالسمون سر بیاد فارسی دوباره داریم، فنون و علوم/فارسی

 !افتهمی

 درد و ناله با سپس کوبید، اشسینه روی بر محکم را آن و کرده مشت را راستش دست سوگند

 :گفت کالمش توی ساختگی

 زندگیش تو خوش روز یه الهی. کرده تنظیم رو ما هفتگی یبرنامه که اونی بشه در به در الهی-

 !تن پنج حق به بشه رد روش از کامیون بعد پایین بیفته ساختمون هفتم یطبقه از ایشاال نبینه،

 هایشاصول و ادا از دست ما دیدن از پس نیز سوگند خندیدن، به کردیم شروع تایمانسه هر

 :گفت خندید،می که حالی در و برداشته

 !هالیوود رفتممی باید شدما، حیف من ولی-



 :گفت و کوبید سوگند سر بر محکم را دستش کف و کرد بلند را دستش صدف

 !مهساست مال اون دزدی؟می رو مردم شغل چرا کنم، سرت بر خاک-

 :گفتم صدف جواب در و کرده ایخنده تک

 !بشم نویس نامه فیلم خواممی بشم، بازیگر خوامنمی که من! دیوانه نه-

 :گفت چشمانم به خیره شوق و ذوق با و داد تکان هوا در دستی صدف

 بشی، هماهنگ کارگردان و برداری فیلم گروه با باید بشی نویس نامه فیلم داره؟ فرقی چه خب-

 !شدی بازیگرم رفتی اومد خوشت هم بازیگری از دیدی یهو بعد

  

*** 

 چال در را اشاشاره انگشت شیطنت، با صدف و گذاشت نمایش به را هایمگونه چال که خندیدم

 :گفت داشت، ب**ل بر که زیبایی لبخند با سوگند. کرد فرو امگونه

 درسته. خوایمی که باشی چیزی دنبال که اینه مهم نویس، نامه فیلم یا بازیگر یا حاال-

 هنر کنکور داری اجازه که همین اما انسانی، اومدی و بری هنرستان به که ندادن اجازه اتخانواده

 .خوبه خیلی ارزوهات دنبال بری و بدی

 :گفت داد،می هایشدست و بدنش به قوسی و کش که حالی در و برخاست جایش سر از فرناز

 .خوریممی هوا یکم حیاط، بریم بیاین هابچه-

 .برخاستیم جایمان سر از و کرده تایید را حرفش لبخند با مانهمگی

 :گفتم بودند، رویمان به رو نیز صدف و فرناز و زدممی قدم سوگند کنار که طور همان

 من یویژه عالیق از شناسی جامعه و فسلفه. دارم دوست خیلی هم رو انسانی یرشته من البته-

 تونمنمی دارم؛ و داشته رو آرزوش همیشه که چیزیه نویسندگی... خب اما اند؛انسانی یرشته تو

 .نرم دنبالش



 :گفت دلنشینی یخنده با و برد باال را هایشدست صدف

 !منم که خوشتیپتونم و خوشگل شناس روان-

 :داد ادامه و داده باریکش کمر به کوچکی قر نیز فرناز

 !گروهم جون وکیل که منم-

 :گفت آرامی صدای با و انداخت باال ایشانه سوگند

 .بدنی تربیت رفتم شاید نداره، فرقی برام زیادم! بخونم باید چی نمیدونم که من ولی-

 را پالتوهایمان که حالی در زمستانی، خنک و سرد هوای آن در و رسیده مانمدرسه حیاط به

 .نشستیم یکدیگر کنار نیمکتی روی فشردیم،می خودمان به پیش از بیشتر

 :گفت و کوبید برهم را دستانش کف خنده با صدف

 یکی شناس، روان یکی وکیله، یکی هستیم؛ گروهی عجب! خودمونم عاشق یعنی! خدا وای-

 !نویسنده هم یکی مربی،

 :گفت و کرده صدف نگاه یحواله چشمکی شیطنت با فرناز

 !میایم هم کار به خاص مواقع تو دیگه، خوبه-

 کداممان هر را کوتاهی مدت و نگفت چیزی کسی دیگر اش،جمله رساندن اتمام به از پس

 .کشاندیم تشنه هایریه به ولع با را اطرافمان بخش لذت و خنک هوای و بستیم را هایمانچشم

 کنی؟می بازی امشب... مهسا میگم-

 :بازگشتم سویش به و کرده باز را چشمانم صدف، صدای شنیدن با

 بازی؟ کدوم هوم؟-

 و کردم ایخنده! کندمی صحبت بازی کدام از که شدم متوجه تازه صدف، ناباور نگاه دیدن با

 :دادم پاسخ



 چیه؟ ببینم کنم بازی دفعه یه خواممی آره، اوه-

 بازی؟ کدوم-

 به دگر باری من ذهن و شد او به دادن توضیح مشغول صدف. پرسیدمی را این که بود سوگند

 .شد لبانم مهمان زیبایی لبخند چرا، بدونم آنکه بی و شد کشانده خواه نیک مازیار سوی

*** 

 و کرده متصل تلفنم به را هندزفری نشود، کسی آزار باعث و نرسد بیرون به صدایش اینکه برای

 را بازی این بتوانم تا بودم شده برنامه وارد من و بود شب هشت ساعت. شدم اشبرنامه وارد

 .نمایم امتحانش و داده انجام

 گونه این را خود که شد ظاهر چشمانم برابر در قامت و قد خوش مردی شد، شروع بازی که وقتی

 :نمود معرفی

 این مجری هستم، خواه نیک مازیار بنده محترم، بازیکنای تمام خدمت بخیر شب و سالم با-

 !هستم شما خدمت در و برنامه

 به رنگی سفید شلوار. بود پوشانده اشکاری ورزش نیمه و عادی هیکل روی بر را رنگ قرمز بلوزی

 کشانده باالتر به اختیار بی نگاهم. بود کرده ایجاد پیرهنش قرمزی با را جالبی ترکیب و داشت تن

 مشکی ابروهای صورتش، با متناسب و بلند ایبینی دار،زاویه صورتی. گشتم اشچهره محو و شد

 شده بسته پشت از بودنش، بلند دلیل به رسیدمی نظر به که رنگی مشکی و فرفری موهای و

 کننده مسخ و گیرا چنان آن سیاهش چشمان! شب همانند مشکی، و سیاه چشمانش، و. است

 پویا چشمان. گشتم چشمانش محو و رسانده چشمانم از فاصله تریننزدیک به را گوشی که بود

 بود، جذاب و چشم سیه او. دارد همتابی و کننده خیره ایسیاهی این، اما است مشکی نیز

 .بودم ندیده او چشمان مانند چشمانی

 بود خندان و ذوق و شوق پر چنان آن اما بود، ساله چهل الی پنج و سی مردان همانند اشچهره

 به نزدیک طور همان را تلفن .کردیمی قیاس ساله پنج و بیست الی بیست جوانان با را او که

 در هرگز. رسیدمی شبش رنگ به چشمان به باریکش لبان از مدام نگاهم و داشته نگه امچهره



 آور حیرت! باشد داشته وجود نیز مهرداد چشمان از زیباتر چشمانی که گنجیدنمی هم ذهنم

 !بود

 صحیح گزینه! دارد نام چه دانستمنمی که بودنم شده حالی دچار من و کرد شروع را بازی

 کردم؛می انتخاب را بود ثانیه ده آنان به دهی پاسخ زمان بودو ایگزینه سه کدام هر که هاییسوال

 به دیگر باری بتواند من و برود کنار سوال یصفحه که شدممی این منتظر صبرانه بی سپس

 .شوم خیره اشچهره

 کردن نگاه از تواندنمی کس هیچ اما برسد، نظر به عادی کامال شاید دیگر انسانی دید از اشچهره

 !بکشد دست اغواگرش چشمان به

 دستش انگشتان سوی به را امگرفته برق نگاه و افتاده تنم به کوتاهی یلرزه ای،لحظه برای

 .شدم چشمانش یخیره و کشیدم آسوده نفسی نداشت، دستانش در ایحلقه. کشاندم

 به را خوشحال و شاد ایخنده پیچید،می هایمگوش در که اشمردانه شاد و هیجان پر صدای

 .کردمی هدیه لبانم

 نوک روی مدام و ایستاده جایش سر سختی به رسیدمی نظر به. شدم خیره ایستادنش طرز به

 .نمودمی صحبت هیجان با و ایستادمی پاهایش

 سواالت به دادن پاسخ برای غیرمستقیمش و مستقیم هایکمک نیز، من برای چیز ترینجالب

 جواب هایویژگی به کلماتش الی البه یا نمود،می اعالم را صحیح یگزینه انگشتانش با یا. بود

 این بدهکار که گوشش اما نکند، رو کار این که گرفتمی اخطار هم مرتب. کردمی اشاره نظر مورد

 !نبود هاحرف

 کنترل را خودم توانستمنمی. شدمی من یوقفه بی هایخنده باعث نیز اداهایش و کارها همین

 .بود برده تاراج به نیز مرا حواس و هوش سیاهش چشمان شیطنت نمایم،

 نمودم، برانداز را قامتش پایین تا باال از دیگر بار و داده فاصله امچهره از کمی را تلفن یصفحه 

 مردی این یخیره کردم،نمی بازی کردم؟می چه را؟ ساله اندی و سی مردی زدن دید کردم؟می چه

 چطور انسان یک که کنم درک توانستمنمی! انداختمی خنده به مرا اندازه از بیش که بودم



 آورد؟نمی کم! انرژی پر اندازه از بیش و خوشحال و شاد اندازه بیش! باشد؟ گونه این تواندمی

 یکدیگر روی بر مدام که دستانش حالت و چهره حتی! بیاورد کم که رسیدنمی نظر به خب،

 با حق. دهد انجام تواندنمی اما است توانش در هااین از بیشتر که دادمی نشان شد،می فشرده

 و نشاط و شور او، همراه به بازی دادن انجام و خواه نیک مازیار اجرای تماشای با بود، صدف

 !یافت را آن تواننمی دیگر کجای هیچ در که شودمی نصیبت ایانرژی

 سپس. نمودم جدا تلفنم از را امهندزفری و برخواسته سرجایم از رسید، اتمام به بازی که زمانی

 .دادم قرار میزم روی بر آرومی به را آن

. آوردم چشمانم پیش و گرفته دست در را آنان از بخشی و کشانده لختم موهای روی بر دستی

 باشد؟ اغواگر و جذاب پرشور، مجری آن چشمان یاندازه به تواندنمی من موهای سیاه رنگ چرا

 ندارند؟ را او نگاه گیرایی بودنشان، مشکی وجود با پویا چشمان چرا یا

 خود سوی به را دیگران که کند عمل ربایی آهن مانند انسان یک چشم که است ممکن چطور

 کند؟می جذب

 ممکن که پنداشتممی همیشه و بودند العاده خارق برایم مهرداد چشمان! بود اور حیرت برایم

 در را خودم آبی چشمان رنگ حتی! باشد داشته وجود او چشمان از زیباتر دیگری رنگ نیست

 ایجاذبه چنان نظرم در جوان مجری این چشمان حاال؛ اما یافتممی ارزش کم و حقیر آن برابر

 .کندمی هیچ را مهرداد چشمان زیبایی که است کرده پیدا

 که دارد چیزی چه است؟ نهفته او چشمان رنگ در که است سری چه ست؟ جادویی چه این

 بکشم؟ دست دیگران یا و خودم با چشمانش رنگ و حالت کردن قیاس از توانمنمی

 !مهسا... مهسا-

 .بازگشتم سویش به و پریده جا از زد،می صدا را نامم که مهتاب مانند جیغ صدای شنیدن با

 :گفت و شده خیره من به عصبی چشمانی و کنجکاو حالتی با کمر به دست



 آرامی به و داده تکان سری!بخور شام بیا! تو؟ کنیمی سیر کجا کنم،می صدات دارم ساعته یه-

 :دادم پاسخ

 .میام االن ببخشید،-

. نمودم هایمریه وارد بینی راه از عمیقی نفس و کرده رها را دستم درون موهای رفت، که مهتاب

 .گرفتم قرار خواهرم و مادر کنار میز سر و رفته بیرون اتاق از آهسته هاییگام با سپس

 مشغول مانهمگی و گرفته قرار میز پشت آرامی به داشت، ب**ل بر که زیبایی لبخند با مادر

 .شدیم مانشام خوردن

 .شد شکسته من توسط که بود فرما حکم مانمیان خوردن غذا طول در بخشی آرامش سکوت

 سوی به را دستم که طور همان و برداشته کنارم از را امخالی لیوان گذشت، که کوتاهی مدت

 :گفتم نمودم،می دراز مهتاب

 بدی؟ آب لیوان یه میشه-

. داد تکان مثبت ینشانه به را سرش خورد،می را دهانش درون غذای آرامی به که حالی در

 برایم آب کمی سپس برداشت، را بود گرفته قرار میز روی کنارش که آبی پارچ و کرد دراز را دستش

 .داد قرار اشاولیه جای سر را پارچ و ریخت

 .گردهبرمی شب فردا باباتون-

 :داد ادامه او که شدیم خیره مادر یچهره به مشتاق چشمانی با مانهردوی

 فردا برای پس برسه، شب احتماال... رشت میاد تهران از بعدش و خمینی امام فردوگاه رسهمی-

 .کنید آماده رو خودتون شب

 :گفتیم و داده تکان را سرمان خوشحالی با هردویمان

 .مامان چشم-



 چندی که بازی با ارتباط در خواستمی دلم. شد حاکم میانمان مدتی کوتاه سکوت دوباره، و

 و هیجان توانستمنمی و بود العاده خارق نظر به. نمایم صحبت مادر با دادم، انجام را آن پیش

 قلبا عجیبی، طرز به. نمایم کنترل را بود شده ایجاد درونم در بازی انجام از پس که عجیبی شادی

 صاف گلویی پس! بگویم نیز دیگران به شده، ایجاد درونم که ایعالقه و هیجان از خواستمی دلم

 :گفتم مادر به خطاب و کرده

 :پرسید چشمانم به خیره و گرفت باال را سرش مادر.کردم پیدا جالبی چیز یه من... مامان راستی-

 کردی؟ پیدا چی-

 با که دید چه من چشمان در مهتاب دانمنمی. کردم مکث کمی و شد لبانم مهمان زیبایی لبخند

 .شد خیره دهانم به منتظر و کشیده خوردن از دست چشمانم به خیره کنجکاوی

. ستزنده یمسابقه و بازی جور یه واقع در... که کرده معرفی اپلیکیشن یه بهم صدف... خب-

 اون به دادن جواب برای پرسن،می سواالیی ازت و کننمی اجرا زنده صورت به که داره مجری سه

 معین که ایجایزه مبلغ بدی، جواب آخر تا درست رو سواال تمام اگه. وقته ثانیه ده هم هاسوال

 .کنندمی تقسیم هابرنده بین رو کردن

 :دادم ادامه و فرستاده فرو را دهانم آب

 فلسفه، سیاست، تاریخ، باشه؛ ممکنه چیزی هر از سواالت این که اینه جالبه من برای که چیزی-

 باال برنامه این با آدم عمومی اطالعات! عمومی مطالب به مربوط سواالتی حتی و ادبیات جامعه،

 .داره همراه به برنامه طول در هم رو خاصی شادی و هیجان اینکه ضمن میره،

 :گفت و داد تکان سری لبخند با سپس کرد، کوتاهی مکث مادر

 به مختلف هایزمینه در هم مختلفی اطالعات بازی، ضمن. رسهمی نظر به خوبی یبرنامه-

 .میده هاکننده شرکت

 :گفت و کرد امحواله چشمکی شیطنت با مهتاب که آوردم ب**ل بر نمایی دندان لبخند



 چیزا اینجور از وقت هیچ تو چون هوم؟ اومده؟ خوشت برنامه هایمجری از نکنه شیطون، ببینم-

 !اومدنمی خوشت

 داده تکان طرفین به سری سپس خندیدم، و داده قرار صورتم مقابل را چپم دست کف اختیار بی

 :گفتم و

 و اجراش نوع و برنامه این بیاد؟ خوشم که منن سال و سن هم مجریاش مگه دیوونه؟ میگی چی-

 !دادم انجامش هم همین برای جذابه، برام شادیش و هیجان

 امسینه در را شیرینی سوزش ای،لحظه برای و سوخت امسینه درون از ناشناخته ایشی اما

 لبانی با و زدم کنار را بود گرفته قرار دیدگانم مقابل که سیاهم موهای از بخشی.نمودم احساس

 :گفتم مادر به رو گونه التماس حالتی و شده آویزان

 !مامان خواممی کمک هم تو از که اینه... هست که چیزی یه فقط-

 روی بر را دستش کف میز روی وسایل کردن جمع و جایش سر از شدن بلند خواست به که مادر

 :پرسید حیرت، از رفته باال ابروان با و بازگشته من سوی به متعجب برخیزد، تا بود داده قرار میز

 !کمکی؟ چه کنم؟ کمک من کمک؟-

 :دادم پاسخ آرامی به و گزیده ب**ل. کردمی نگاه من به تعجب با نیز مهتاب

 داشتم که ۸ ساعت همین... راستش! نیستم بلد رو پرسنمی که سواالیی یهمه من... خب-

 .بشم برنده بار یه دارم دوست خیلی! باختم هفت سوال سر کردم،می بازی

 :دادم ادامه ملوسی و اغواگر لحن با و کرده مظلوم و گرد را چشمانم

 !بلدی رو سواال اون جواب تو محتمال ببرم؟ که کنی کمک بهم... بعدی یدفعه میشه-

 که طور همان و برخاسته جایش سر از بود، گرفته اشخنده امچهره و گفتار حالت از که مادر

 :گفت جواب شیرینی لحن با کرد،می جمع را میز روی هایبشقاب و وسایل

 ...چیزی یه فقط. کنممی کمکت... نه که چرا! کنی؟می شکلی اون رو خودت چرا حاال-



 :گفت انداخت،می باال را هایششانه قیدانه بی که طور همان و کرد ایخنده تک

 !نباشم بلد رو سواال اون از بعضی جواب منم ممکنه-

 :گفتم کردم،می کمک مادر به که طور همان و شده بلند سرجایم از

 !برممی بار یه باالخره مطمئنم. کنین کمکم که مهمه فقط! نداره عیب-

 .کند کمک تا برخاست جایش سر از نیز او و خندید شیطنت با مهتاب

 و بنشیند سالن در برود که کند راضی را مادر توانست زیاد اصرار با مهتاب بعد، دقیقه چند

 و بوسیده را موهایش روی مادرم سر نیز من. بشورد را شام هایظرف خودش تا کند استراحت

 باز را تلفنم یصفحه و نشسته امصندلی روی بر.گرفتم پیش در را اتاقم راه او، از تشکر از پس

 از و نماییم دنبال را برنامه اینستاگرام پیج داشت تاکید خواه نیک مازیار برنامه؛ طی در. نمودم

 پاسخ سواالت به بازی در بتوانیم بهتر تا کنیم استفاده دهندمی قرار که سواالتی و آن هایپست

 به نگاهی و کرده فالو را آن سپس نمودم، سرچ را پیج نام و شده اینستاگرامم وارد نیز من. دهیم

 در را پست چندین روز طی در پیج ادمین بود، مازیار با حق. انداختم پیج در موجود هایپست

 شانس مسابقه در بتوانند ها،سوال یمطالعه با تا دادمی قرار بازی این هواداران برای پیج این

. باشند داشته سواالت به گویی پاسخ در اندنکرده دنبال را پیج این که افرادی به نسبت بیشتری

 در که سواالتی همین که آمدمی پیش گاهی دیدم،می پست هر زیر هایکامنت در من که طور آن

 پیج این که داشت تاکید مازیار همین برای! شودمی پرسیده مسابقه در شود،می گذاشته پیج این

 .نماییم دنبال حتما را

 ادمین و پیج این. کرد خطور ذهنم به فکری که بیایم بیرون اینستاگرامم از خواستم و زده لبخندی

 نه؟ باشد، کرده دنبال را اشبرنامه عوامل و هامجری باید آن

 و انداختم است، کرده دنبال را آنان برنامه پیج که هاییاکانت از دسته آن به نگاهی سرعت به

 پیدا را خواه نیک مازیار پیج بودند، شده دنبال که افرادی میان در. گردید بدل یقین به حدسم

 صفحه تا زدم پیجش نام روی بر دهم،می انجام را کارها این تمام چرا بدانم آنکه بدون و نمودم

 روی بر بسته نقش لبخند اکانتش، بودن قفل دیدن با اما. شد ظاهر چشمانم پیش اکانتش



 او اگر و دادممی درخواست باید. قفل اکانتش و بود خصوصی او پیج! باخت رنگ لبانم

 .ببینم را داده قرار پیجش درون که هاییپست توانممی کند، قبول را درخواستم

 و زار حالی با اما نمایم، ارسال برایش را فالو درخواست تا دادم حرکت را انگشتم ناالن و ناامید

 خصوصی پیج به باید چرا. نمودم پرتاب میزم روی بر را گوشی و کشیده عقب را انگشتم پشیمان

 هایپست خواهدمی دلم چرا دارم؟ او با نسبتی چه بدهم؟ فالو درخواست برنامه مجری یک

 پس ندارد، من با ارتباطی هیچ مسائل قبیل این بشناسم؟ بیشتر را او و دیده را پیجش درون

 !شود تمام جا همین احمقانه رفتارهای این است بهتر

 و انداخته آن روی بر شدت به را خود سپس رفتم، تختم سوی به و داده تکان طرفین به سری

 کالفگی با سپس و کرده تر زبان با را هایمب**ل.فشردم یکدیگر روی بر عصبی را هایمپلک

 تواندمی معنایی چه رفتارها این دانستمنمی کردم، فرو موهایم میان در را هایمدست هایانگشت

 درکش و شناخته را او که خواهدمی دلم اندازه این تا چرا که کردمنمی درک حتی باشد؟ داشته

 !نمایم؟

 تالش مرد، این شناختن برای تالش آیا بود؟ انرژی پر و شوخ مجری یک از بیشتر چیزی او مگر

 !است؟ زشت و ناپسند اغواگرش، سیاه چشمان و او دیدن برای

 بود این بود، روشن برایم که چیزی اما! دانستمنمی را سواالت این از یک هیچ پاسخ دانستم،نمی

 سیاهش هایچشم و او به و کشیده دراز تختم روی بر پریشان و درهم افکاری با طور همان اگر که

 !شد خواهم تیمارستان راهی قطعا بیاندیشم،

 تواندمی چیزی چه دانستممی. برخاستم جایم سر از و کرده باز یکدیگر از را هایمپلک بنابراین

 سپس شده، ماننویسندگی انجمن وارد و برداشته را تلفنم. نماید کمرنگ را امآشفته حال این

 .شدم بودم کرده شروع که رمانی تایپ مشغول

 چشم سیه مرد به کردن فکر از مرا کامل طور به آن، تخیلی فضای در شدن وارد و رمان نوشتن

 .برسم بود، مطلوبم که آرامشی آن به توانستم حدودی تا و بازداشت



 یدکمه آن، رساندن اتمام به از پس و بوده داستانم جدید پارت تایپ مشغول ب**ل بر لبخند

 این چرا. شدم خیره رویم به رو سفید دیوار به و کشیده عمیقی نفس فشردم، نرمی به را ارسال

 باید گذرد،می سرم در آنچه از کردن فرار برای چرا است؟ آمده سراغم به دیگر باری روز و حال

 من کارهای ترینبخش لذت از که_فردوسی اشعار خواندن آیا کنم؟ سرگرم دیگری کار به را خودم

 کند؟ رها ام.بیهوده فکرهای از مرا کامل طور به تواندمی_است

 منست نشست ایران که دانی"-

 منست دست زیر سر به سر جهان

 

 بــس و است ایرانیان نزد هنر

 بکس را ژیان شـیر ندادند

 

 شناس یـزدان یکدالنند همه

 هـراس بـد از ندارنـد نیکـی بـه

 

 شود ویـران که ایـران است دریغ

 شـود شیران و پلنگان کنام

 

 مـباد من تن نباشد ایـران چـو

 مباد تن یک زنده بر و بوم این در

 



 آوریـم بجـنگ یکسر روی همـه

 آوریم تنـگ بـداندیـش بر جــهان

 

 دهیم کشتن به تن سربسر همه

 دهیم دشمن به کشـور آنکه از بـه

 

 بنام مرد که موبد گفت چنین

 کام شاد او بر دشمـن زنـده از بـه

 

 روزگــار را تو خواهــد کُشــت اگر

 "زار کـــار در مـرگ از نیکــوتر چــه

 

 به شروع رسا، صدایی با بار این و بسیار ذوق و شوق با! است همین در آرامش است، همین

 :کردم او اشعار از دیگری بخش خواندن

 پدید آمد مردم بگذری زین چو"-

 کلید سراسر را بندها این شد

 

 بلند سرو چو شد بر راست سرش

 کاربند خرد و خوب گفتار به



 

 خرد و رای و هوش پذیرنده

 برد فرمان دام و دد را او مر

 

 اندکی بنگری خرد راه ز

 یکی باشد چه معنی به مردم که

 

 همی خوانی خیره مردمی مگر

 همی ندانی نشانی را این جز

 

 اندبرآورده گیتی دو از ترا

 اندبپرورده میانجی چندین به

 

 شمار پسین فطرت نخستین

 مدار بازی به را خویشتن تویی

 

 زین دگرگونه دانا ز شنیدم

 آفرین جهان راز دانیم چه

 



 ببین را خود سرانجام کن نگه

 گزین به ازین بیابی کاری چو

 

 رواست را تنت آری اندر رنج به

 سزاست دانش به بردن رنج خود که

 

 رها بد هر ز یابی که خواهی چو

 بال دام به نیاری اندر سر

 

 تیزگرد گنبد بدین کن نگه

 درد زویست و ازویست درمان که

 

 بفرسایدش زمانه گشت نه

 بگزایدش تیمار و رنج آن نه

 

 همی گیرد آرام جنبش از نه

 همی پذیرد تباهی ما چون نه

 

 شمار هم ازو فزونی دان ازو



 سپس و نشسته موهایم روی بر مهربانی دست شد، تمام که خواندنم"آشکار او نزدیک نیک و بد

 چه جانب از آمیز محبت هایه*س*بو این که دانستممی شد، کاشته موهایم روی بر ایه*س*بو

 .شدبا تواندمی کسی

 در معطلی بی مرا نیز او برخاستم، جایم سر از بود، ایستاده که مادر احترام به و برگردانده را سرم

 .کشید آغوش

 خوندی؟می رو فردوسی اشعار داشتی بازم... خانم خوشگل-

 :دادم پاسخ زده شرم و کرده ایخنده تک

 !کرده اذیت رو شماها صدام و اوج توی رفتم زیادی بازم انگار! متاسفم-

 :گفت کالمم نفی جهت در و داد تکان طرفین به سری مادر

 فردوسی اشعار خوندن توی که محکمی و کوبنده لحن! خوندنت از بریممی لذت ما عزیزم، نه-

 .دلنشینه و زیبا واقعا داری،

 :دادم پاسخ و نمایانده مادرم چشمان پیش را هایمگونه چال

 بیشتر شاعرها باقی از رو سپهری سهراب و فردوسی دونی،می بهتر که خودت... مامان مرسی-

 از متفاوت کامال حسی هستم، هااون اشعار خوندن مشغول وقتی هم همین برای دارم، دوست

 .دارم بقیه

 :گفت و کشیده موهایم روی بر دستی بود، هویدا هایشچشم در که شوقی و لذت با مادر

 و اشعار... حافظ سپهری، سهراب فردوسی، خورده، پیوند ادبیات با تو جسم و روح... ادبیات-

 توی داری دوست چرا فهمید که باشه سخت خیلی کنمنمی فکر... خونیمی رو زیادی هایرمان

 .شیمی موفق که مطمئنم من... اینویسنده که هم خودت! بخونی نمایشی ادبیات هم دانشگاه

 باری گردد؟ جانت ارامش و روانت و روح مسکن مادر مثل تواندمی کسی چه همیشه، مثل و

 .فشردم اشسینه روی بر را سرم و کشیده آغوش در را او دیگر



 .هست و بوده من هستی تمام مادرم

 حتما ات،عالقه و محبت داشتن و خیرت دعاهای با. خوبی قدراین که مرسی... مامان مرسی-

 .کنمنمی تونشرمنده شم،می موفق

 :دادم ادامه متاثری و آرام صدای لحن با و شده جدا او از سپس

 هاینوشته به همه... شد خواهد جهان هاینویسنده برترین جزو من اسم روز یه میدم قول بهت-

 !میشم افتخارت یمایه میارن، روی من

 :داد پاسخ و بوسید را امپیشانی مادر

 .مطمئنم... خوشگلم میشه طور همین که مطمئنم-

*** 

 .میاد سرویس االن... رفتم من مامان-

 و آمد بیرون به شتاب با مادر بپوشم، را هایمکتونی تا نشستم ایکناره و رفته بیرون خانه در از و

 :گفت آشفته حالی با

 .نخوردی هیچی... بخور هم رو لقمه یه این بیا-

 روی بر را کیفم بندهای که طور همان سپس برخاستم، جایم سر از و پوشیده را هایمکتونی

 :زدم آن از کوچیکی گاز و گرفته مادرم دست از را لقمه نمودم،می تنظیم هایمشانه

 .بینمتمی... خوشگلم مامان مرسی بازم ولی... که خوردم همه اون! نخوردم؟ کجا-

 :گفت و داد تکان برایم را دستش داشت، ب**ل بر که زیبایی لبخند با و بوسید را سرم

 .سالمت به عزیزم، برو-

 و ایستاده خانه در پشت. رفتم پایین مانخانه هایپله از و فرستاده برایش ایه*س*بو نیز من

 زمانهم. آمدم بیرون و نموده باز را در نمودم، جان نوش کامل طور به را مادر یلقمه کهآن از پس

 نظر به نمود، ترمز من پای پیش و رسید راه از نیز مانسرویس خانه، از من آمدن بیرون با



 بودم ایستاده که آنجایی از جلوتر کمی اگر نماید، کنترل را سرعتش توانستنمی رسیدمی

 !کند برخورد من با توانستمی بودم،می

 و نموده باز را ماشین عقب صندلی در. افتادم راه ماشینش سوی به و کشیده درهم را هایماخم

 چرخاند را دستش زیر فرمان بیشتری سرعت با بار این بستم، را در که همین نشستم، جایم سر

 .آورد در حرکت به را ماشین و

 بی و مالحظه بی طور این که شدمی روزی چند! کندمی رانندگی گونه این چرا که دانستمنمی

 !ترساندمی مرا عجیبی طرز به این و کندمی رانندگی باال سرعتی با دقت

 هیچ من ترس بود، باال قلبم ضربان دادم، قرار قلبم روی بر آرامی به و کرده بلند را راستم دست

 !ماندنمی پنهان گاه

 حالتی و درهم هاییاخم با دید که همین و انداخت من به نگاهی آیینه درون از مانراننده

 .داد ادامه اشرانندگی به و دزدید را نگاهش کنم،می نگاهش عصبانی

 رفت،می نیز دیگر دونفر دنبال آنکه از پس و آمد می دنبالم به هاصبح که بودم نفری دومین من

 .رساندمی مدرسه به را ما

 و مدرسه تا خانه مسیر اوقات، اغلب مانند و نشد شنیده کداممان هیچ از کالمی مدرسه، راه در

 .نمودیم طی سکوت در را خانه تا مدرسه

 و ترس کندم، کامل طور به را آن پوست و کشیده دندان یتیغه به را پایینم ب**ل اختیار بی

 .دانستمنمی را علتش اما بود آمده سراغم به عجیب استرسی

 !شوم پیاده آن از من و کند توقف ماشین این زودتر هرچه که بود این خواستممی که چیزی تنها

  

 هایسرویسی هم. ندارد خبر من حال از کسی رسیدمی نظر به اما بود، همین امخواسته تنها

 بودند، دوخته چشم بیرون به ماشین یشیشه پشت از و بوده خویش افکار غرق یک هر عزیزم،



 توانستممی که کاری تنها دادم، تکیه عقب به را سرم و داده قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک

 !همین بکشم؛ را ماشین این ایستادن انتظار که بود این دهم، انجام

 

 شی؟می پیاده... خانم شاهدخت هارسیدیم... مهسایی-

 تکان گندم برای را سرم بودند، شده کشانده خواب آغوش به عجیبی طرز به که چشمانی با و گیج

 .بودم نفهمیده وجه هیچ به را رسیدیم موقع چه شدم، پیاده ماشین از و داده

 از قبل اما. است مانده ماشین در الی چادرم از بخشی که دیدم بستم، را ماشین در که زمانی

 دنبال به هم را من و افتاده راه مانسرویس یراننده بیابم، را کاری دادن انجام فرصت کهاین

 چادری توسط همچنان اما من. دوید من طرف به و کشید جیغی وحشت با گندم! کشاند خودش

. شدممی کشانده ماشین دنبال به کنم، باز سرم از را آن کش توانستمنمی و بود مانده در الی که

 به را خودم بود، که زحمتی هر به. بود آمده در لرزه به وجودم تمام و شده اشک از پر هایمچشم

 متوجه را مانراننده ماشین، عقب صندوق به محکم یضربه چندین با و نموده پرتاب جلو طرف

 .کردم خود

 و رسید ما به گندم. افتادم زمین روی بر نیز من و کوبید ترمز روی بر را پایش ترسیده چشمانی با

 راننده سر بر بسیار عصبانیتی و خشم با و کرده خارج ماشین از را چادرم. کرد باز را ماشین در

 :زد فریاد

 شکستمی گردنش اگه میره؟ و افتهمی راه جوریهمین آدم هان؟ کنی؟می داری غلطی چه-

 چی؟ شدمی چیزیش اگه چی؟

 :گفت عصبانیت با هم مانراننده

 در الی رو چادرش شما دوست دونستممی چه... افتادم راه شد، بسته ماشین در وقتی من-

 !بوده خودش دقتی بی! گذاشته جا من ماشین

 :زد ب**ل و نموده ریز را چشمانش تحیر با گندم



 !خودش؟ دقتی بی چی؟-

 :گفتم گندم به خطاب و برخاسته سرجایم از سختی به

 .بریم بیا... گندم کن بس-

 :گفتم حالی بی با مانراننده به خطاب و

 !بود من تقصیر... متاسفم-

 همراهم تا کشیدم را گندم بازوی و گرفته خشمگینش حال عین در و ترسیده چشمان از را رویم

 .بیاید

 را هایشپلک که دید چه نگاهم در دانمنمی شد، خیره هایمچشم به و گرفته مرا دست گندم

 با همگام سپس برداشت، را هایمانکیف بعد و کشید عمیقی نفس. فشرد یکدیگر روی بر محکم

 .شدیم مانمدرسه وارد یکدیگر

 ایستاده صدف مقابل فرناز بودند، بخند و بگو مشغول و ایستاده مدرسه حیاط در صدف و فرناز

 روی بر را دستش و خندید مستانه فرناز که زمانی. بود گرفته قرار من به پشت صدف و بود

 زیرلب ماند، معلق هوا در دستش و افتاد گندم و من به نگاهش لحظه یک کوبید، صدف یشانه

 .آمد من سوی به سرعت به و کرده زمزمه را چیزی

 و کردمی درد چپم دست و هاشانه اما نه، یا بود وارده استرس و فشار شدت از دانمنمی

 چه کنم، متوقف را ماشین توانستمنمی من اگر کهاین فکر. سوختمی شدت به هایمچشم

 اتفاق ترینوحشتناک لحظه آن شک بی. آوردمی در لرزه به را وجودم تمام افتاد،می اتفاقی

 .نمودم تجربه را امزندگی

 :پرسید گندم به خطاب و انداخت امچهره به نگاهی نگرانی و ترس با فرناز

 افتاده؟ اتفاقی چه! چیشده؟-

 :گفت فشرد،می انگشت با را اششقیقه که طور همان و داد تکان طرفین به سری گندم



 .شده چی بدم توضیح برات تونممی موقع اون نظرم به... کالس تو بریم بیا فعال-

 :گفت نگرانی با چشمانم به خیره و آمد من کنار نیز صدف

 .کالس تو بریم فعال بیا... کنه بخیر خدا تو؟ کردی زرد چرا-

 مرا کیف گندم. رفتیم کالسمان سمت به تایشان سه هر همراه و کرده پایین و باال آرامی به را سرم

 .ایستاد فرناز و صدف مقابل هم در هاییاخم با سینه به دست و داد قرار کنارم

 در و برگرده خواست تا مهسا. موند در الی چادرش از بخشی شد، پیاده ماشین از مهسا وقتی-

 !شد کشیده ماشین دنبال شدت به مهسا و افتاد راه مونراننده برداره، رو چادرش و کنه باز رو

 چند و انداخت جلو رو خودش بدبختی تا هزار با کهاین تا شد کشیده طور همین کوتاهی مدت یه

 پرروی با نکشید خجالت( غرید خشم با. )داشت نگه اون تا زد ماشین عقب صندوق به ضربه

 !حلقش تو اومد جونش تمام بچه! شده جوریاین که بوده مهسا تقصیر میگه هم

 اشگونه روی بر را دستش کف کنان هین صدف که طور همان و شده گرد صدف و فرناز چشمان

 نظر به. دوخت من به را نگاهش سپس و شد خیره گندم به ثانیه چند ناباوری با نیز فرناز کوبید،

 مسخره شوخی یک این بگویم من که است منتظر و است نکرده باور را گندم هایحرف رسیدمی

 هایگفته تمام که یافت اطمینان او فشردم، یکدیگر روی بر درد با را هایمپلک که زمانی اما! است

 .دارد حقیقت گندم

 نکشیده خجالتم تازه! بوده بیشعوری و مالحظه بی آدم عجب! نمیشه باورم من خدای! وای-

 !بوده؟ تو تقصیر میگه

 را چادرم که طور همان و داده فرو صدا بی را دهانم آب آورد،می زبان بر را جمالت این که بود فرناز

 .گرفتم صدف و مهسا و گندم چشمان پیش را آن داشتم، دست در

 هایشان دهان بود، شده پاره کامال که چادر یپارچه از وسیعی هایبخش دیدن با تایشان سه هر

 .زدند زل چادر به حرکتی هیچ بی ثانیه چند برای و مانده باز



 خودش برای جوریهمین احمق مردک اون اگه... داشتنمی نگه رو ماشین مهسا اگه... اگه-

 !اومده چادر سر بالیی چه ببین! من خدای وای... رفتمی

 .کند مهار را بدنش لرزش کرد سعی و بست را چشمانش و گفت را هااین صدف

 :گفت و کشیده من دست از را چادر عصبانیت با فرناز

 عوضی این پدر بگی مادرت به باید! بره در کارش زیر از مجازات بدون جوریهمین بذاری نباید-

 !دستش کف ذازهمی رو احمق مردک اون حق هم مادرت بدی، نشون بهش رو این اگه! بیاره در رو

  

 

 :گرفتم دستانم میان را سرم کالفگی با و کشیده پوفی

 موقع نکردم جمع رو چادرم کامل که بودم گیج قدراون... بود هم من تقصیر اخه؟ بگم چی-

 ...و اومدن بیرون

 :گفت و آمد کالمم میان خشم با گندم

 چادرشون یا لباس شدن جوریاین که شناسممی رو نفر صد خودم من! توا ؟ تقصیر رو چی چی-

 رو لباسشون یا چادر کردنمی باز رو در هم هااون و بود وایساده ماشین مونده، در الی

 راه ماشین شدن،می دور ماشین از سانتی چند هم وقتی. بستنمی رو در بعد و داشتنبرمی

 !رفت افتاد راه گاو عین کنه نگاه کهاین بدون جوریهمین خر مردک این. افتادمی

 آرامی به را هایمشانه که طور همان سپس ایستاد، من سر پشت و آمد آهسته هاییگام با فرناز

 :گفت داد،می ماساژ

 زبونم اگه چی؟ بشه تکرار دوباره اگه نشد، چیزیت رو امروز... بگی مادرت به باید هم من نظر به-

 داره؟ سودی چه پشیمونی وقت اون بیفته، برات اتفاقی یه بعدی یدفعه الل

 :گفت ای جدی اما آرام صدای با و کشیده آهی صدف



 رو مردم هایبچه دونهمی خدا. بره در کارش این زیر از بذاری نباید... گندمه و فرناز با حق-

 رانندگی نیست بلد چون خطرناکه، مردم هایبچه تمام برای اصال آدم این! میاره برهمی چجوری

 !کنه

 تکیه عقب به را سرم و بسته را چشمانم. دادم تکان حرفش تایید و تفهیم ینشانه به را سرم

 :گفت و برداشته هایمشانه دادن ماساژ از دست فرناز. دادم

 نداری؟ چیزی دردی ندیده؟ آسیب که جاییت... حاال-

 :دادم پاسخ ایتکه تکه و خفه صدای لحن با و کرده تر زبان با را لبانم

 .خوبم. کنهنمی درد جاییم... نه-

 ...اهل   بر درود و سالم خب، خب-

 زل نفر چهار ما به نگرانی و تعجب با که ماندم سوگند مبهوت نگاه یخیره و کرده باز را چشمانم

 همان و گرفت قرار من روی روبه آمد، سویمان به سرعت به بعد و کرد کوتاهی مکث است، زده

 :پرسید دیگر نفر سه آن به خطاب بود، چشمانم به نگاهش که طور

 شدید؟ جمع مهسا دور همتون چرا شده؟چی-

 از پس و برخاستم جایم سر از کالفه من و بدهد توضیح هم او برای را جریان تا آمد جلو فرناز 

 مشغول و نشسته سرجایم_علیاری نجمه اثر کن نگاه من به گاهی_امعالقه مورد رمان برداشتن

 و داد قرار اشصندلی تک روی بر را کیفش وافر حیرتی و خشم با سوگند شدم، آن خواندن

 :گفت

 بیای؟ و بری قراره راننده این با بازم بشه؟ چی قراره حاال... خب-

 :دادم پاسخ آرامی به بودم، کتاب خطوط به خیره که طور همان

 ممکن چیزی همچین دیگه مادرم، به جریان این گفتن از بعد نیستم مطمئن اما... دونمنمی-

 .باشه



 طنین هایمگوش در سوگند ناکخشم صدای دیگر باری سپس و شد ایجاد کوتاهی مکث

 :انداخت

 !شده؟ سیر اشبچه جون از مگه ذاره،نمی که معلومه-

 :گفت آرامی لحن با و گذاشت امشانه روی بر را دستش صدف

 .سالمی و صحیح و نشده چیزیت که خداروشکر فقط-

 :داد ادامه آرامی به بودند، زده حلقه دورم که هابچه به خطاب سپس

 .بهتره طوره این نظرم به ندیم، ادامه رو بحث این دیگه بهتره و-

 فرستادند، بیرون به هاشانریه از را شانکالفه هاینفس کهآن از پس و کرده تایید تایشانسه هر

 هایشانچهره از را نگاهم نیز من شدند، یکدیگر با گو و گفت مشغول و نشسته سرجاهایشان

 :گشتم رمانم یادامه خواندن سرگرم و گرفته

 شد؟ بهتر سهیل با اترابطه... راستی-

 .دادند ادامه هاآن یمکالمه شنیدن به بگیرند، ایاجازه من از کهآن بی پروایم بی هایگوش

 :گفت ایگرفته صدای لحن با صدف

 .برسه جایی به بحث این کنمنمی فکر... خب-

 :گفت و نموده ناراحتی اظهار صدف کالم این از سوگند

 کنین؟ آشتی ندارین قصد... ببینم چرا؟ اخه-

 :غرید عصبانیت و خشم با صدف که شنیدم و

 و بیاد منتظرم زد، من به که حرفایی و کردیم که بحثی اون از بعد! خوادنمی اون رسهمی نظر به-

 !نیست ازش خبری اما کنه خواهی عذر



 و انداخت باال ایشانه سوگند. شدم خیره هاآن به نگرانی با و برداشته کتاب روی از را نگاهم

 :داد پاسخ

 !کنی عذرخواهی تو که منتظره اون... شاید-

 :گفت و خندید عصبی حالتی با صدف

 بگه؟ بهم خوادمی دلش چی هر نموندم چون چی؟ برای من؟! چی؟-

 :داد ادامه و نوشید را اشبطری درون آب از ایجرئه سوگند

 شکاف بینتون دعوا این نذاری که اینه مهم میشه، دعوا باعث چی نیست مهم رابطه یه توی-

 نظرم به باشی؟ مقصر دنبال مدام که داره ایفایده چه... کنه دورتون هم از و کنه ایجاد عمیقی

 .کنی درست رو اترابطه و بذاری کنار رو غرور باید

 :دادم پاسخ و آمده بحثشان میان جویانه ستیزه حالتی با و نشانده ابروانم میان ظریفی اخم

 دعوا باعث که اونی کنه؟ عذرخواهی نیست؛ مقصر که وقتی باید چرا گفته؟ چیزی همچین کی-

 کردن برطرف برای باید اون و باشه پشیمون باید شکسته دل که اونی... بخواد معذرت باید شده

 چی هر کسی هر بذاری نباید. باشی مقصر دنبال که مهمه خیلی اتفاقا... برداره قدمی هاشکاف

 :داد پاسخ نامطمئن حالتی با و کرده جمع را لبانش سوگند!کنه تحقیرت و بگه بهت خواست

 پس باشی، کردن متهم و مقصر دنبال مدام اگه! میاد پیش اختالف و دعوا فقط که جوریاین اما-

 هر داری، دوسش که کسی داشتن نگه برای باید... میگم که من میشه؟ چی فداکاری و گذشت

 .بگذری خودتم از شده حتی... بدی انجام تونیمی کاری

 و چرخیدمی من ذهن در قبل سال که تفکراتی همان بست، نقش لبانم روی بر تلخی لبخند

. پروراندمی سر در سوگند اکنون دارم، نگه خود کنار رو مهرداد شده، که هرطور داشتم سعی

 :ندارد همراه به سرخوردگی و پشیمانی جز اینتیجه هیچ که کورکورانه و احمقانه تفکراتی



 میشه، ایرابطه وارد که وقتی ناچاره آدم حال هر به چون باشه باید... چرا نباشه، گذشت نمیگم-

 توا ، با حق دونیمی که زمانی نباید اینه؛ من حرف اما. بگذره ازشون و کنه فراموش رو چیزایی یه

 .بیای کوتاه

 :دادم ادامه آرامی به سپس نبیند، را چشمانم در شده جمع اشک کسی تا انداختم پایین را سرم

 وقت اون کنی، قربانی داری دوست کهاین خاطر به فقط_رو خودت جمله از_چیز همه اگه چون-

 !نکنی احساس رو پوچی و ناامیدی جز چیزی که برسی جایی به ممکنه

 از احترامش به و شد ساکت دبیرمان، آمدن با که بزند حرفی تا کشدمی جلو را خودش سوگند

 :گفت چنین این داشت، ب**ل بر که ایصمیمانه و گرم لبخند با نیز او شدیم، بلند جایمان سر

 !بخیر صبحتون. هاخانم بشینید-

 :دادیم پاسخ مانهمگی

 .خانم بخیر هم شما صبح-

 کمتری سن ماندبیرهای باقی به نسبت گفت توانمی بود، مانعربی دبیر آموزنده، خانم سرکار

 دهدمی درس که زمانی. است مهربان و برخورد خوش بسیار حال عین در. است ترجوان و دارد

 در که ست دبیرانی جمله از او شود،می محبت با و شوخ ماناستراحت هایزمان موقید، و جدی

 و درس بر مسلط و باهوش و دانا بسیار همچنین .دارد باالیی بسیار احترام و ارزش من، قلب

 .کندمی تدریس را آن که ست ایرشته

 دستانش زیر را آن کیف، درون از اشعربی کتاب آوردن بیرون از پس و داد قرار کناری را کیفش

 :گفت مهربانی با و داد قرار

 حاضرین؟ خوندن درس برای طوره؟ چه حالتون خبرا؟ چه خب،-

*** 



 و است زده یخ آن انگشتان نوک که دستانی با عصبانیت و خشم از مملو ایچهره با مادر

 وارسی دیگر باری را چادرم شود، منفجر عصبانیت شدت از است ممکن لحظه هر که چشمانی

 :گفت و کرد

 !چطور؟ کرده؟ جرئت چطور! احمق مردک-

 دست در را هایمشانه و آمد من سمت به باشد، آورده خاطر به را تریمهم چیز که انگار بعد،

 :گرفت

 خوشگلم؟ کنهنمی درد جاییت نه؟ خوبی، که تو... تو-

 :دادم پاسخ داشتم، ب**ل بر که کمرنگی لبخند با و داده تکان طرفین به را سرم

 نگرانش یچهره و کشید کنار هایمشانه روش از را دستانش.خوبم من مامان، نباش نگران... نه-

 .گردید بدل خشمناک ایچهره به

 .کنم مشخص احمق مردک این با رو خودم تکلیف باید حاال همین-

 بیان مادرم برای را صبح جریان من و بود رسانده خانه به مرا سرویس که شدمی ایدقیقه چند

 تا که کردممی خدا خدا و داشتم مانراننده با ایمشاجره و بحث نیز، بازگشت راه در بودم، نموده

 و مدرسه هایلباس با همچنان! بمانم سالمت و سالم شدن، خانه وارد و خانه به رسیدن مسیر

 میز روی از را تلفنش که بودم ایستاده مادرم روی به رو بودم، داده قرار مبل کنار را آن که کیفم

 .گرفت تماس مانراننده با و زده چنگ

 خیره مادر به درهم هاییاخم با و بود نشسته مادر مبل کنار ینفره تک مبل روی بر نیز مهتاب

 !بود من سرویس یراننده به کالمی یحمله یآماده که بود

 :رسید گوش به مادرم عصبانی صدای که کشیدم بیرون سرم از را اممقنعه

 هایبچه آوردن و بردن و کردن رانندگی طرز چه این بگید من به شهمی محترم آقای... سالم-

 احتیاطی بی اونجوری تونستین چطور دادم، شما دست و کردم اعتماد رو امبچه من مردمه؟

 کنین؟



 خود از کردن دفاع در سعی رسیدمی نظر به که شنیدممی را مانراننده طلبکار و عصبانی صدای

 نظر به خوب اصال بود، چه هر اما گوید،می چه که بشنوم دقیق طور به توانستمنمی دارد،

 .رسیدنمی

 :گفت و کرد گشاد را چشمانش وافر، خشمی و حرص با مادرم

 من بوده؟ مقصر من یبچه که گینمی من به من، از کردن خواهی عذر جای به دارین االن شما-

 رفتار شما مثل همه مگه... بمونه ماشین در الی لباسم که اومده پیش برام بارها حاال تا خودم

 کردند؟

 نشستم دستش کنار درست و مبل روی بر و رسانده مادرم کنارم به را خودم آهسته هاییگام با

 :گفت مانراننده به خطاب و زده پوزخندی او که

 هم عقب دنده وقتی حتی گینمی من به که گرفتین نامه گواهی والیت کدوم تو شما! جالبه-

 !کنید؟نمی رعایتش شما و رانندگیه اصول ترینابتدایی از این! کنید؟نمی نگاه رو پشتتون میان،

 گره خواهرم چشمان داشتنی دوست سبزی نگاه در نگاهم که چرخاندم را سرم و کشیده آهی

 اما. نباش چیزی نگران که این معنای به داد؛ تکان را سرش و زده کمرنگی لبخند نیز او خورد،

 نبود؟ چیزی نگران و داشت قرار و آرام وضعیت این در شدمی مگر

 :گفت و آمد مانراننده کالم میان زیادی بسیار خشم با و زده زهرخندی مادر

 اجازه دیگه من بله... نیست نیاز عذرخواهی دیگه زدین رو حرفتون شما... نه نه... خب بسیار-

 ...بیارین و ببرین شما رو امبچه نمیدم

 :گفت و برخاست جایش سر از هم در ابروانی با و کرده کوتاهی مکث

 من به رو( مدرسه هایسرویس هماهنگی مسئول) مفتح آقای یشماره! میشم ممنون خیلی بله،-

 .بگیرم دخترم برای دیگه سرویس یه بشه اگه که کنممی صحبت باهاشون خودم بدین،

 و داده پایان را تلفنی تماس بدهد، مقابلش طرف به زدن حرف برای مهلتی که این بدون سپس

 از و فرستاده بیرون به بینی راه از آرامی به را نفسم!نمود پرتاب مبل روی بر خشم با را تلفنش



 مالیمی لبخند با و ایستاده رویش به رو میانمان، کوتاه یفاصله کردن طی با برخاستم، جایم سر

 :گفتم

 .بخوری حرص قدراین نیست نیازی خوبم، که من... نکن عصبی این از بیشتر رو خودت مامان-

 شد، خیره چشمانم آبی به گنگ و گیج و برداشت پایمان زیر فرش روی از را خشنش و خیره نگاه

 آغوش در طوری مرا او بعد، ایدقیقه. است من کالم کردن حالجی مشغول رسیدمی نظر به

 .است سالمت و سالم ارزشش با و عزیز دختر است شده مطمئن انگار که فشرد خود به و گرفت

 از آرامی به مرا نیز او نشاندم، اششانه روی بر ایه*س*بو و داده قرار کمرش پشت را دستانم

 :داد قرار امچهره طرف دو را دستانش و کرد جدا خود

 .کنممی گرم رو نهارت من بعد کن، عوض رو لباسات برو... خوشگلم دختر... دلم عزیز-

 :دادم پاسخ و داده تکان طرفین به را سرم

 .نیستم گشنه االنم خوردم، ساندویچ آخر به مونده یکی زنگ مدرسه تو نیست، نیازی-

 چشمانم به دیگر باری کوتاه، یثانیه چند گذشت از پس و داد قرار یکدیگر روی بر را هایشپلک

 :شد خیره

 .کن استراحت و کن عوض رو هاتلباس برو پس... راحتی هرجور عزیزم باشه-

 اتاقم راهی و برداشته را چادرم و کیف و مقنعه اش،گونه بوسیدن از پس و گفته آرامی چشم

 چه تا که دانستممی کنم، احساس را چادر به مادرم یخیره نگاه مدت تمام توانستممی. شدم

 .گیردمی نشات ترسش همین از نیز عصبانیتش و ترسیده حد

 دانستممی بودم، ترسیده وحشتناکی طرز به افتاد، اتفاق برایم حادثه این که زمانی نیز من خود

 سرم، در شوم افکار و دستانم لرزش اما نشده، وارد من به ایجدی آسیب و امکرده پیدا نجات که

 نزدیک از حتی حال به تا و دیدممی هافیلم در را هاییصحنه چنین که منی برای! نداشت تمامی

 !بودم کرده تجربه را آن خودم باره یک به ام،نبوده هاییچیز چنین شاهد هم



 را آن امزندگی سال هجده تمام در که ایتجربه بدترین بود، آوری دلهره و دردناک بسیار یتجربه

 را موهایم و نموده تعویض امخانگی رنگ آبی بلوز و سفید شلوار با را هایملباس!بودم کرده کسب

 را رنگم سفید تل. دادم قرار هایمشانه روی بر را آن طرف دو و بسته اسبی دم کردن، شانه از پس

 خارج مشغول و کرده باز را کیفم زیپ سپس دادم، قرار موهایم روی بر و برداشته میز روی از

 و داده قرار میزم کنار را خالی کیف شدم، میزم روی بر هاآن دادن قرار و کیفم درون وسایل کردن

 .افتاد تلفنم به نگاهم هایم،کتاب کردن جا به جا از پس

 را هایماطالعیه و شده انجمن وارد ابتدا. گرفتم دست در را تلفنم و نشسته امصندلی روی بر

 فعال را شکنم فیلتر نمودم، ارسال را آن و کرده تایپ رمانم برای جدید پارتی سپس نمودم، چک

 چندین با و دادم پاسخ بود شده ارسال برایم که هاییپیام به نمودم، بررسی را تلگرامم و نموده

 لبانم مهمان شادی و خنده بود، آمده امخنده و جوک هایکانال از یکی در که داری خنده جوک

 .شد

 و بدهم قرار میزم روی بر را تلفن تا نمودم دراز را دستم و کرده فعال غیر را شکنم فیلتر آن، از پس

 .شد کارم این از مانع نیرویی اما بروم

 دیگر باری را، دادم انجام پیش شب چند که ایبازی پیج و شده اینستاگرامم وارد اختیار بی

 کهاین با. انداختم پیجش عکس به نگاهی و شده خواه نیک مازیار پیج وارد. نمودم بازدید

 و جدی سیاهش؛ چشمان آن با و بود ایستاده سینه به دست و قد تمام اما بود، ناواضح و کوچک

 یخیره مرا که سیاه چشمان این داشت جادویی چه بود، شده خیره دوربین به لبخند بدون

 بدی نیت که من بدهم؟ درخواست او پیج برای که دارد ایرادی چه راستی، به کرد؟می خودش

 و او از خواستممی و داشته دوست انرژی پر و شاد و خوب ایمجری عنوان به را او. ندارم

 !همین باشم، داشته بیشتری اطالعات اشزندگی

 پشیمان کارم این از کهاین برای و کرده لمس را فالو درخواست یدکمه لرزان، انگشتی با بنابراین

 .برخاستم سرجایم از و انداخته میزم روی بر را تلفنم نشوم،

 کهاین از است ممکن شود؟می عصبانی بود؟ خواهد چه واکنشش ببیند، را درخواست این اگر

 مرا درخواست است ممکن شود؟ خشمگین و ناراحت ببیند را او پیج خوادمی غریبه دختری



 را اجازه این من به آیا است؟ داده قرار پیجش در هاییپست چه! کند؟می رد را آن یا بپذیرد

 !بشناسم؟ دانند،می دیگران چه آن از بیشتر را او که دهدمی

 سیاه چشم. فشردم یکدیگر روی بر محکم را هایمپلک و داده قرار هایمگوش طرف دو را دستانم

 مشتاق حد این تا تو شناختن برای باید چرا ای؟انداخته من سر در که ستافکاری چه این مرموز،

 حال در مادر. شدم خارج اتاقم از و داده تکان طرفین به سری چرا؟کالفه! باشم؟ عالقمند و

 ب**ل بر که کوچکی لبخند با و انداخته پایین را سرش هم مهتاب و بود تلویزیون تماشای

 در گشودن و لیوان برداشتن از پس و شده آشپزخانه وارد. بود تلفنش یصفحه یخیره داشت،

 هاییگام با و آمده بیرون آشپزخانه از. ریختم آب خودم برای کمی و برداشته را آب پارچ یخچال،

 .ایستادم تلویزیون، یصفحه به خیره جا همان و رسانده مادر کنار به را خودم آهسته،

 خم نیز من داد، قرار کمرم پشت را چپش دست بود، شده کنارش در من حضور متوجه که مادر

 لبانش مهمان دلربایی و شیرین لبخند. دادم قرار عطرش خوش موهای روی بر ایه*س*بو و شده

 :پرسید و شد

 داری؟ برنامه امروز برای-

 چه و کنکور برای چه حال، به تا قبل سال تابستان از. دادمی انجام مادرم مرا درسی ریزی برنامه

 .امکرده عمل آن طبق نیز من و کرده ریزی برنامه برایم مادرم ام،مدرسه هایدرس برای

 و بود دقیق و باهوش همیشه او کند، ریزی برنامه برایم که بود خودم خواست این اصل، در

 یرشته جز به کنکوری که ایساله هیجده دختر تا کند ریزی برنامه چطور که دانستمی

 .اشمدرسه امتحانات و هادرس به هم و برسد کنکورش هایدرس به هم دهد،می اشتحصیلی

 .کنی ریزیبرنامه دوباره باید بعد روزای برای اما. باشم داشته هم رو امروز کنممی فکر-

 :گفت مهربانی با و داد تکان را سرش

 .کنم ریزی برنامه برات دوباره بعد من تا بخون، رو امروز پس خب، خیلی-



 شیطنت با کشیدم،می و گرفته انگشتم دو بین را اشگونه که طور همان و ایستاده مقابلش

 :گفتم

 به فقط شدنم قبول چون. خانم مامان داری من پیش بزرگ شیرینی یه شدم، قبول کنکور اگه-

 .توا   خاطر

 :داد پاسخ بخشی اطمینان لحن با زد،می پس مرا دست که طور همان و خندید مادر

 که هستی تو خود این. خودته زحمات خاطر به بشی، قبول تو تازه،...عزیزم میشی قبول حتما-

 ناز با و خندیدم.میدی انجام تو رو اصلی کار. برات کنممی ریزی برنامه فقط من خونی،می درس

 درون آب از کمی. شدم اتاقم وارد و شده دور او از آهسته هاییگام با سپس. بوسیدم را مادر گونه

 روی مادر که کاغذی و نشسته میز پشت. دادم قرار میزم روی بر را لیوان بعد و نوشیدم را لیوانم

 دیگر ساعت نیم. انداختم آن ساعت به نگاهی و گرفته دست در را بود کرده ریزی برنامه برایم آن

 .کنم استراحت توانستممی زمان آن تا پس خواندم،می درس باید

 رویش و رفته خوابم تخت سوی به آرامی به تلفنم، برداشتن با و داده قرار میزم روی بر را کاغذ

 .کشیدم دراز

 خواستممی. گرفتم دست در را تلفنم چشمانم، مالیدن از پس آخر، در و کردم پا آن و پا این کمی

 !ماندم دهان به انگشت ایلحظه برای بود، آمده برایم که چیزی دیدن با که بشوم انجمن وارد

 درست من چشمان. نمودم باز را آنان آرامی به سپس و فشرده یکدیگر روی بر محکم را هایمپلک

 !نبود؟ بیش خیاالتی یا دیدمی

 نیک مازیار! بود حقیقت نبود؛ خیال و خواب نه، اما. دوختم چشم تلفنم صفحه به دیگر باری

 بی که شد سرازیر وجودم در ایانرژی چنان لحظه، یک در! بود پذیرفته مرا فالوی درخواست خواه

 حال. است کرده قبول مرا درخواست او. چسباندم امسینه به را تلفن یصفحه و خندیدم اختیار

 !ببینم را دهدمی قرار پیجش در آنچه هر و خودش توانممی

 .شدم بود، شده باز برایم اکنون که مازیار پیج وارد و داده فاصله خودم از را تلفن شادی با



 کوه از هاییعکس دیدن با و گذراندم نظر از را بود داده قرار پیجش در که هاییپست یکی یکی

 و کوهنوردی! بود؟ ورزشکار یک او! ماند باز تعجب فرط از دهانم هایش،نوردی صخره و هانوردی

 بود، غیرممکن حال عین در و انگیز شگفت بسیار من نظر در که کارهایی! کرد؟می نوردی صخره

 دیدم،می که را عکسی هر! باشد ورزشکار که کردمنمی فکر. بود نکردنی باور! داد؟می انجام او

 شهرهای در هاییعکس داد،می انجام که هاییورزش از هاییعکس بر عالوه. کردممی الیک

 کرده بازدید هاآن از و رفته را ایران شهرهای تمام رسیدمی نظر به. بود انداخته نیز ایران مختلف

 نیز را جهان هایورزش انگیزترین هیجان و دیده را ایران مختلف شهرهای او. بود آور حیرت! است

 .بود آور حیرت و العاده خارق بسیار داشتنی، دوست چشم سیه! دهدمی انجام

 تمام و نموده ذخیره را هایشعکس از برخی نموده، بازید پیجش هایپست تمام از اینکه از پس

 .است گذاشته استوری که شدم متوجه نمودم، الیک را هایشپست

 بود، فردوسی یشاهنامه ابیات از یکی که اشاستوری دیدن با و شد لبانم مهمان شیرینی لبخند

 عالقه اششاهنامه و فردوسی به من، همانند نیز او. رسید طغیان و آشوب به جانم و قلب

 :نوشتم برایش و کرده ریپالی را اشاستوری! داشت؟

 !داشتنی دوست مجری داریم دوستون خیلی. خواه نیک آقای زیباست و قشنگ خیلی-

 و شده بودم کرده ارسال که ایجمله متوجه تازه! بودم؟ خبر بی آن از خود و بودم دیوانه من و

 خودش با حاال حتما بود، کرده سین را پیامم او! شد دیر متاسفانه که کنم پاک را پیامم خواستم

 !است ادبی بی و پروا بی دختر چه گویدمی

 طاقت دلم اما کند،می ارسال برایم پیامی چه که نبینم تا بستم را چشمانم و گرفته گاز را لبم

 :دادم فاصله یکدیگر از را هایمپلک تردید، و احتیاط با کوتاهی مدت از پس و نیاورد

 به لحظه آن در من و!داره راه دل به دل. دارم دوستتون هم من دارین، لطف. ازتون ممنونم-

 چنین؟ این هم آن! است؟ داده مرا پیام جواب مرموز چشم سیه! شدم مشکوک چشمانم بینایی

 از یکی نیز من خب، اجرایش؟ طرفداران است؟ کسانی چه او منظور دارد؟ دوست را ما هم او

. شد کشانده دندان یتیغه به زیرین ب**ل! دارد دوست هم مرا یعنی پس. هستم او طرفداران



 که بودند خیره او جانب از شده ارسال پیام کلمات به طوری فراوان ذوق و شوق با امآبی چشمان

 من به غریبی احساس و گرفت اوج امدیوانه قلب ضربان! داشتند را کلمات آن بلعیدن قصد انگار

 عجیبی طرز به بود، ایداشتنی دوست و عجیب حال چه! است شده سرخ هایمگونه که گفتمی

 .ساختمی منور خورشید، طلوع زیبایی به را درونم

 ورزشکارین؟ شما... راستی. طوره این که خوشحالم خیلی... خب-

 که چیزی تنها پرسم،می او از رو هاسوال این چرا که دانستمنمی حتی کنم،می چه دانستمنمی

 !او از دانستن! بود دانستن خواستم،می

 .کوهنوردیه ورزشیم یرشته البته. کنممی کار کوهنوردی و نوردی صخره من. بله-

 :نوشت پیامش، یادامه در و کرده کوتاهی مکث

 !نمیاد؟ هیکلم و قد به چطور؟-

. کنم تصور نوشت،می را پیام این که زمانی را اشچهره حالت توانستممی تقریبا گرفت، امخنده

 نه؟ که چرا. داشت ورزشکاری نیمه هیکلی و متوسط قدی

 فکر اما دارم، دوست رو هاورزش این من. کارین ورزش که مشخصه اتفاقا. نبود این منظورم... نه-

 !باشه امنی ورزش چندان دختر یه برای کنمنمی

 :نوشت جوابم در و کرده سین را پیامم

 اینا کنید امتحان روز یه بتونین هم شما شاید... آزاده همه برای ورزش گفته؟ چیزی همچین کی-

 !رو

 !اصال! کوهنوردی؟ و من

 :نوشتم برایش و کرده ایخنده تک



 از البته! شنا مثل. دارم دوست رو خطرتری کم هایورزش من. نکنم امتحان میدم ترجیح... خب-

 بدم، انجام خودم باشه قرار اگه اما... میاد خوشم خیلی بینممی رو هاورزش قبیل این وقتی دور

 !میشه ترسناک خیلی

 :نوشت جواب برایم بالفاصله

 پر و نمیشم بند سرجام که من مثل آدمی برای اما. نیست بد شنا! ستدیگه بحث یه این خب،-

 !آرومه زیادی شنا هیجانم، از

 :گفتم نجواکنان زیرلب

 آدمایی این از بود مشخص کامل دیدم، رو اجرات بازی موقع که وقتی. مشخصه که اون بله،-

 !نمیشن بند جاشون سر که هستی

 :نوشتم جوابش در و زده نمایی دندان لبخند

 اصال که بود مشخص کامال کردم، بازی و دیدم رو اجراتون که وقتی واقع، در! جالب چه-

 !بشین بند جاتون سر تونیننمی

 ترشلوغ خیلی قبال البته. شلوغیم آدم من. طوره همین جورایی یه... خب! بودم؟ تابلو اینقدر! ا  -

 .بشه سخت ایستادن ثابت جا یه میشه باعث همین و... کمتره دالیلی به بنا االن اما بودم

 او که است افتاده اتفاق اشزندگی در چیزی یعنی! است؟ بوده ترشلوغ این از پیش شود؟می مگر

 بپرسم؟ هم را این توانستممی چیزی؟ چه اما است؟ کرده ترآرام کمی را

 خوشم هابازی اینجور از اصال من واقع در. بازیه قلب قوت شما اجرای خب،. طور این که-

 .شدم مندعالقه برنامه این به شما اجرای دیدن با اما اومد،نمی

 .دارین لطف من به شما میگین، رو این که خوشحالم خیلی-

 به عجیب حدی تا این و دارم لطف او به حد از زیاد رسیدمی نظر به است؟ طور همین حقیقتا

 !رسیدمی نظر



 اجرا شما که شب اون که کرد تعریف چنان شما اجرای از دوستم. میگم رو حقیقت. ندارم لطف-

 دیگه هایمجری اجرای زمان. شدم انرژی و شادی از پر شما اجرای از واقعا و کردم بازی داشتین،

 .هستین مسابقه این هایبهترین از شما نظرم به اما، دونمنمی رو

 این من شدم، خیره خودم پیام به تعجب با! بودم نکرده تعریف مرد یک از اندازه این تا حال به تا

 !ام؟نوشته ساله اندی و سی مجری یک برای را تمجید و تعریف همه

 بعضیا چون. گرفتم انرژی کلی شما از االن من راستش. ازتون ممنونم! بگم چی دونمنمی واقعا-

 !خورهنمی کار این درد به که هستم کنترلی غیرقابل و گیر جو آدم من معتقدند

 کند؟ اهانت چشم سیه به است داده اجازه خود به کسی چه و کشیده درهم را ابروانم 

 :نوشتم برایش خشونت با

 عالی و موفقیت تونستننمی حتما. بودن حسودی و کچل و کور آدمای حتما بودن، که کی هر-

 .نکنید توجه بهشون. ببینن رو شما بودن

 :نوشت برایم جوابم در و کرد کوتاهی مکث

 من به چشماتون. ممنونم اما دونم،نمی رو بودنشون کچل و کور واال! جالبی توصیف عجب! وای-

 .دارن لطف

 چشمان این شدن خیره از خارج توانستنمی بود، که چه هر داشتند؟ او به لطفی هایمچشم

 .باشد چشمانش سیاهی به گستاخ

 واقعا گیرم،نمی رو وقتتون هم این از بیشتر. میگم جدی خواه، نیک آقای ندارم لطف کنید باور-

 .دادین اختصاص من به رو وقتتون که خوشحالم

 اسم شما راستی،. میده آرامش من به شما با کردن صحبت چیه؟ حرفا این بابا نه. مرسی بازم-

 چیه؟ اسمتون. دونمنمی من اما دونید،می رو من

 .خواستمی مرا نام که سوالی این از شد آب دلم در قند من و شد لبانم نقش دلبرانی لبخند



 واقعا رو مهسا. شدم آشنا باهاتون که افتخاره باعث. حمیدی مهسا... هستم مهسا من-

 .صحبتی هم این تو کردین خوشحال

 :نوشت برایم بالفاصله

 .دارم ازتون خواهشی یه فقط. خانم مهسا بردم لذت شما با صحبت از منم... خب-

 !داشتنی؟ دوست چشم سیه این خواستمی چه دارد؟ تقاضایی من از

 بفرمایید؟-

 امکانش. بزنم حرف باهاتون بازم خواممی. نباشه ما یمکالمه آخرین این کنممی خواهش-

 هست؟

 !پرسش؟ و نیکی. دادم قرار هایمگوش پشت را موهایم و خندیدم ملوسانه

 شاد مجری از منم. کنیم صحبت هم با اینا از بیشتر اگه میدین افتخار من به نه؟ که چرا حتما،-

 .گیرممی انرژی کلی انرژیمون پر و

 مهسا آرامشین منبع واقع در آرامشه، از پر وجودتون! کنم صحبت باهاتون مدام که نیازه واقعا-

 !خانم

 آرامش منبع مرا چشم سیه! آوردم ایمان آسمان سوی به خود معراج به لحظه آن در من و

 در دیگه دارین، لطف من به بیشتر شما انگار-!این؟ از بیشتر خواستممی چه دیگر دانست،می

 .خدانگهدار... فعال! که نیستم حدم اون

 .فعال... خانم مهسا گفتم رو حقیقت منم گفتین، من مورد در رو حقیقت شما اگه-

 یا بود شادی از دانمنمی. کردم هایمریه وارد بینی راه از عمیقی نفس و داده قرار کنارم را تلفنم

 :زدم ب**ل آرامی به و داده قرار قلبم روی بر را دستم. گرفتنمی آرام قلبم ضربان اما هیجان،

 یهو؟ شد چت! من کوچولوی قلب باش آروم باش، آروم-



 طبق که طور همان و گرفته قرار میزم پشت. شدم بلند تختم روی از و خندیدم مستانه سپس

 قرار یکدیگر روی بر ثانیه چند برای را هایمپلک داشتم،برمی را تستم هایکتاب از یکی ام،برنامه

 :گفتم و داده

 قلبم وارد رو آرامشی چه نشناخته و نیومده خودش نداشت خبر... آرامشم منبع من گفت-

 !کرده

 طرف یک گذراندن خوش و تفریح. دادم تکان طرفین به سری و فشرده راستم دست در را مدادم

 درس از مرا جذاب چشم سیه آن که دادممی اجازه نباید. طرف یک خواندن درس و است

 زدن تست مشغول کامل، تمرکز با و کشیده گیسوانم روی بر دستی بنابراین. دارد باز خواندنم

 .شدم

*** 

 و انداخته چپم پای روی بر را راستم پای. بودم نشسته سالن درون هایمبل از یکی روی بر

 رمان خواندن سرگرم و بود پایین سرم. بودم داده قرار گوشم پشت را امشده رها موهای از بخشی

 بلندی نسبتا صدای با آشپزخانه داخل از مادر. آمد در صدا به مانخانه در زنگ که بودم خود

 :گفت

 کیه؟ ببین... مهسا-

 در سوی به و برخاسته جایم سر از. دادم قرار مبل روی بر کناری را کتابم و کرده بلند را سرم

 قامت. گشودم را آن است، در پشت کسی چه بپرسم اینکه بدون معمول طبق اما. رفتم مانخانه

 جیغ با سپس و گشاده چشمانی با ابتدا شد، ظاهر چشمانم پیش که پدرم یچهارشانه و درشت

 .انداختم پدرم آغوش در را خودم عالقه، و شوق سر از بلندی

 !بابا-

 :پرسید خنده با بوسید،می را سرم که طور همان و کشید آغوش در محکم مرا پدر

 کن؟ باز رو در بعد در ، پشت کی بپرس اول نگفتم بهت دفعه صد مگه جون، دختر-



 :دادم پاسخ پدر، آبی نگاه یخیره مظلومی چشمان با و خندیدم گستاخانه

 طور همان و داد تکان تاسف روی از سری!دری پشت تو دونستممی که من بود؟ نیازی چه خب-

 :داد پاسخ کرد،می جدا خود از مرا که

 !بچه تو دست از-

 پدر، صدای و من جیغ صدای شنیدن با مهتاب و مادر. شدم داخل او از زودتر و کرده ایخنده

 را چمدانش شد، داخل که پدر. بودند پدرم آمدن داخل منتظر و رسانده در کنار به را خود

 چند. بست نقش لبانش روی بر زیبایی لبخند و چرخید مادر سوی به سپس داد، قرار ایگوشه

 روی بر داغ ایه*س*بو کرد، بلند را مادر راست دست و کرد طی را میانشان کوتاه یفاصله قدم

 :گفت اغواگری صدای لحن با و نشاند آن

 چطوره؟ حالت! من یخونه خاتون سالم-

 !والدینم چشمان در و بود هاکتاب در که را عشقی آن دیدم من و درخشید مادر زیبای چشمان

 :داد پاسخ گرمی لحن با و کرده تبسمی مادر

 .شدم عالی دیدم که رو تو خونه، این سرور خوبم-

 مهتاب کرد، باز هم از را دستانش و برگشت ما طرف به سپس. بوسید را مادر سر و شد خم پدر

 .شد باران ه*س*بو و انداخته پدر آغوش در را خودش نیز

 .خیلی من، عزیزای بود شده تنگ براتون دلم خیلی-

 پاسخ پدر، نگاه یخیره اغواگرش سبز چشمان با و کشاند ریه به را پدر تن عطر حریصانه مهتاب

 :داد

 .بودیم دلتنگت خیلی... عزیزم پدر بیشتر ما-

 گذشت، که ایدقیقه چند. بودیم آنان یخیره نیز ما و فشرد خود آغوش در ترمحکم را او پدر

 :گفت کنان سرزنش مهتاب به خطاب مادرمان



 !ها رسیده را از تازه داشتی؟ نگه سرپا رو بابات دختر،-

 از سرعت به است، آمده دوری مسافت از پدر باشد آورده خاطر به تازه انگار که طوری نیز مهتاب

 :گفت زده شتاب و گرفت فاصله او

 !نبود حواسم اصال ببخشید،! وای ای-

 هایمبل روی بر نفرمان چهار هر سپس گرفت، را خندیدمی که پدرم دست و گزید ب**ل مادر

 :گفت و داد قرار پدر بازوی روی بر را دستش مادر. نشستیم سالن داخل

 بیارم؟ برات خوریمی چایی... عزیزم بیار در رو پالتوت-

 خطاب نمود،می خارج تنش از را پالتویش که طور همان و داد تکان تایید ینشانه به سری پدرم

 :گفت مادرمان به

 .خاتون نمیشه زحمتت اگه-

 لذتی چه سپردم، پدر گفتنای خاتون به گوش لذت با و داده قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک

 .کندمی خطاب گونه این را او همسرش که مادرمان برای داشت

 چای برایمان تا رساند آشپزخانه به را خود آهسته هاییگام با و برخاست جایش سر از مادر

 کننده خیره و جذاب بسیار هم هنوز که شدیم پدرمان رخ نیم یخیره نیز مهتاب و من بیاورد،

 و داشت متوسط هیکلی و بلند قدی!بود آمده نیز مانخانه روشنایی و نور بود، آمده پدرمان. بود

 و بود خورده ژل و کوتاه موهایش. داشت تن به سفید شلواری و خاکستری پیرهنی. بود چهارشانه

 بینی بلند، ایپیشانی کشیده، و سیاه ابروهای. بود ریخته اشپیشانی جلوی آن از هاییبخش

 آوردن حال در که بود مادرمان یخیره نیز اشآبی زیبای چشمان. داشت پهلو دو ایچانه و عقابی

 هر. داد قرار مقابلشان میز روی بر را سینی و نشست مبل روی پدر کنار. بود چای سینی

 .بنوشیم را هاآن بعد و شوند خنک کمی هاچای تا کردیم صبر چهارنفرمان

 :پرسید و چرخید پدرمان طرف به اشتیاق و شوق با مادر

 میره؟ پیش چطور کارا خبر؟ چه... خب-



 :داد پاسخ و کرده لبانش مهمان زیبایی لبخند پدر

 خیلی! کنم پیشرفت کار این تو سریع اینقدر کردمنمی فکر راستش. عالیه چیز همه... سالمتی-

 ...بیارم در پول و کنم تجارت راحت تونممی که خوبه

 چشمانش و پیشانی جلوی از را موهایش از بخشی و فشرد یکدیگر روی بر آرام را لبانش مادر

 :گفت نامطمئنی لحن با و کرده قفل یکدیگر در را هایشدست انگشتان. زد کنار

 استفاده سو بازرگانیت کارت یا و اسم از بخوان... مثال نه؟ نیاد پیش مشکلی که هستی مراقب-

 ...کاله ازت بخوان یا کنن

 :گفت خاطر اطمینان با و داد قرار مادر سرد دستان روی بر را چپش دست پدر

 .بیاد پیش مشکلی ذارمنمی. هست چیز همه به حواسم نباش، نگران-

 .باشد شده آسوده مادر خیال که رسیدنمی نظر به اما

 پول هم داخلی تجارت همین از رفتی،نمی خارجی تجارت سراغ زود اینقدر کاش... کاش اما-

 .اومدمی در خوبی

 شدمی خم جلو به که طور همان سپس. برداشت مادر دستان روی از را دستش و کشید آهی پدر

 :گفت بردارد، را چایش لیوان تا

 خواممی من باشم؟ داشته پول نداری دوست کنیم؟ پیشرفت ما نداری دوست تو خاتون،-

 منم. کمن خیلی داریم االن که چیزایی این الیقشین، که بسازم هامبچه و تو برای رو ایزندگی

 .بیارم در رو کافی پول داخلی تجارت با فقط تونستمنمی

 امپیشانی روی بر دستی سپس کردم، تر زبان با را لبانم و شد درهم مشکی ابروان اراده بی

 مگر زد؟می حرف چیزی چه از گفت؟می چه. انداختم پدرم یچهره به نامطمئن نگاهی و کشیده

 امکاناتی با کوچک و نقلی یخانه یک در یکدیگر کنار در صفا و عشق با زیبایمان زندگی

 !بود؟ نامناسب و ناکافی متوسط،

 :گفت و شد خیره پدر چشمان به عجیبی حالت با مادر



 ماشین خونه نداریم؟ که باشیم داشته باید چی ما! زنی؟می حرف چی از کمن؟ داریم که چیزایی-

 الزمه؟ چی دیگه داریم، نیازمون حد در رو امکاناتمون و لباس

 :داد پاسخ خونسردی کمال در و نوشید را خودش چای از کمی پدر

 که امکاناتی که گفته کی. برسم بیشتری خیلی چیزای به خواممی ،خوامنمی متوسط چیزای من-

 و هاخوشی انواع و مسافرت و گذرونی خوش و تفریح پس کافیه؟ کنه برطرف رو نیازمون فقط

 و سر یه هامبچه خوادمی دلم باشن، داشته رو اینا امخانواده خوادمی دلم من میشه؟ چی هالذت

 .باشن بلندتر هابچه یبقیه از گردن

 ادامه بحث این اگر که دانستممی انگار. بود شده بیدار من وجود در عجیبی نگرانی و اضطراب

 آنکه از پیش. داشت را حس همین نیز مهتاب. آمد خواهد پیش ایناخوشی و دعوا کند، پیدا

 حالت و شاد ظاهر به صدای با و کشیده جلوتر کمی را خودش بدهد، پدرمان به جوابی مادر

 :گفت خندانی

 آوردی؟ چیزی ایسوغاتی ما برای... باباجون خب-

 یابد، رهایی مادر با فعلیش گوی و گفت از تا است ایبهانه منتظر رسیدمی نظر به که پدر و

 :داد پاسخ تصنعی لبخندی با و داد قرار سینی درون و میز روی بر را چایش

 ...خوشگلم دختر آوردم که معلومه-

. نمود باز را آن و نشست چمدانش کنار آهسته، هاییگام با و برخاست سرجایش از سپس

 یبرافروخته یچهره به کردن نگاه جرئت رسیدمی نظر به اما کشید آسوده و راحت نفسی مهتاب

 .ندارد را مادر

 :گفت و چرخاند مهتاب و من طرف به را رویش پدر

 .آوردم سوغاتی کلی براتون... ببینم بیاین-

 هر به او و نشستیم پدرمان کنار. برخاستیم جایمان سر از و انداخته یکدیگر به نگاهی نیز ما

 موقع هر اگر. داد هدیه کفش جفت یک و ادکلن و عطر عدد دو و لباس دست چند کداممان



 مادرمان با که گویی و گفت و بحث با اما آمدم،می وجد به پدر هایسوغاتی دیدن از بود، دیگری

 .بود نمانده برایم اشتیاقی بود زده که هاییحرف و داشت

 نرمی به را اشگونه و آورده ب**ل به لبخندی نشکنم، را پدرمان دل اینکه برای وجود، این با

 .بوسیدم

 .ممنونم. خوبن خیلی خوشگلن، خیلی... بابا مرسی-

 پیشانی و داد تکان سری پدر. کرد تکرار را جمالت همین و بوسید را پدر یگونه هم مهتاب

 کادوی زد،می کنار دست با را هایشلباس از بخشی که طور همان سپس. بوسید را هردویمان

 که بود ایشده پیچ کادو شکل مستطیل مکعب یجعبه. آورد بیرون چمدانش داخل از را مادر

 .باشد ادکلن یک زدممی حدس اما چیست، دانستیمنمی

 با. شد مواجه اشخالی جای با بدهد، را او کادوی تا برگشت مادر سوی به پدرمان که هنگامی

. بردارم مادرمان خالی جای از چشم توانستمنمی و بود شده سنگین امسینه صحنه، این دیدن

 .بود طور همین نیز پدر

 را هایشپلک و انداخت پایین را سرش. افتاد زمین روی بر دستش از کادو و شده شل دستش

 داد قرار را آن ایگوشه. بست را آن و کرده مرتب را چمدانش سپس. فشرد یکدیگر روی بر محکم

 .شد مشترکشان اتاق راهی بیندازد، ما به نگاهی اینکه بدون بعد و

 با آن، برق و زرق پر و زیبا کادوی کاغذ یخیره. بود گرفته قرار مهتاب دست کنار مادر کادوی

 :گفتم زیرلب ناراحتی

 !؟...چرا آخه-

  

 :گفت من به رو و کشید اشپیشانی روی بر دستی مهتاب

 .کننمی حل رو بینشون مشکل خودشون اتاقامون، تو بریم بیا-



 را مادر کادوی. برخاستم جایم سر از محزون و غمگین و داده تکان حرفش تایید ینشانه به سری

 همراه مهتاب. دادم قرار زده یخ هایچای سینی کنار میز روی بر را آن و برداشته هم

 کناری را هاآن شدم، اتاقم وارد پدرمان کادوهای همراه نیز من و شد اتاقش راهی هایشسوغاتی

 از کاری هر انجام میل اما. بود کنارم تلفنم. کشیدم دراز تختم روی بر حوصلگی بی با و گذاشته

 اما. باشیم مادرمان و پدر میان اختالفی و بحث شاهد آمدمی پیش کم خیلی. بود شده سلب من

 از که موضوع این خصوصا. رسیدمی دشوار نظر به هم آن کردن حل افتاد،می اتفاق که زمانی

 شده او و مادر میان بحث و اختالف موضوع است، کرده شروع را خارجی تجارت کار پدر که زمانی

 .است

 حتی چرا، دانستمنمی. مندم گله پدرمان هایحرف از طرفی از و دهممی حق مادرمان به طرفی از

 توانستمنمی هم باز اما خواهد،نمی را ما خوبی و پیشرفت جز چیزی او دانستممی اینکه وجود با

 راضی ماناالن شرایط به پدر و دارد کاستی و کم مانخانواده که این. بپذیرم را هایشحرف

 خودش که ایزندگی و خانه است؟ ناراضی چیزی چه از. کردمی کردن فکر به وادار مرا نیست،

 !دارد؟ جریان کوچکمان خانواده میان که محبتی و عشق یا است ساخته

 چه به اما نمانند، بهره بی هاموقعیت و امکانات برترین از اشخانواده خواهدمی که گویدمی

 و دیگران به طمع چشم هرگز. هستیم و بوده راضی مانزندگی از مادرم و خواهر و من قیمتی؟

. کردیم دعا خداوند درگاه به روزیشان و رزق ازدیاد برای مدام هیچ، نداشتیم که اموالشان و مال

 بیشتر ثروت که بود معتقد. داشت متفاوتی عقاید زمان این در اما بود، گونه همین هم پدرمان

 است؟ طور همین واقعا آیا اما است، بیشتر رفاه و آرامش مساوی

 با. برداشتم کنارم از را تلفنم و کرده باز را چشمانم هایپلک تلفنم، پیامک مانند تیک صدای با

 روی بر و شده خیز نیز جایم در اراده بی بود، آمده برایم چشم سیه جانب از که پیامی دیدن

 .نشستم تختم

 مدت که کسی برای توانستممی بگویم؟ او برای امناراحتی از توانستمبانو؟می چطوره حالتون-

 بگویم؟ امبیچاره دل درد از گذرد،می آشناییمان از کوتاهی بسیار

 :نوشتم جوابش در و کشیده آهی



 خوبین؟ شما. خوبم-

 .است شده من آشفتگی متوجه رسیدمی نظر به اما چطور، دانمنمی

 خوبی؟ که مطمئنی تو اما... خوبم من-

 شدنم خطاب مفرد به توجهی هیچ بود، آشفته ذهنم و ریخته هم به افکارم که ایلحظه آن در

 نداده دست من به شدنم خطاب مفرد از حالتی هیچ خوشحال، نه و شدم ناراحت نه. نداشتم

 .بود

 .باشم خوب که کنممی سعی... خب-

 :نوشت برایم فوری

 کنم؟ کمکت تونممی اومده؟ پیش مشکلی-

 کند؟ برطرف را مادرم و پدر میان اختالف و بیاید توانستمی توانست؟می

 .ممنونم ازتون بازم اما. کنمنمی فکر نه،-

 شده؟ چی بگو بهم حداقل. نمیشه که اینجوری-

 است؟ آمده پیش من برای مشکلی چه که داشت فرقی چه او برای پرسید؟می من حال از چرا

. ببخشم تسکین را امآزرده روح و قلب و بگویم دردهایم و هاناراحتی از کسی با خواستمی دلم

 باشد؟ من برای خوبی یشنونده توانستمی چشم سیه آیا اما

 .اومده پیش اختالف مادرم و پدر بین-

 :نوشت برایم و کرد کوتاهی مکث

 خودشون اونا. نکن ناراحت رو خودت تو. میاد پیش شوهرها و زن یهمه بین که اختالف... خب-

 .کننمی حل رو مشکلشون

 :دادم پاسخ و داده تکان طرفین به سری



 .نه یا کنن حلش توننمی دونمنمی. کنهمی نگران رو من بینشون اختالف این... اما-

 اختالفی؟ چه... بپرسم تونممی-

 سابق. گویممی امخانواده شخصی مسائل و زندگی از مرموز چشم سیه این برای چرا دانستمنمی

 پویا و چشم سیه میان اما. کند گوش هایمصحبت از قبیل این به که نبوده کسی پویا جز این، بر

 برای که دادمی فرمان من قلب. کردمی متمایز پویا از را او اما چیست، دانستمنمی که بود تفاوتی

 .کرد خواهد درک مرا حتما او چون بگویم، دردهایم از او

 که مدتیه االن اما بود، داخلی تجارت فقط اوایل. کرده شروع رو تجارت کار که مدتیه پدرم-

 دچار پدرم... و هارفتن خارج هایجریان این توی که نگرانه مادرم. میده انجام خارجی تجارت

 مونخانواده به تونهمی و میاره دست به زیادی پول کار این با که داره اصرار پدرم اما بشه، مشکل

 !شده؟ اختالف باعث چی. نیست بدی چیز که این خب-.برسه قبل از بیشتر

 :دادم پاسخ و فشردم یکدیگر روی بر را لبانم

 گفته کی. برسم بیشتری خیلی چیزای به خواممی ،خوامنمی متوسط چیزای من که میگه پدرم-

 انواع و مسافرت و گذرونی خوش و تفریح پس کافیه؟ کنه برطرف رو نیازمون فقط که امکاناتی که

 خوادمی دلم باشن، داشته رو اینا امخانواده خوادمی دلم من میشه؟ چی هالذت و هاخوشی

 در. کمن خیلی داریم االن که چیزهایی و باشن بلندتر هابچه یبقیه از گردن و سر یه هامبچه

 هاحرف این خوشبختیم، و شاد و نیازهامونه رفع حد در امکاناتمون. داریم چیز همه ما که صورتی

 .نشده حل و هست بینشون بحث این که مدتیه االن. کرده ناراحت رو مادرم

. است رفته که کردم تصور. بود نکرده ارسال برایم جوابی و گذشتمی پیام دیدن از ایدقیقه چند

 که شوم بلند تختم روی از تا دادم قرار تختم یلبه روی بر را دستانم و دادم قرار کنارم را تلفنم

 :بود نوشته برایم. شد بلند تلفنم صدای

 پدرت مطمئنم. نیست راضی االنتون شرایط از گفته پدرت که شده ناراحت این از مادرت حتما-

 .شده سوتفاهم این باعث که کرده بیان بد اما نداشته بدی منظور



 گفتار طرز بود، کرده ناراحت را مادر که چیزی. خواستنمی را ما بد که پدرمان بود، او با حق

 شرایط و زندگی این از پدرمان که است شده ایجاد برایش تفکر این اشتباه به حتما. بود پدرمان

 .است شده بیزار و خسته

 بکنم؟ تونممی چیکار من اما. شماست با حق درسته،-

 پر ویس برایم و شده منصرف کردن تایپ از ثانیه چند گذشت از پس اما شد کردن تایپ مشغول

 صدای این من. کردم احساس وجودم در را عجیبی حرارت فرستاد، ویس برایم که وقتی. کرد

 را صدا این دوباره توانستممی حال بودم، شنیده مسابقه حین در بار یک را جادوکننده و اغواگر

 کنم؟ هدیه جانم و دل به را آرامش و داده گوش

 کرده متصل تلفنم به را آن. برداشتم میزم روی از را امهندزفری و برخاسته جایم سر از زده شتاب

 :شدم صدایش کردن گوش مشغول و

. کنن حل خودشون رو مشکلشون اونا کنی صبر باید فقط بکنی، تونینمی کاری تو... ببین-

 سوتفاهم خودش پدرت بده اجازه کنه، بدتر رو اون ممکنه ترهابزرگ مسائل تو هابچه دخالت

 ناراحت خوامنمی. کن دور خودت از هم رو ناراحتی نباش، نگران هم تو. کنه برطرف رو شده ایجاد

 موضوع این از رو ذهنت و کن مشغول کاری به رو خودت. برنمیاد ازت کاری چون باشی، نگران و

 به غریب آرامشی و شده خارج سرم از منفی افکار تمام.میشه حل خود به خود خودش. کن دور

 کردم باز کامل را بازم نیمه یخسته هایپلک. رفت بین از دستانم سردی. یافت راه جانم و دل

 بود؟ نبود، که او صدای شنیدن اثراث همه هااین و شد باز خنده به جانم بی لبان

 که طور همون کنممی سعی. کردین گوش حرفام به که مرسی. ممنونم ازتون خیلی. ممنونم-

 .ممنونم بازم. کنم دور مسئله این از رو ذهنم گفتین،

 من. بدی پیام بهم تونیمی خواستی زمان هر یا ناراحتی زمان هر. نکردم کاری کنم،می خواهش-

 .میدم جواب

 ندارد، ضرر که زیادی شیرینی. شد آب من دل در نیز بود عالم در هرچه هیچ، که دلم قندهای

 !دارد؟



 :نوشتم جوابش در و بست نقش لبانم روی بر عریضی لبخند

 .شماست لطف مازیار، آقا مرسی بازم-

 خبر؟ چه دیگه... خب-

 :نوشتم پاسخش در و کردم ایخنده

 خبر؟ چه شما سالمتی،-

 .گردمبرمی شرکت از خونه، میرم دارم. سالمتی منم-

 شرکت؟

 شرکت؟-

 .خوندم مکاترونیک مهندسی واقع در. مهندسم من آره،-

 مهندس. شدم خیره پیامش به بود، چشمانم در که تعجبی نهایت و تحیر با و شده گرد چشمانم

 !جذاب چشم سیه این بود مشغله پر چه! مجری؟ یک و مهندس ورزشکار، بود؟

 شین؟نمی خسته! شلوغه سرتون قدر چه مهندسین؟! وای-

 :نوشت جوابم در و کرد کوتاهی مکث

 !داره خرج زندگی اما. میشم که خسته چرا، خب... مهندسم اره،-

 !داره خرج زندگی: خورد صدا گوشم در آخرش یجمله

 :نوشتم برایش و زده محوی لبخند

 هم نظیر بی مهندس یه حتما هستین، هم توانایی ورزشکار. هستین ایداشتنی دوست مجری-

 .کننمی کار شما کنار که اونایی حال به خوش واقعا. هستین

 هایش،حرف بود زیبا چه شد، روشن و گرم دلم!شدم آشنا تو با که شانسم خوش قدر چه من و-

 .خودش مانند درست



 .مازیار آقا منه برای شانسی خوش-

 اگر کردم؟می خطاب مفرد را او هم من اگر شدمی چه. کرد گذر سرم از چیزی ناگهان و

 بود؟ گناه بیاورم، دیگری لفظ هر یا آقا بدون را، زیبایش اسم توانستممی

 ...مازیار آقا-

 جانم؟-

 شناخت،نمی کامل طور به و دقیق مرا او داد؟ پاسخ گونه این که بودم جانش. شد سرخ هایمگونه

 کند؟ خطاب جانم مرا توانستمی چطور. گذشتمی آشناییمان از کمی مدت

 .بپرسم ازتون سوال یه خواستممی... خب-

 .بپرس داری دوست چی هر بپرس،-

 انگشتانم بنویسم، برایش را سوالم آنکه از پیش اما کردم هایمریه وارد بینی راه از عمیقی نفس

 عنوان؟ چه به بخواهم؟ او از را چیزی همچین توانستممی چطور کردم؟می چه. ایستاد حرکت از

 .نبود هم ممکن نبود، درست کنم؟ خطاب مازیار را او خواستمی دلم دلیل چه به

 :نوشتم برایش فوری

 .بپرسم نیست الزم دیگه نیست، خاصی چیز خب... ا  -

 :نوشت برایم که داشت را دیگری حرف انتظار رسیدمی نظر به

 داشتی؟ سوالی چه... بگو بهم اخه؟ چرا-

 توانستممی چه حال فشردم، یگدیگر روی بر را هایمپلک و گرفته دندان به را زیرین ب**ل

 بگویم؟

 .برم دیگه من ندارین کاری اگه مازیار، آقا نیست چیزی-

 از. بود نمانده برایم دیگری یچاره اما کرد، خواهم ناراحتش امداده که پاسخی این با دانستممی

 .کردممی را چیزی چنین فکر حتی نباید هم اول



 .خدانگهدار. نمیشم مزاحمت باشه،-

 عجیبی طرز به کوتاه، مدتی در و تازگی به که بود کسی. بود من جان آرامش او نبود، بود؟ مزاحم

 .بود شده دلخور من از چشم سیه کردم، خاطر آزرده را او اما. بود شده جانم و روح آرامش

 :نوشتم برایش و کشیده آهی

 .***خدانگهدار. گرفتم رو وقتتون من نشدین، من مزاحم شما-

 مهسا؟ مهسا؟-

 چشمان به سرگردان و گیج حالتی با و شده کشانده بیرون به امپیچیده و درهم افکار الی به ال از

 :پرسید و شد خیره چشمانم آبی به تعجب با نیز او. شدم خیره سوگند

 !کنمامی صدات دارم ساعته یه دختر؟ کجایی-

 نشاندم لبانم روی بر جانی بی لبخند. کردم تر زبان با را لبانم و فرستاده فرو صدا بی را دهانم آب

 :دادم پاسخ و

 گفتی؟می چی. نبود حواسم ببخشید،-

 :گفت و داد تکان تاسف روی از سری فرناز

 !شدی حواس بی اینجوری که شدی عاشق کنهمی فکر ندونه یکی-

. نداشتم آن از تعریفی هیچ که غریبی و عجیب صفات این آمدنمی من به عاشقی؟ و من عاشق؟

 از عقل مگر. نیامد چشمم به چیزی نامردی و تحقیر جز و بودم کرده طی بار یک را راه این من

 کنم؟ حاالت این درگیر را خودم دیگر باری که است پریده سرم

 :گفت آرامی صدای با سوگند که فشردم یکدیگر روی بر شدت به را هایمپلک

 نه؟ یا پرستو تولد میای که گفتممی داشتم-

 آرامی صدای با کردم،می مرتب را آن زیرین موهای که طور همان و کشیده اممقنعه روی بر دستی

 :دادم پاسخ



 .نیام شایدم بیام شاید. نه یا کنممی وقت ببینم باید دونم،نمی-

 :گفت شوخی لحن با و کوبید امشانه روی بر ایضربه صدف

 بیا هم تو میان، دارن هابچه اکثر دیگه، تولده یه! میریانمی کنار بذار رو خرخونی روز دو! بابا ای-

 .دیگه

. دادممی را جوابش و کردممی اشحواله ایگردنی پس خنده و شوخی با بود، دیگری وقت هر اگر

 .نمودم تکرار را امقبلی جواب حوصله بی چرا، بدانم آنکه بی باراین اما

 .میام کنم، وقت اگه. میشه چی ببینیم باید-

 :پرسید و گرفت دستانش میان را دستانم نگرانی با سوگند

 !ایحوصله بی انگار شده؟ چیزی خوبه؟ حالت... مهسایی-

 آخرین از روزی چند که بود چشمی سیه قرار بی دلم تنها. نبودم حوصله بی نه، حوصله؟ بی

 !نبود دیگری چیز! همین. بود گذشته میانمان گوی و گفت

 حل خوابیدن یکم با کنم فکر خوابیه، بی از احتماال حالم بی یکم فقط. نیستم حوصله بی نه،-

 .میشه

 :گفت من به خطاب کالمش تحیر با و شده گرد فرناز چشمان

 !کشیدی؟ خوابی بی تو خوابی؟ بی-

 :دادم پاسخ و فرستاده بیرون به مانند آه را نفسم

 .بخوابم درست تونمنمی که شبیه چند آره،-

 :پرسید حالت همان با صدف و شدند خیره چشمانم به حیران و متعجب شانتای سه هر

 اومده؟ پیش مشکلی چرا؟-



 اشبرنامه کردن بازی بدون و چشم سیه از خبر بی را روزی چند تنها. نبود مشکلی نه، مشکل؟

 بود، شده ناالن و تنگ سیاهش چشمان دیدن برای دلم تنها نبود، مشکلی هیچ. بودم گذرانده

 !همین

 و امناراحتی از. بیاورم زبان بر را گذردمی سرم از که جمالتی این تمام خواستمی دلم

 و شب آن از پس که امشده جذابی چشم سیه دلتنگ چطور که بگویم. بگویم هایمدلواپسی

 .را کدامشان هیچ نگفتم، اما. است نکرده ارسال برایم پیامی دیگر مان،مکالمه

 !میشه حل خودش! نیست مشکلی واقعا. نیست مشکلی نه،-

 .گرفت نخواهم آرام نکند، صحبت من با دیگر باری او که زمانی تا که دانستممی اما

 ببرد، بین از را جمعمان بر حاکم سنگین سکوت اینکه برای و انداخت نفر سه ما به نگاهی صدف

 :گفت و کرد ایخنده

 خونمون؟ بودن اومده کیا دیشب گفتم بهتون ها،بچه راسی-

 :داد ادامه شدند، خیره اشچهره به که منتظر چشم جفت سه

 و خندیدمی الکی یکسره مادرم! بود وضعی چه دونیننمی هابچه وای! پسراش و بیتام عمه-

 بود مشخص ولی گفتنمی هیچی و خندیدمی الکی هی اونم آورد،می در رو امعمه حرص مدام

 !بگیره رو کی طرف دونستنمی وسط اون امبیچاره پدر فقط! ترکهمی عصبانیت از داره

 :داد پاسخ و کرد ایخنده تک فرناز

 از میشه شاد روانش و خونتون میاد دفعه هر طفلکی! سوزهمی اتبیچاره یعمه این یواسه دلم-

 !مادرت دست

 :گفت جانب به حق و داد اشبینی به چینی صدف

 !حقشه بیاد سرش چی هر نکرده، ناراحت رو مادرم کم اونم! مارموز یعفریته! بهتر-

  



 :گفت و کرد ایخنده سوگند

 کنه؟ نفرینت اینجوری اتبرادرزاده خوبه! آینده در میشی عمه خودتم خوبه حاال-

 با سوگند چشمان یخیره و داد قرار زانوهایش روی بر را دستانش. کرد ریز را چشمانش صدف

 :گفت ایجدی کالم لحن

 کسی که کنمنمی اذیت رو زنش و برادرم اصال من. نمیشم بیتام عمه اون مثل یکی عمرا من-

 .بده فحشم بخواد

 :گفت خنده با و داد تکان صدف کالم نفی ینشانه به را دستانش نمایشی حالت به فرناز

" بمیره اتعمه" ،"امعمه جان به" همیشه بازم نکنی، کاریم هیچ ببین! نیستی متوجه تو نه، نه-

 !شونعمه جون به خورنمی قسم الکی همه که امعمه جان به این مخصوصا شنوی،می رو... و

 :گفت و کرد جمع را لبانش صدف

 خودم هایعمه مثل هرگز داشت، خواهد دوست منو اون. بشه چیزایی همچین ذارمنمی من نه،-

 .نمیشم

 :افزود شیطنت با و انداخت باال ایشانه فرناز

 چرا بعدش فهممنمی واقعا من! میگن رو همین برادرشون ازدواج قبل شوهرا خواهر یهمه واال-

 !میشن عوض درجه شصت و سیصد یهو

 :گفت داد،می تکان را سرش که طور همان و خندید بلند بلند صدف

 !کنممی کاری یه رو اشبقیه من کنین، پیدا زن ما پرویز این برای شما حاال-

 :گفتم آرامی به و برخاسته جایم سر از کالفه

 .گردمبرمی االن. دستشویی میرم من ها،بچه-



 چیزی کرد باز دهان سوگند. شدند خیره چشمانم به نگرانی با و شده ساکت تایشان سه هر

 به و گرفته هاآن از را رویم نیز من. داد تکان برایم سری تنها آن، جای به و شد پشیمان اما بگوید

 .رفتم مانمدرسه بهداشتی سرویس سوی

 سرد آب مشت چندین و شسته را دستانم. نمودم باز را سرد آب شیر و گرفته قرار روشویی مقابل

 چه ای؟آورده بار به خودت برای که ست روزی و حال چه این شده؟ چه. پاشیدم صورتم به

 گونه این او، یروزه چند نبود خاطر به دلیل چه به نه؟ یا باشی داشته خبری او از که دارد اهمیتی

 چرا؟ کشی؟می آتش و آب به را خودت

 دلم؟ عزیز-

 تنها مرا هم لحظه یک حتی خواستندنمی چرا. فشردم یکدیگر روی بر شدت به را هایمپلک

 بگذارند؟

. ایستاد کنارم و آمده جلوتر سوگند که بودم گرفته سرد آب زیر را دستانم همچنان و برنگشتم

 که حرکتم بی دستان روی بر را نگاهش بعد، و انداخت بود مانده باز که سرد شیرآب به نگاهی

 دستانم اینکه قدرت حتی انگار. کنممی چه که دانستمنمی. کرد متمرکز بود، مانده سرد آب زیر

 که انگار نبود، دستانم در حسی هیچ. بود شده سلب من از بیاورم، بیرون سرد اب شیر زیر از را

 .باشند زده یخ کامال

 :گفت و کشید کنار آب شیر زیر از شدت به را دستانم

 !زدن یخ دستات! کنی؟می داری چیکار-

 خارج دستانش حصار از را دستانم بود، مانده بدنم در که توانی تمام با گفتارش، به اهمیت بی

 و رساند من به را خودش عصبی حالتی با که گذشتم کنارش از و انداخته پایین را سرم. نمودم

 :گفت کرد،می حرکت کنارم که طور همان

 ندیده اینجوری حاال تا تو؟ شدی اینجوری چرا اخه؟ شده چت مهسا؟ کنیمی داری چیکار-

 !بودمت



 من که دانستنمی مگر دانستم؟نمی را آن هم خودم که بدهم را سوالی پاسخ توانستممی چطور

 خودم به بدهم، پاسخی او به که آن از پیش دانستم،می اگر! دانم؟نمی را پرسش این پاسخ نیز

 !دادممی پاسخ

 .کرد متوقف مرا و کشید را بازویم که کردممی حرکت ارام و ساکت طور همان

 انداخته؟ روز این به رو تو چی! مهسا بزن حرف! شدی دفاع بی و زبون بی یبچه یه مثل-

 گفتم؟می چه. نمایم کنترل را آنان لرزش توانمنمی که کردممی احساس و شد مشت دستانم

 !امافتاده روز این به مرد آن نبود با چرا که دانستمنمی دانستم،نمی

 !لطفا... برم بذار فقط. دونمنمی خودمم... دونمنمی-

  

. رفت کنار و کرده رها را بازویم اما چشمانم، حالت یا آورد رحم به را دلش کالمم عجز دانمنمی

 درون از را رمانم کتاب و نشسته سرجایم. رفتم کالسمان سوی به و انداخته پایین را سرم نیز من

 در باید من خوانند،می درس مدرسه در که آموزانی دانش از برخی برخالف. کشیدم بیرون کیفم

 به را بودم مدرسه در که زمانی جهت، همین از. بخوانم درس بتوانم تا باشم خودم اتاق در و خانه

 سر کدام هر و شده کالس داخل هابچه بعد، مدتی .دادممی اختصاص رمان خواندن یا نوشتن

 توانی دیگر انگیز، رقت روز و حال این با. داشتیم ریاضی و بود آخرمان زنگ. نشستند جاهایشان

 گرفتن یاد و خواندن برای ایحوصله و حال هیچ خیر، بود؟ مانده برایم آموختن ریاضی برای هم

 پایان از پس که بود این داد،می تسکین مرا قلب عجیبی طرز به که چیزی تنها. نداشتم ریاضی

 .باشد داده پیام شاید، امروز، شاید. نمایم بررسی را تلفنم و بروم خانه به توانستممی زنگ این

 سکوت و هابچه ناگهانی شدن بلند از. شد کالس وارد دبیرمان که بودم خواندن غرق طور همان

. ایستادم آموزان دانش باقی همانند دبیرمان احترام به و برخاسته جایم سر از. فهمیدم کالسمان

 را سرم. نمودمی حوصله بی و خسته اش چهره ندارد، خوشی روز و حال رسیدمی نظر به

 نشسته سرجایمان دبیرمان، بفرمایید صدای شنیدن با. دادم قرار کیفم درون را کتابم و چرخاندم

 درون از و کرده جا به جا را عینکش دبیرمان. کشیدیم بیرون را دفترهایمان و ریاضی هایکتاب و



 از صداهایی و هازمزمه و بود ساکت تقریبا کالسمان. کشید بیرون را اشریاضی کتاب کیفش

 من طرف به را سرش و نموده باز را ریاضی کتاب دبیرمان. شدمی شنیده کالس آخر هایردیف

 :چرخاند

 .تخته پای   بیاین حمیدی، خانم-

 هم اوقات گاهی. آوردمی تخته پای مرا بود، کرده مشخص قبل از که تمارینی حل برای اوقات اکثر

 انتخاب ریاضی تمارین حل برای را مناسبی فرد عنوان هیچ به روز، آن در اما. آوردمی را فرناز

 و برداشته کنارم از را دفترم سرخم، و خسته چشمان با و برخاسته سرجایم از آرامی به. بود نکرده

 .داد تکان را سرش و ایستاد من مقابل و برخاست جایش سر از نیز او. ایستادم تخته کنار

 اعداد حال به تا که کسانی مانند لحظه آن در. انداختم هایمپاسخ به نگاهی و آورده پایین را سرم

 وایت ماژیک. بودم خیره سواالت پاسخ و اعداد به گنگ و گیج اند،ندیده را ریاضی محاسبات و

 خانم-.نبودم تخته روی بر هاگ پاسخ نوشتن به قادر اما، داشت قرار راستم دست در بُرد

 حمیدی؟

 او به گیجی با و آمده بیرون خیال و فکر از دبیرمان، یگونه هشدار و خسته صدای شنیدن با

 به خطاب و برخاست جایش سر از که بود کرده درک مرا حال فرناز رسیدمی نظر به. شدم خیره

 :گفت دبیرمان

 کنم؟ حل رو تمارین من هست امکانش نیست، خوب حالش زیاد امروز مهسا... خانم-

 و داده تکان تند تند را سرش باشد، اهمیت بی و کننده کسل موضوعی شاهد که انگار دبیرمان

 :گفت

 .حمیدی خانم بشینید شما... خب بسیار-

 :گفتم نجواکنان زیرلب و فرستادم بیرون به کالفه را نفسم

 .متاسفم-



 با امچهره به کوتاه یثانیه چندین برای فرناز. نشستم سرجایم لرزان و آرام هاییگام با سپس

 .رفت تخته سوی به و چرخاند را سرش سپس شد، خیره دلواپسی و نگرانی

 بسته حال در هایمپلک اما. کردممی مقایسه خودم هایپاسخ با را او هایپاسخ من و نوشتمی او

 و خسته انگیزم رقت روز و حال و خود از! دانمنمی حالی، بی از یا بود خستگی از بود؛ شدن

 سراغ به باید عجیب و ناشناخته حس این آدم، همه این میان از چرا دانستمنمی. بودم عصبانی

 و کندمی حل خود در را انسان که باشم سیاهی چشمان آن دلتنگ باید دلیل چه به یا بیاید، من

 !گذارد؟نمی باقی او از دیگری چیز

 لرزش و کشیدمی تیر چشمانم درون. دادم قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک و کشیده آهی

 کارش اتمام از پس فرناز. بود کالفه هایمنفس و سنگین قلبم. بود افتاده دستانم جان به خفیفی

 من کنار صندلی تک روی و رساند من کنار به را خودش استوار هاییگام با ها،سوال کردن حل و

 گفته و نمایم احساس امچهره اعضای تک تک روی بر را اشخیره نگاه توانستممی. گرفت قرار

 دارم؟ نفرت آمیز ترحم هاینگاه از که بودم

 :گفتم ایجدی کالم لحن با فرناز به خطاب بود، پایین سرم که طور همان

 .بده دبیر به رو حواست و کن تموم رو من به زدن زل لطفا-

 :را اشعصبی و نگران کالم لحن آن، بند پشت و شنیدم را اشکالفه نفس صدای

 بزنی؟ حرف موردش در خواینمی واقعا شده؟ چت تو اخه-

 عجیبی طرز به روز، آن اما. نبود من اخالقی خصوصیات از دوستانم به احترامی بی و خلقی کج

 .بودم گرفته فاصله بودم چه آن از

 ساکت اگه میشم ممنون ازت. بزنم حرف موردش در خوامنمی البد نزدم، حرف االن تا وقتی-

 کردم، نگاه که چشمم یگوشه از!کنی دور من صورت از هم رو انگیز ترحم هاینگاه اون و بشی

 نثار ایکشیده لحظه همان در شد،می اگر توانست،می اگر. دیدم را هایشدست شدن مشت

 فرقی چه من حال به داد،می انجام را کار این هم اگر حتی اما. کردمی امرفته رو و رنگ یچهره

 باری توانستممی بیاورد؟ چشمانم پیش دیگر باری را چشم سیه نگاه برق توانستمی کرد؟می



 نکرد، ارسال برایم پیامی که زمانی از نمایم؟ گوش را اغواگرش و مستانه یخنده صدای آن دیگر

 او که کردممی احساس اما چرا، دانستمنمی نیز من خود حتی. ندادم انجام را مسابقه آن نیز من

 من پس بشنوم، را صدایش و ببینم را او من خواهدنمی. باشد داشته ارتباطی من با خواهدنمی

 بدون توانستممی چطور. شد ربوده راه این در خودم جان اما. رساندم اشخواسته به را او هم

 امزندگی هایلحظه از یک هیچ در حال، به تا را احساسی چنین! بمانم؟ زنده صدایش شنیدن

 اما دانستممی هم شاید! دانستمنمی را درمانش. بود برایم غریبی حال و ننموده تجربه

 آمد من ذهن به شب آن که مضحکی سوال آن بود، که چه هر. بروم سویش به توانستمنمی

 که داشت اهمیتی چه! است احمقانه سوال آن تقصیر هااین تمام. شد من روز و حال این باعث

 !نداشتم هم را خودش حتی دیگر خیر؛ یا کنم خطاب کوچکش نام با را او توانممی آیا

 آن قلبم در را بود مسابقه آن مجری که مهندسی و ورزشکار ی ساله ایخرده و سی مرد آن من

 کنم، بیرون قلبم از را او توانستمنمی. بود کرده تصرف را قلبم تمام انگار که، بودم کرده بزرگ چنان

 !شدمی انداخته بیرون هم خودم وجود کردم،می را کار این اگر

 را او که مردی به نسبت گونه این توانستممی چطور و داشتم من که بود روزی و حال چه این

 هیچ رسیدمی نظر به که بود سواالتی ببرد، تاراج به مرا قلب نبودش و باشم حساس بودم، ندیده

 .ندارند پاسخی

 هایبچه خندان و خوشحال صدای و شد زده کالس زنگ که بودم افکارم غرق مدت چه دانمنمی

 .آمدم خود به رسید، گوش به که کالسمان

 بر را جدیدم چادر. دادم قرار کیفم داخل و کرده جمع را وسایلم و ابزار و برخاسته جایم سر از

 از پس و کرده تند را هایمگام. امدم بیرون کالس از ای،کلمه آوردن زبان به بدون و کشیده سرم

 که را مادرم. رسیدم مانمدرسه خروجی در سوی به کنان پرواز و شتاب با ثانیه چند گذشت

 :گفتم آرامی به و آورده لبم بر جانی نیمه لبخند دیدم،

 .مامان سالم-

 :گفت و کرد اشچهره مهمان زیبایی لبخند



 همراه و فشرده را بود شده دراز سمتم به که مادرم مهربان و گرم دست.بریم بیا دلم، عزیزم سالم-

 اممدرسه و من احوال و حال از مادر خانه، به رسیدن مسیر طول در. رفتیم مانماشین طرف به او

 شده من حال گرفتگی متوجه نیز او انگار اما چطور، دانمنمی. دادممی را جوابش هم من و پرسید

 من وجود، این با. بفهمد مرا گرفتگی دلیل غیرمستقیم و بیاورد حرف به مرا کردمی تالش که بود

 مرا گرفتگی دلیل که کسی تنها. شد اگاه قلبش حال از آسانی به بتوان که نبودم کسی

 گفت کمی از پس. کردمی رازداری و بود کرده سکوت نیز او که بود سرمان باالی خدای دانستمی

 زبان بر که کلماتی و خواننده صدای به که طور همان و نموده روشن را ماشین ضبط مادرم، با گو و

 سیه درگیر دیگر باری ذهنم و دوخته بیرون به ماشین یشیشه از را نگاهم کردم،می فکر آوردمی

 چه دیدگان مهمان زیبایش تبسم بود؟ که صحبت هم بود؟ کجا کرد؟می چه. شد مرموز چشم

 از یک هیچ پاسخ رسید؟می شانس خوش چشم جفت کدام به گیرایش نگاه عمق شد؟می کسی

 که کردم آرزو و دادم قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک لحظه، آن در اما دانستمنمی را سواالت این

 چه. بینممی چشم به را تبسمش و را نگاهش را صدایش که باشم فردی آن توانستممی کاش ای

 به تا که بود نگاهش سیاهی همان شاید بود؟ کرده وابسته چشم سیه آن به حد این تا مرا چیزی

 در را عالم در موجود قند تمام که اشچهره زیبای تبسم هم شاید بودم، ندیده را آن مانند حال

 در من برای که رسیدمی نظر به و بود آورده در خود اسارت به مرا بود، که چه هر. کردمی ذوب دلم

 .نیست ایآزادی و رهایی آن

 عزیزکم؟-

 فکر از پیچید، هایمگوش در زیبا و نواز گوش نوایی همانند که مادر مالیم و آرام صدای شنیدن با

 .چرخاندم او سمت به را رویم و آمده بیرون

 .عزیزم رسیدیم-

 رویش به لبخندی سپس نمایم، پنهان را چشمانم حیرت که کردم را تالشم تمام بودیم؟ رسیده

. شدیم خانه داخل مادر همراه و انداخته دوشم روی بر را کیفم. شدیم پیاده ماشین از و زده

 خوش هردویمان به گیرایش، سبز چشمان و دلربا لبخند با و کرده باز برایمان را خانه در مهتاب

 کرده هدایت اتاقم سوی به را سریعم هایگام. شدیم داخل و دادیم را پاسخش نیز ما. گفت آمد



 اوج قلبم ضربان و شده حبس سینه در نفسم بعد، ایلحظه. زدم چنگ میزم روی از را تلفنم و

 :بود آمده برایم او جانب از پیامی روز، چندین گذشت از پس که زمانی گرفت

 میزم کنار و زمین روی بر را دوشم روی بپرسی؟کیف خواستیمی چی که بگی خواینمی هنوزم-

 امصندلی روی. کشیدم سر از را اممقنعه تنها بیاورم، در را هایملباس آنکه بدون و داده قرار

 در بداند؟ مرا سوال خواستمی دلش او. دوختم چشم پیامش به گشاده چشمانی با و نشسته

. کنم باور توانستمنمی! است؟ بوده من جانب از پاسخی منتظر است، نبوده که روزی چند این

 هیجده دختر تنها نبودم، کسی. است کرده فراموش مرا و امرفته خاطرش از که کردممی خیال

 تمام در او که دانستمنمی اما. بودم شده چشمانش جادوی اسیر عجیبی طرز به که بودم ایساله

 !است بوده من جانب از پیامی منتظر مدت این

 :نوشتم برایش

 کنید؟می فکر سوال اون به هنوزم شما-

 با را هایملباس فاصله این در هم من. کند ارسال برایم جدیدی پیام تا کشید طول ایدقیقه چند

 امصندلی روی بر دیگر باری و بسته کش با را سیاهم گیسوان. کردم تعویض امخانگی هایلباس

 .نشستم

 :پرسیدمی که رسید گوشم به سالن از مادر بلند صدای

 خوری؟نمی نهار... جان مهسا-

 :دادم پاسخ و بردم باال را صدایم تن و چرخانده را سرم نیز من و

 .خوردم ساندویچ مدرسه تو مامان، نه-

 :گفت غرولندکنان مادر

 و آت اون اخه بخوری؟ نهار خونه بیای بتونی تا نخور غذا رو اخر هایزنگ نگفتم بهت دفعه صد-

 ...و فالفل! خوریشون؟می که غذا شد هم آشغاال

 :دادم پاسخ و کرده ایخنده تک



 .نخورم مدرسه هایساندویچ از زیاد و باشم خوبی یبچه که میدم قول بعدی یدفعه ببخشید،-

 :دوختم چشم پیامش به و چرخانده شتاب با را سرم تلفنم، مانند تیک صدای شنیدن با

 .بگی میخواستی چی که بدونم خواممی! معلومه خب-

 :نوشتم برایش شیطنت با

 چی؟ باشم شده پشیمون گفتنش از اگه-

 :نوشت جوابم در و کرده مکث ثانیه چند

 !بگیش بخوای دوباره تا میشم منتظر وقت اون-

 آن پرسیدن قصد آنچه از خواستمی دلش حد این تا. ماند معلق هوا در ایثانیه برای انگشتانم

 !شود؟ مطلع داشتم را

 .پرسممی... مشتاقین اینقدر اگه... خب-

 !شد خواهی پشیمان. نیست تو مسیر این نه،: بگوید من به لحظه آن در که نبود کسی و

 !بپرس-

 :نوشتم برایش محتاطانه و گرفته دندان به را زیرین ب**ل

 صدا کوچیک اسم به رو شما که هست امکانش برام، سخته خواه نیک آقای و مازیار آقا گفتن-

 کنین؟می صدا مهسا منو شما که طور همون کنم؟

 اینکه. نوشتم برایش را بود مانده دلم در که چیزی آن تنها خیر، یا امکرده درستی کار دانستمنمی

 .بزنم حدس توانستمنمی عنوان هیچ به را بزند سر او از بود ممکن برخوردی چه

 :نوشت برایم کوتاهی مدت شدن سپری از پس

 !کن صدام راحتی هرطور.. .حتما! نه که چرا-

 بود؟ نبود، که خواب یک این و خندیدم



 هستین؟ جدی واقعا؟-

 .کن صدا داری دوست چی هر منو تو. امجدی که معلومه! آره-

 چه! بود شده غالب دلم احوال بر عجیب کردن شیطنت روزگار آن در و خندید روحم و قلب

 !بود آورده بار به را هااین تمام چشم سیه کرد، شدمی

 خوبه؟ کنم صداتون داشتنی دوست مجری اگه پس... خب-

 :بود شده ارسال برایم او جانب از که جوابی سپس و فاصله کوتاهی مدت

 !راضیم بیاد، تو طرف از که چی هر به من-

 !آیا؟ داشت مرا رساندن جنون به و کردن دیوانه قصد! کرد؟می چه مرد این

 !داشتنی دوست مجری خوبه خیلی-

 .کنیم کاری یه بیا پس... خب-

 :نوشتم برایش و داده باال ابرویی تای

 کاری؟ چه-

 پیام بهت و بیام نتونم هم روز چند ممکنه... زنممی سر بهش دیر به دیر من و اینستاست اینجا-

 بهت رو امشماره خواممی باشی، نداشته مشکلی تو اگه پس بیفته، اتفاق این خوامنمی... بدم

 کار باهاش بیشتر چون اپ واتس ترجیحا. بزنیم حرف تونیممی تلگرام یا اپ واتس توی. بدم

 رو شماره این که کنم خواهش باید فقط. نمیاد پیش هم ارتباطمون تو مشکلی جوریاین. کنممی

 موافقی؟. داری نگه خودت پیش فقط

 را اششماره. ببینم درست بتوانم تا زدم پلک هم سر پشت بار چندین و داده قورت را دهانم آب

 به مرا قلب این از بیشتر توانستمی چه باشم؟ ارتباط در او با بیشتر بتوانم که من؟ به بدهد؟

 !کند؟ شادابش و بیاورد هیجان



 داشته او با بیشتری ارتباط و کرده قبول را اششماره توانستممی آیا بود؟ درست کار، این ایا اما

 از که بگویم تمام قاطعیت با توانستممی آیا کند؟ پیدا ادامه ارتباط این اگر شدمی چه باشم؟

 شد؟ نخواهم پشیمان او درخواست کردن قبول

 ...خب... ترینراحت اینجوری اگه... بگم چی... خب-

 همین تونیممی بخوای اگه وگرنه. میگم هردومون راحتی برای بذارم، فشار تحت رو تو خوامنمی-

 .بدیم پیام هم به جا

 :گفت و زد تشر من سر بر ناالن قلب که بود زمان این در و

 از خبری بی روز چند با که نیستی دختری همون تو نکنی؟ قبول تونیمی چطور کنی؟می چیکار-

 قبول خب! بیفتی؟ حال اون به بازم خوایمی بودی؟ عصبی و عبوس و بودی شده دیوونه مرد این

 !دیگه کن

 !را؟ مرموز چشم سیه آن از خبری بی کردممی تحمل چطور. بود نوایم بی قلب با حق

 نگه خودم برای فقط رو تونشماره که میدم قول پس... بهتره اونجوری. شماست با حق... نه-

 .دارم

 :نوشت اشادامه در کوتاهی مکث از پس و کرد ارسال برایم را تلفنش یشماره

 ...!هستم پیامت منتظر! این از اینم-

  

 و کرده کپی را اششماره. دادم قرار یکدیگر روی بر لذت با را هایمپلک و گرفته گاز درون از را لپم

 بگذارم، برایش توانستمنمی دیگری نام. کردم ذخیره" چشم سیه" نام با تلفنم یدفترچه در

 !بود بیشتر دیگری چیز هر از سیاهش چشمان یجاذبه حقیقتا

 کیفم درون از را کتابانم. کشیدم موهایم روی بر دستی و داده قرار میز روی بر کناری را تلفنم

 و نموده مرتب را هاآن فراوان شوق و شور با سپس. دادم قرار میزم روی بر را آنان و کشیده بیرون

 و گفت. شدم آن خواندن مشغول و برداشته را امدرسی هایکتاب از یکی مادر ریزی برنامه طبق



 از کل به را گذشته روزهای و امروز حال که بود آورده وجد به مرا چنان آن مازیار با دوباره گوی

 به و رنجانده خود از را دوستانم و فرناز چطور فهمیدم که بود لحظه آن در تازه. بودم برده خاطر

 :گفتم کنان زمزمه زیرلب و گرفته دندان به را زیرین ب**ل. امرسانده آسیب آنان

 !بیارم در دلش از باید-

 برای و شده آن غرق درسم، روی بر کامل تمرکز و دقت با و داده تکان طرفین به سری سپس

 .گرفت فاصله جانم و روح و من از اغواگرش چشمان آن و مازیار خیال و فکر ساعتی

 احساس سیاهم گیسوان روی بر را مالیمی و گرم یه*س*بو که بودم رسیده درسم آخرای به

 :کرد نوازش را هایمگوش که بود پدر داشتنی دوست و مردانه صدای این سپس نمودم،

 !نباشی خسته! من خون درس خوشگل-

 دست در را هایمشانه. برخاستم صندلی روی از پدر احترام به و شد لبانم مهمان زیبایی لبخند

 :دوخت چشمانم به را اشآبی چشمان بخش آرامش و آمیز افتخار نگاه و گرفت

 شدی؟ خوندن مشغول اومدی که وقتی از-

 :دادم پاسخ و داده تکان سری

 .خونممی درس اون طبق کرده، ریزی برنامه برام مامان. کردم شروع بعد و کردم استراحت کمی-

 :گفت و خندید مستانه

 رو کار بهترین مطمئنم! راحته راحته خیالم باشه، کرده ریزی برنامه برات اون وقتی... بگو پس-

 .بهترینه خودشم که طور همون کرده، برات

 غرق جانم و روح و کرده حس وجودم هایسلول تک تک با را مادرم به پدر کالم یعالقه و عشق

 .شد آرامش

 :گفتم جوابش در و شده ترعمیق امچهره تبسم

 ...طوره همین-



 این از را استفاده نهایت نیز من. داد قرار سرم روی بر را اشچانه و کشیده آغوش در محکم مرا

 .دادم انتقال خود به را وجودش محبت و عشق و برده مطمئن و گرم آغوش

 میای نخوردی، نهار امروز هم تو شنیدم. بخورم نهار برم خواممی... شدم بیدار خواب از تازه من-

 !بگویم نه جانم از عزیزتر پدر به توانستمنمی که من و بخوری؟خندیدم غذا بابا با

 .میام کنم تموم رو درسم اخر یتیکه این. میام االن... حتما نه؟ که چرا-

 :گفت داشت، ب**ل بر که زیبایی لبخند با و کرده اممشکی گیسوان مهمان دیگری یه*س*بو

 .بیا زود خوشگلم، باشه-

 روی بر و گرفته نفسی هم من. بست سرش پشت را در و رفته بیرون اتاق از پدر. دادم تکان سری

 .گرفتم دست در دیگر باری را مدادم و داده دستانم و بدن به قوسی و کش. نشستم امصندلی

 بودم نشنیده را آن این از پیش تا که صدایی! پردازدمی گو و گفت به من با درون، از صدایی اخیرا

 از عجیبی هایسوال! کردمی انتقاد من از و زدمی حرف من با مدام مازیار، با آشنایی از پس اما

 آزار مرا که بود ندانستن همین و دانستمنمی را هاآن پاسخ که گنگی هایسوال پرسید،می من

 !دادمی

 اخه؟ داری باهاش ارتباطی چه گرفتی؟ گرم مازیار پسره این با اینقدر چرا تو-

 :گفتم و داده تکان را سرم کالفه

 .زنیممی حرف فقط ما. نگرفتم گرم من-

 :گفت طلبکارانه

 داری؟ اون با ایرابطه چه تو عنوانی؟ چه به وقت اون آره؟ زنید،می حرف که-

 :نالیدم و گرفتم دستانم میان را سرم

 !دوستیم فقط ما-

 .انداخت من پیکر بر را سوزان آتشی زد، که پوزخندی با



 زنی؟می گول رو کی! دوستی؟ ساله ایخورده و سی مرد یه با دوست؟! نخندون منو خدا رو تو-

 رو؟ خودت یا من

 :غریدم و گرفته دندان به را لبم

 .دوستیم فقط ما که اینه مهم نه، یا کنی باور تو نیست مهم-

 :گفت و داد تحویلم صدادار پوزخندی باراین

 بیشتر خودتم از رو تو من! شناسهنمی رو تو که بده یکی تحویل رو حرفا این برو! دختر برو-

 !داری دوسش... جلوتر اونم از حتی. اومده خوشت یارو این از تو. شناسممی

 پاسخ حیران صدایی لحن و گرد چشمانی با و داده قرار قلبم روی بر اختیار بی را چپم دست

 :دادم

! دوست دوستیم، فقط ما میاد؟ خوشم اون از من که گفته کی! دروغه چیه؟ پرتا و چرت این-

 !نریز هم به منو فکر اینقدر

 سنی اختالف اینقدر که مردی این سراغ رفتی حاال کرد؟ تحقیرت کم کرد؟ بدی بهت کم مهرداد-

 داره؟ فرق بقیه با این کردی فکر چیه؟! داری؟ باهاش

 :برخاستم جایم سر از شدت به و کوبیده میز روی بر را دستانم کف

 سپس!دوستیم فقط ما دروغه، چرته، همه اینا. ندارم اون به حسی هیچ من! نه نه، نه،! نه گفتم-

 شده افسارگسیخته و پیچیده درهم قدری به افکارم. انداختم میز روی بر را مدادم و بسته را کتابم

 بر را دستانم. بروم اتاق این از بیرون به خشمم از پر چشمان و حال این با توانستمنمی که بود

 رفتن قصد و کرده خوش جا ابروانم میان غلیظی اخم. فشردم را آن و داده قرار میز یلبه روی

 روشن خورشید نور به چشمانم که انگار. نمایم کنترل را خودم عصبانیت توانستمنمی. نداشت

 برسد، کجا به است ممکن و امکرده چیزی چه درگیر را خودم بودم دریافته که انگار باشد، شده

 .بودم خیره رویم به رو سفید دیوار به مستقیم و بوده قرار بی و خشمگین



 این. بدارم دوست را مرد این توانستمنمی تنها من باشد، ابایی داشتن دوست و عشق از که نه

 یپایه بر او، از من شناخت تمام که مردی این. امندیده نزدیک از را او حال به تا که مردی

 اصال یا و گفته را حقیقت اندازه چه تا دانمنمی است؛ آورده زبان بر خودش که است سخنانی

 دوست را او توانممی چطور دارد، من با که باالیی سنی اختالف وجود با! است؟ گفته را حقیقت

. باشد چیزی همچین نداشت امکان نه، کنم؟ فکر او به" مرد" یک چشم به توانممی چطور بدارم؟

 .نداشت امکان

 .بخور غذا بابات با بیا کردم گرم رو غذات...! جان مهسا-

 یگوشه و افتاده یکدیگر روی بر هایمپلک بود، آورده زبان بر که کلماتی و مادر صدای شنیدن با

 چندین! خورد خواهم غذا او همراه امگفته پدر به که بودم برده یاد از کامل. گرفتم دندان به را لبم

 و عصبانیت از کمی توانستم و کردم تازه اکسیژن از مملو که را هایمریه و کشیده عمیق نفس

 پدر و مادر کنار به را خودم استوار هاییگام با و رفته بیرون اتاق از کنم، کنترل را خودم خشم

 .رساندم

 دوغ حاوی ایشیشه پارچ مادر. انداختم پایین را سرم و نشسته صندلی روی بر پدر روی به رو

 .گرفت قرار پدر کنار و داد قرار میز روی بر هم را خنک و تازه

 و گرم هایه*س*بو و پدرمان هایصدقه قربان کنار در و پیوست ما جمع به نیز مهتاب

 همان و کرده بلند را سرم. کردمی شادی و خندیدمی هم مادر مهتاب، روی و سر بر اشعاشقانه

 خوردن غذا مشغول کردم،می نگاه هاآن به بود، مانده لبم یگوشه که لبخندی با که طور

 .***شدم

 و رنگ آبی مانتوی. نمودم برانداز را پایم تا سر دیگر باری و ایستاده خود اتاق قدی یآیینه مقابل

 قرار سرم روی بر که کمرنگی رنگ آبی شال و سفید لی شلوار رسید،می زانوهایم زیر تا که ایساده

 را صورتم هایلکه و هاجوش پودر، کرم یوسیله به. بودم زده لبانم بر رنگی گلبهی رژ. بودم داده

. کشیدم جلوتر کمی را سرم روی شال و زده لبخندی. بودم زده ابروهایم روی بر ریمل و پوشانده

 و رفته آشپزخانه طرف به آهسته هاییگام با. رفتم بیرون اتاق از و برداشته را کوچکم کیف سپس

 :گفتم



 .میرم دارم من... مامان-

 صحبت مشغول که پدر. داد تکان را سرش و نشاند ب**ل بر زیبایی تبسم من دیدن با مادر

 طرفم به مقتدر و ارام هاییگام با بود، امخیره صامت و ساکت من آمدن با و بود مادر با کردن

 :گفت آرامش کمال در داشت، که محوی لبخند با و داد قرار هایمشانه روی بر را دستانش. آمد

 ...نخند بلند خیابون تو باش، خودت مراقب! شده ماهی چه دخترم! ماشاهللا-

 :دادم ادامه و آمده کالمش میان

 وقار با خانما مثل و نرو راه ادا و ناز با نزن، زل دیگه آدمای به و کن نگاه راهت به مستقیم-

 !باش خونه هشت ساعت از قبل و نباش بیرون وقت دیر تا کن، حرکت

 :گفت من به رو صدایش ذوق و شوق با و خندید بلند پدر

 .باشی طور همین باید! درسته آفرین،! شدی حفظ از رو همه که بینممی-

 .بوسیدم را بود هایمشانه روی بر که پدر دستان از یکی مچ و چرخانده را گردنم. دادم تکان سری

 :گفت و نشاند امگونه و شال روی بر ایه*س*بو و شده خم هم پدر

 .چشم-.باش خودت مراقب دخترم، برو-

 امشانه روی بر را کوچکم کیف بندهای هم من و برداشت هایمشانه روی از را دستانش پدر

 .رفتم خروجی در سمت به و انداخته

. افتادم راه به شمرده و ارام هاییقدم با سپس. پوشیدم را سفیدم هایکفش و شده خارج در از

 را تلفنم و ایستاده ایگوشه. شنیدم را تلفنم زنگ صدای که بود نگذشته کردنم حرکت از چیزی

 خیابان سر تا زدممی قدم که طور همان. زدمی زنگ که بود فرناز. آوردم بیرون کیفم درون از

 :گفتم شادی صدای با فرناز به خطاب بگیرم، ایتاکسی و رسیده

 افتادی؟ راه چطوری؟! خانم خوشگل به، به-

 :داد پاسخ شادی و بخش آرامش لحن با و کرد کوتاهی مکث



 .افتادم راه االن... خوبم! دیوونه-

 :گفتم و داده تکان سری

 نکنیا، دیر فقط. امیر پیتزا میام گیرممی تاکسی یه خیابون سر رسممی االن منم. خوبه-

 .ندارم شدن منتظر یحوصله

 :گفت که زمانی بود آمیز طنز و طلبکارانه کالمش لحن

 شدنم منتظر یحوصله وقت اون کنیا، خواهی عذر من از خوایمی مثال! تو داری رویی عجب-

 !نداری؟

 :افزود شیطنت با سپس

 خریدی؟ واسم چی حاال-

 :پرسیدم و داده باال ابرویی تای متعجب

 !خریدم؟می برات باید چی چی؟-

 :گفت و فرستاد بیرون به عصبی را نفسش

 ببخشمت؟ امیدی چه به من پس! نمیشه که خالی و خشک خواهی عذر-

 :گفتم و داده تکان تاسف روی از سری

 خوراکی از بهتر تونهمی چی تازه اخه؟ خبرته چه دیگه کنم،می مهمونت پیتزا یه امیر پیتزا دارم-

 کنه؟ راضی رو تو

 :داد پاسخ مانند طنز و ناکاندوه لحنی با و خندید

 بود ایدیگه چیز هر وگرنه میدی، پیتزا بهم داری آوردی شانس! شده رو پیشت دستم بابا، ای-

 !بخشیدمتنمی

 :دادم پاسخ و کرده ایخنده تک



 از تو غفران و عف یدامنه در گرفتن قرار راه که میگم همین برای منم! نیست شکی که اون در-

 !گذرهمی شکمت

 :گفت و کرد نثارم بیشعوری زیرلب

 .فعال. بینیممی رو هم اونجا پس خب-

 .فعال اوکی،-

 نشستن از پس و کرده بلند تاکسی گرفتن برای را دستم. ایستادم ایگوشه و رسیده خیابان سر

 :گفتم آرامی صدای با رنگی، زرد پراید درون

 .گلسار ۱۱۶ خیابون رویروبه... امیر پیتزا برین... سالم-

 به ماشین یشیشه از و داده قرار کیفم روی بر را دستانم.افتاد راه به و داد تکان سری هم راننده

 پیاده پای با هم مردم از ایعده و گذشتندمی کنارمان از زیادی هایاتومبیل. شدم خیره بیرون

 به آن از اگر. نبود بازگشت قابل دیگر گذشت،می که ایثانیه هر. کردندمی طی را خود مسیر

! برگردانی را آن توانینمی. آیدبرنمی تو دست از کاری و گذردمی نکنی، استفاده درستی و خوبی

 دیگر و شوندمی بازگشت غیرقابل کردند، گذر کنارت از زیادی سرعت با هاثانیه که همین

 و من کنار از عبور حال در سریع چه زمان. بخوری افسوس رفتنشان دست از برای توانینمی

 به را آن نمایم، کنترل را زمان توانستممی کاش! افزودمی عمرمان بر ثانیه به ثانیه و بود من امثال

 او سرعت! افسوس اما. بسازم را امآینده و برده جلو به یا کنم، اصالح را امگذشته و برده عقب

 و سرعت این به که است ممکن چطور. بیاورم چنگش به توانمنمی هرگز که است زیاد آنقدر

 و مسائل از برخی به نسبت توانستممی هم من کاش ای بگذرد؟ چیز همه کنار از شتاب

 !باشم زمان مانند ها،انسان

 .خانم رسیدیم-

 را پولش. دادم تکان طرفین به سری و آمده بیرون خیال و فکر از تاکسی، راننده صدای شنیدن با

 مرتب را شالم و کشیده موهایم بر دستی. شدم پیاده ماشین از زیرلبی، تشکری با و کرده حساب



 ورودی در مقابل و شده رد خیابون از کردم،می نگاه اطرافم به دقت با که طور همان سپس. نمودم

 .گرفتم قرار امیر پیتزا

 پیاده مرا تاکسی که جایی همان دیدم که بودم فرناز آمدن منتظر و ایستاده جایم سر جا همان

 و خیابان طرف این به ماشین، یکرایه کردن حساب از پس و شده پیاده ماشین از نیز او بود، کرده

 .آمد من نزد

 هم در را ابروهایش که بدهم دست او با تا رفتم جلو و زدم زیبایش و شاداب یچهره به لبخندی

 :گفت و کرد

 او از جلوتر و داده تکان برایش تاسف روی از سری!نکردم آشتی باهات هنوز که من! نوچ نوچ-

 روی به رو مکان آن در موجود میزهای از یکی پشت و شد داخل من سر پشت. شدم داخل

 لبم بر که محوی لبخند با. انداخت آن به نگاهی و برداشت را میز روی منوی. نشستیم یکدیگر

 :گفتم بود، بسته نقش

 چه کنهنمی فرق من برای. مخلفات و نوشیدنی با پیتزا یه بده سفارش رو خوایمی که چیزی-

 .بده سفارش رو داری دوست که اونی باشه، پیتزایی

 که آنی دنبال رسیدمی نظر به و بود خیره هایشانقیمت و هااسم ردیف به دقت با که طور همان

 .داد تکان من حرف تایید ینشانه به را سرش گردد،می خواهدمی

 و آرام موسیقی. دادم قرار یکدیگر روی بر ایلحظه برای را هایمپلک و داده قرار کنارم را کیفم

 مشتریان وجود به را بخشی لذت و خوشایند احساس و بود پخش حال در فضا در مالیمی

 .دادمی انتقال

 خوری؟می رو همین هم تو خورم،می مخلوط پیتزا من-

 و داده تکان سری. دوختم چشمانش به را مایلم و رنگ آبی نگاه و گشوده یکدیگر از را هایمپلک

 :گفتم



... نوشابه منم و خوریمی دوغ که تو. مخلوط یه پس. نداره فرقی من برای که گفتم خوبه، آره-

 .بگیرم هم آب تونممی خوای؟می هم ایدیگه چیز

 :گفت و کرد کوتاهی مکث

 .خوبه همین دیگه، نه-

 سفارشمان تا رفتم آرام هاییگام با و گرفته دست در را کیفم. برخاستم سرجایم از و گفته ایباشه

 روی به رو. برگشتم میزمان سر به و زده رضایتمندی لبخند آن، مبلغ پرداخت از پس و بدهم را

 .دادم قرار کیفم درون را بودند داده که فاکتوری و پول باقی و نشسته فرناز

 خودش کمی. داد قرار میز روی بر را دستش دو و کرده قفل یکدیگر در را دستانش انگشتان فرناز

 :گفت شیطنت با و زنان چشمک و کشیده جلو طرف به را

 !بخشیدمت شاید... شاید حاال بخورم، رو پیتزا باید! نبخشیدما هنوزم-

 :گفتم امصندلی به زنان تکیه و کرده ایخنده تک

! میشه چی بدنت تو خوریمی که غذایی همه این موندم واقعا یعنی! هستیا شکمویی عجب-

 !الغری هنوزم خوری،می که غذایی همه این با چون

 :گفت سینه به دست و کرده ظریفی اخم

 تونستمنمی بازم شدم،می چاق اگرم تازه! نمیشم چاق که اینه مهم. دیگه همینه خوبیش خب-

 .بزنم رو تنقالت و غذا قید

 :دادم تکان هوا در دستی و کرده تبسمی

 رو تو مسئولیت آینده در قراره بدبختی کدوم که کنممی فکر این به دارم فقط! مسلمه که اون آره-

 !کنه سیر رو شکمت و بشه شوهرت بگیره، عهده به

 .کوبید راستش دست پشت روی بر را چپش دست کف و گرفت دندان به را پایینش ب**ل



 از خیلی باید الکیه؟ شدن من همسر مگه اخه؟ زنیمی تو که حرفیه چه این! بده مرگ منو خدا-

 !که نیست شکم فقط ،باشه داشته رو الزم شرایط

 روی بر را دستانم کف سپس شوم، بلند صدای با خندیدنم مانع تا گرفتم گاز درون از را هایملپ

 :گفتم مرموزانه و داده قرار میز

 !شرطه تریناصلی قطعا... نباشه شکم فقط اگه-

 :گفت دلخوری ظاهر به لحن با صندلی به زنان تکیه و کشید عقب را خودش ناز با فرناز

 !کن ناراحت منو هی هم تو نبخشیدمت؟ هنوز که هست حواست! میشما ناراحت دارم دیگه-

 :گفتم و انداخته باال ایشانه

 میدم سفارش هم دیگه پیتزا یه فوقش کنی،می آشتی و میاد پیتزات االن! نگفتم چیزی که من-

 !دیگه

 :گفت و کرد نثارم چپی چپ

 !کندممی دونه دونه رو موهات وگرنه ایم،عمومی مکان تو اینجا حیف-

 !گویدنمی دروغ که دانستممی دادم، تکان را سرم و خندیدم ریز

  

 

 .برات دارم بعدا! بخند بخند-

 درون از را تلفنم و چرخاندم را سرم. کشیدم هایمب**ل دور به دستی و کشیده عمیقی نفس

 صدای دادم، قرار میز روی بر را آن که همین. دادم قرار دستم کنار میز روی بر و آوردم بیرون کیفم

 :شد بلند آن پیامک مانند تیک

 چطوره؟ حالت! بانو سالم-



 مازیار. دوختم چشم تلفن یصفحه به مشتاق چشمانی با و زده هیجان و رفته باال قلبم ضربان

 طاقت دلم که دانستنمی مگر من؟ یبیچاره قلب با مرد این کردمی چه اما. بود داده پیام که بود

 تحقق هرگز که شود ایشاعرانه هم و اسیر است ممکن که ندارد؟ را اندازه از بیش توجه و محبت

 من؟ روان و روح با مرد این کردمی چه! یابد؟نمی

 ثابت بود، کرده تایپ که بانویی یکلمه روی بر را انگشتم. کردم باز را پیامش و برداشته را تلفنم

 جذاب؟ چشم سیه آن نظر در بودم بانو بود، کرده خطاب بانو مرا او. داشتم نگه

 :دادم پاسخ و آورده ب**ل بر زیبایی تبسم اراده بی

 خوبی؟ تو. خوبم... سالم-

 وجودم در که شیرینی هیجان لرزید،می دستانم. کردممی خطاب مفرد را او که بود بار اولین

 .بود انداخته حال این به مرا بود شده ایجاد

 مهسا؟-

 :گفت و انداخت چشمانم به نگاهی شیطنت با فرناز و کردم بلند را سرم

 !شکفته؟ گلت از گل جوریاین که داده پیام بهت کی-

 :دادم پاسخ آرامی به و داده تکان سری. شد سرخ هایمگونه

 .آشناهامه از یکی... هیشکی-

 .شدم ترخوب خیلی پرسیدی، رو حالم که تو... خوبم-

. کردممی احساس گلویم وسط در جایی درست را قلبم نامنظم کوبش و شد بیشتر دستانم لرزش

 !بود کرده مرا جان قصد مرد این نه،

 شدت از و ایزده هیجان و شاد اینجوری که برات عزیزه خیلی معلومه هست، که آشنایی هر-

 !لرزنمی دستات هیجان

  



 .جویدم را پایینم ب**ل پوست و داده قرار میز روی بر را تلفن

 .شدم خوشحال و رسید بهم ازش خوب خبر یه فقط. نیست اونجوریام بابا، نه-

 :گفت کشدار و مرموز و داد باال ابرویی تای فرناز

 !آهان-

 بی خود از چنان آن اش،دیرینه محبوب دیدن با فرناز. آوردند را پیتزایمان موقع، همان درست و

 زد نمایی دندان لبخند. گفتیممی سخن ایمسئله چه باب در که برد خاطر از کل به که شد خود

 نیاز و است برداشته ترک و شده خشک گلویم کردممی احساس. برداشت را پیتزا از ایتکه و

 باز را آن در و برداشته را دستم کنار آب بطری. بود شده ایجاد وجودم در آب خوردن به شدیدی

 آب کمی. داشت قرار فرناز دست کنار هابطری از یکی که بودیم برداشته آب بطری تا دو. نمودم

 کنده را پیتزا ایتکه و کرده دراز را دستم سپس. فشردم یکدیگر روی بر آرامی به را لبانم و خورده

 چیزی فرناز کنم، تعلل بودند آورده که پیتزایی خوردن در دیگر کمی اگر که دانستممی. برداشتم و

 !گذاردنمی باقی آن از

 آن به کوچکی گاز نوشید، را خودش دوغ از کمی که آن از پس و برداشت را پیتزا از دیگر ایتکه

 .زد داشت دست در که ایتکه

 پیتزا هایتکه روی از را نگاهم فرناز، صدای شنیدن با که بودم امنوشابه خوردن مشغول هم من

 .دادم فرناز چشمان به و آورده باال

 بپرسم؟ چیزی یه... مهسا-

 :دادم پاسخ و کرده ایخنده تک

 !بپرس! پرسیمی صورت هر در که تو-

 .بود خیره چشمانم به شوخی بی و جدی و نیامد لبانش به ایخنده انتظارم، برخالف اما

 !ترسیدم؟می ترسیدم،نمی او حالت این از که من و دادم فرو صدا بی را دهانم آب



 من بشی؟ طوری اون بود شده باعث چی زدی؟ حرف باهام طوری اون... مدرسه تو روز اون چرا-

 چرا. فشردم یکدیگر روی بر را هایمپلک!بودمت ندیده حال اون توی روز اون به تا وقت هیچ

 ...!او اما کند فراموش و ببخشد تا آوردم جااین به را او من بداند؟ خواستمی چرا پرسید؟می

 .دیگه رفت و شد تموم بود، چیزی یه بندازی؟ روز اون یاد منو دوباره که الزمه واقعا فرناز،-

 :داد پاسخ سینه به دست و کشید آهی فرناز

. کردینمی مخفی رو چیزی ازم وقت هیچ تو بود؟ شده چی بدونم خواممی من که اینه مسئله-

 از تونمنمی من چرا داری، خبر من چیزای ترینشخصی از تو! سال سه مهسا، دوستیم ساله سه

 بپرسم؟ سوال تو

 .شود باز ناسزا و توهین به دیگر باری بخواهد که زبانی آن بر فرستادم لعنت و گزیدم ب**ل

 اون تلخی خوامنمی فقط. کنمنمی مخفی تو از رو چیزی من. نبود مهمی چیز که خدا به... فرناز-

 .بشه گرفته حالم و بیارم خاطر به دوباره رو روز

 از را نگاهش فرناز. نگفتم دیگری چیز و زدم آن بر کوچکی گاز و برداشته را پیتزا از دیگر ایتکه

 .نخورد را اشعالقه مورد پیتزای از چیزی دیگر اما نوشید، را دوغش از کمی و گرفت چشمانم

 :گفتم و داده تکان طرفین به سری حالش، این از کالفه

. بزنم حرف ازش که نبود خاصی چیز نمیشی؟ متوجه چرا بابا قهری؟ دوباره! چی؟ یعنی این االن-

 بشه؟ بد حالم دوباره خوایمی تو... ببینم

 :داد پاسخ زیرلبی که شنیدم اما بود گرفته پایین را سرش

 !نه که معلومه-

. کشاند خود طرف به را حواسم و هوش تمام دیگر باری تلفنم مانند تیک صدای موقع، همان

 :انداختم بود شده ارسال برایم که پیامی به نگاهی و برداشته را تلفنم



 با دیگه نکنه بزنم؟ حرف باهات روزه چندین تونمنمی که کجایی! خانما خانم گیرینمی تحویل-

 نداری؟ کاری ما

 :نوشتم برایش حیران و متعجب و جهید باال ابروهایم! زدن؟ حرف طرز این و پویا

. دونممی آره،-.کارامم و درسام درگیر چقدر دونیمی که خودت زنی؟می که حرفیه چه این سالم،-

 !ذارننمی من برای وقتی هیچ ام،عصبانی کارات و درسا دست از

 کرد؟می چنین این که من برادر این بود حسود

 :دادم پاسخ و خندیدم

 !ندارن گناهی که اونا نباش، عصبانی-

 :نوشت برایم بالفاصله

 گناه من اخه؟ گیریمی رو اونا طرف اینقدر چرا تو که بدونم خواممی یعنی! دارن که معلومه-

 ندارم؟

 خواهر از است دلخور رسیدمی نظر به که حسودی پسرک این دست از خندیدم هم باز و

 !است شده توجه بی او به که ترشکوچک

 خوبه؟! گیرممی رو تو طرف بابا، خب خیلی-

 !شد حاال آفرین-

 !مهسا-

 رو به رو فرناز مشکوک و کنجکاو چشمان با که کردم بلند را سرم و دادم قرار کیفم درون را تلفنم

 کرده درهم را ابروهایش کرده، ریز را چشمانش خورد،می آرام آرام را پیتزایش که طور همان. شدم

 .بود خیره چشمانم به طلبکارانه و

 هیچی میگی هی و خندیمی هی و برات میاد پیام هی! هست چیزیت یه واقعا انگار تو! نه-

 !بیارم در تو هیچی اون از سر کنجکاوم خیلی! نیست



 :دادم پاسخ زد،می موج آن در خنده هایمایه ته که لحنی با و کشیده صورتم روی بر دستی

 !بیار در بازی کارآگاه بعد بخور، رو پیتزات فعال تو-

 هم را دوغش هایجرعه آخرین سپس. کرد جان نوش نیز را پیتزا یتکه آخرین و کرد نوچی نوچ

 :گفت و نوشید

 کنی؟می ذوق و خندیمی اینجوری میده پیام بهت که کیه بگو حاال! خوردم! بیا خب،-

 لحن با سپس انداختم، دستم مچ دور به شده بسته ساعت به نگاهی و کرده بلند را چپم دست

 :دادم پاسخ طنزی اما آرام

 !بریم پاشو خوردی، که هم رو پیتزا! ممنوع سوال دیگه، بسته-

 طور همان و انداخت اششانه روی بر را کیفش بند. برخاست جایش سر از شدت به و کرد پوفی

 :گفت آمد،می بیرون امیر پیتزا در از من سر پشت که

 البته! کردی مهمونم خوشمزه پیتزای یه و خانم مهسا کردم آشتی باهات تازه که حیف! حیف-

 .بای فعال ولی! کیه طرف اون بگی بهم باید میشم، بیخیال نکن فکر

 تکان هوا در خداحافظی ینشانه به را دستش باشد، من جانب از پاسخی منتظر اینکه بدون و

 .رفت و داد

 مردی داد صدای شنیدن با که بروم مکان آن از خواستم و داده تکان برایش تاسف روی از سری

 :شدم میخکوب جایم سر سر، پشت از

 میری؟ داری کجا! حسام وایسا-

 این چطور؟ اما. بودم شنیده هم این از پیش را صدا این من. خورد زنگ هایمگوش در صدایش و

 بود؟ آشنا برایم صدایش که بود کسی چه مرد

 از مکان و زمان سیاهش، چشمان آن و جذاب نیمرخ دیدن با و بازگشتم سویش به اراده بی

 .شد حبس امسینه در نفس و ایستاد حرکت



 بود، شده تنظیم هزار روی آن تپش که قلبی و گشاده چشمانی بود؟با ممکن چطور! جا؟این او،

 شروع دستانم. شد امابی چشمان یخیره سیاهش چشمان. بازگشت طرفم به که بودم اش خیره

 ظریفی اخم و شد درهم ابروهایش. فرستادم فرو را دهانم آب خورد، تکان لبانش. کرد لرزیدن به

 نظر به سردرگم و گنگ نگاهش بود؟ نشناخته مرا. برداشتم عقب به قدم یک و ترسیدم کرد،

 یخیره طور همان سیاهش چشمان. بیاورد خاطر به نتواند اما باشد دیده مرا که انگار رسید،می

 به را سرش و رفت عقب به قدم یک باشد آمده خودش به انگار که طوری ناگهان، که بود چشمانم

 که کسی دنبال به خیابان طرف آن رفت و دوید سرعت به و برگرداند را رویش. داد تکان طرفین

 بود ایستاده که جایی از را نگاهم توانستممی نه. بودم شده خشک جاهمان. بود زده صدایش

 با که سیاهش چشمان تصویر مدام. بدهم هایمدست و پاها به حرکتی توانستممی نه و بگیرم

 آرام که قلبی با ماندممی من و گذشتمی چشمانم پیش از بود خیره چشمانم به گنگی

 .گرفتنمی

 متوسطش، اندام و بلند قد. بود ایستاده من کنار جا،همان درست. بود مازیار بود؛ جااین او

 سرش پشت را موهایش داشت، تن به سیاهی شلوار و سفید بلوز. بود پوش خوش و چهارشانه

 یجاذبه انگار سیاهش چشمان اما. دیدممی برنامه در که بود طور همان اشچهره و بود بسته

 قلب و افتاده تکاپو به وجودم تمام بودم، دیده را هاآن که نزدیک یفاصله این از داشت، دیگری

 این تمام! کرد؟می چه جااین اما بود، جااین او. کوبیدمی امسینه یقفسه به شدت به امبیچاره

 !بود؟ تصادف یک این است؟ بوده جاآن هم او ام،بوده امیر پیتزا در فرناز همراه به من که مدتی

 و شده خانه وارد. رساندم خانه به را خودم چطور دانمنمی که بودم شده سرگردان و گیج قدری به

 تا بدهم نشان شاداب و خندان را امچهره کردم تالش. کردم سالم خواهرم و مادر و پدر به

 پشت جا همان و رساندم اتاقم به را خودم. بودم موفق حدی تا که نشوند درونم آشوب یمتوجه

 چشم سیه. دوختم چشم رویم به رو به و گرفته بغل را زانوهایم. نشستم و خورده سر اتاقم در

 بود، جاآن او. کشیدمی نفس و بود کشیدم،می نفس و بودم من که فضایی همان در بود، جاآن

 آرام را تاببی و سرکش قلب این توانستمی کسی چه دیگر. بودم دیده را سیاهش چشمان

 هیجان این اما من، کنار. بود آنجا او. کشیدم چشمانم و صورتم روی بر و آورده باال را دستم!کند؟



 بود این از غیر بیندازد؟ هیجان و تکاپو به اندازه این به تا مرا توانستمی چیزی چه بود؟ چه برای

 و ناپسند کاری این که کردمی نکوهش مرا عقلم و ببینم را زیبایش چشمان خواستمی دلم که

 که زدمی فریاد سرم بر عقلم و لرزید صدایش شنیدن با دلم که بود این از غیر است؟ نادرست

 عقلم اما بود بخش لذت برایم کردنش تجربه که بود چیزی چه این چرا؟ اما باشد؟ گونه این نباید

 شودمی مگر هاست؟سادگی این به عشق مگر. باشد توانستنمی. نبود عشق پذیرفت؟نمی را آن

 این با مردی عشق به چه مرا اصال! باشد توانستنمی نبود، عشق شد؟ عاشق راحتی این به

 کنم؟ اعتماد او به توانستممی چطور اصال! سنی؟ اختالف

 کرده عبور مرحله این از من نه،. کشیدم آهی دل ته از و پوشاندم دستانم کف با را هایمچشم

 اشتیاق و شور با که زمان آن. فرستادم برایش را امشماره و گرفتم را اششماره که زمان آن. بودم

 آنکه بی. بودم کرده اعتماد او به من داد،می جواب او و پرسیدممی اشحرفه و خودش مورد در

 شاید که کسی اولین از یکسال گذشت از پس. بودم کرده اعتماد او به بدانم، یا بخواهم خودم

 پسر به پویا جز نتوانستم آنکه از پس بود، کرده ایجاد من در را داشتن دوست و عالقه از حسی

 چه دانستنمی اصال که قلبی این یدردانه عزیز شد و آمد او دهم، نشان خوش روی دیگری

 !کندمی

 درون از را تلفنم و کرده تعویض امخانه داخل هایلباس با را هایملباس. برخاستم جایم سر از

 قرار خودم کنار را تلفنم و کشیده دراز تختم روی بر. کشیدم بیرون بودم، برده خود همراه که کیفی

 اما خواستممی را خواب. کشیدم عمیقی نفس و داده قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک. دادم

. میشد بعدازظهری کوتاه خواب یک از مانع بود، که چه هر دلیلش. آمدنمی چشمانم به خواب

 طرز به که منی برای این و بخوابم توانستمنمی. کشیدم شکمم داخل را پاهایم و گزیدم ب**ل

 طاقت و سخت بسیار بود، شده ایجاد وجودم در شدیدی خستگی احساس ناگهانی و عجیب

 .بود فرسا

 دادم فشار یکدیگر روی بر را هایمپلک. کردم جمع را پاهایم دیگر باری و چرخیده دیگری طرف به

 !دانستمنمی خودمم حتی کردم؟می چه! نبود زورکی که خوابیدن اما



 تلفنم و برگردم شد باعث رسید، گوش به تلفنم از که پیاپی و هم سر پشت تیک چندین صدای

 .است داده پیام کسی چه که ببینم و بگیرم دست در را

 بودی؟ تو... امیر پیتزا جلوی... دیدم امروز که اونی مهسا؟ بودی تو اون... اون-

 .بودی جااون تو! زدم توهم شاید کردم فکر بعد اما شناختمت. دیدمت من-

 بودی تو بودی، تو اون اما دونم؛نمی رو کردم تردید چطور... بود زده زل من به رنگت آبی چشمای-

 !بودم؟ نبودم، عاشق که من و لرزید درسته؟انگشتانم

 :نوشتم برایش و کرده کنترل را درونم هیجان و قلبم یشده تند ضربان

 که داشتی تریمهم کار انگار اما. بود گنگ جورایی یه نگاهت که دیدم. بودم من درسته،-

 .رفتی اونجوری

 :نوشت برایم بالفاصله

 نگات. کنم صدا رو اسمت. کنم نگاهت و بمونم خواستممی. بمونم خواستممی من... من! نه نه-

 ...!کردممی راضیش باید حسام، دنبال رفتممی باید فقط. خودتی که بشم مطمئن و کنم

 و کرده تر زبان با را لبانم. کشیدم باال را امتنه و بردم باال کمی را بالشم و شده خیز نیم جایم سر

 :نوشتم برایش

 سیاهی بودن، سیاه. نبود سخت چشمات شناختن نبود، سخت شناختنت. شناختمت من-

 !نامنتهی

 !کنیمی زندگی رشت دونستمنمی من... خب-

 !کنم؟می زندگی رشت در که بودم نگفته. انداختم باال ابرویی تای متعجب

 یک االن. قبال بودیم تهران تهرانیم، اصالتا البته. کنممی زندگی رشت. اره... خب بودم؟ نگفته-

 .اومدیم رشت به که ایهخرده و سال

 رشت؟ رفتین چرا نبود؟ راحت برات تهران... خب... شدم متوجه-



 .کردم هایمریه وارد بینی راه از عمیقی نفس و فرستاده فرو را دهانم آب

 پدرم. بود زیاد خیلی تهران تو زندگی خرج! داره خرج زندگی گفتی، قبال خودتم که طور همون-

 درست اونجا. کنه تحمل رو تهران نامساعد و بد هوایی و اب شرایط و هاخونه اجاره تونستنمی

 .اینجا اومدیم همینم برای... زیاده خیلی هم اومدن زلزله احتمال گسله، روی

 :کرد ارسال برایم را پاسخش بعد و شد ایجاد میانمان کوتاهی مکث

 اینجا؟ به کردی عادت خوبه؟ برات رشت... خب. طور این که-

 باشم جایی دارم دوست فقط. نبود مشکلی من واسه. میام کنار جدید هایمحیط با زود من آره،-

 کردی؟می چیکار اینجا تو چی؟ تو... ترنراحت امخانواده که

 که رشت بیایم رو هفته آخر گفتیم برادرمه، مثل برام که صمیمیم دوست حسام با من... خب-

 چون دونیمی که خودت. ببینیم رو دوستامون از تا چند یه و بشه عوض هوامون و حال یکم

 .دارم آشنا و دوست جا همه گشتم، و دیدم رو ایران مختلف شهرای

 :دادم پاسخ و کرد خوش جا لبانم کنج محوی لبخند

 دیدار و هفته آخر استراحت که خوشحالم خیلی! داری آشنا و دوست جا همه که خوبه چقدر-

 .ببینمت نزدیک از من که شد باعث دوستات

 !ببینمت دوباره باید من! نشد دیدار که این اما-

. کرد امسینه یقفسه یمحدوده در تاز و تاخت به شروع امگسیخته افسار قلب دیگر باری و

 باشد؟ داشته من برای توانستمی معنایی چه نزدیک، از دیگر باری او، دیدن

 مازیار؟ سالته چند تو-

 .بود ممکن کار بهترین نظرم به موقع آن در سوال این ناگهانی پرسیدن اما چرا، دانمنمی



 باید من. ببینمت دوباره تونمنمی که نگو کنی؟می عوض رو بحث چرا! چهار و سی-

 شناخت که ایغریبه مرد دیدن آیا بگویم؟ توانستممی چه بگویم، چه که دانستمنمی!ببینمت

 بود؟ درست ام،کرده او به که ستعجیبی اعتماد یپایه بر او از من

 .بتونم نیستم مطمئن... مازیار دونمنمی-

 چیه؟ مشکل چرا-

 :دادم پاسخ و کشیده کوتاهی نفس

 ...من... خب. نرفتم مرد یه دیدار به حاال تا من... بگم چطور... خب-

 :نوشت برایم دار کنایه و کرد کوتاهی مکث

 یساله چهار و سی مرد یه من. داری حقم نداری، اعتماد من به تو. شدم متوجه خب، خیلی-

... گفتم اینو که متاسفم کنی؟ اعتماد بهم خوایمی چطور تهران، از. امدیگه شهر یه از مجرد

 .بود من از اشتباه

! تپدنمی دیگر قلبم که کردم احساس ایلحظه برای تنها ای،لحظه برای و کرد ایست قلبم ضربان

 کسی چه! برنجانم؟ خود از را جذاب چشم سیه این توانستممی چطور من باز؟ بودم کرده چه

 !بودم کرده اعتماد او به چشمانم از بیشتر عجیب، ندارم؟ اعتمادی او به که گفتمی

. دارم اعتماد بهت اما چطور، دونمنمی. دارم اعتماد بهت من. نبود این من منظور خدا به نه، نه-

 مشکلی تو وگرنه... برام جوریه یه همینم برای نرفتم، بیرون پسر یه با حاال تا که اینه منظورم

 .دارم اعتماد بهت من. نداری

 برایم که نمایم برطرف را اشناراحتی و بیاورم در دلش از امشده موفق حدی چه تا دانستمنمی

 :نوشت

 برگردم دیدنت بدون تونمنمی من. ببینمت خوادمی دلم بازم اما شدم، قانع حدی تا... خب-

 ببینمت؟ روز چند این تو نمیشه. تهران



 به هایشحرف این از قلبم. کردم فکر کمی و زده کنار را چشمانم مقابل در شده ریخته موهای

 لذت و شیرین بسیار برایم برود، جااین از من دیدن بدون تواندنمی اینکه فکر. بود آمده هیجان

 مادرم و پدر از توانممی چطور بروم؟ دیدنش به توانممی چطور دانستمنمی هم باز اما. بود بخش

 !ببینم؟ را او و بروم بیرون که بگیرم اجازه

 .ببینمت دارم دوست خیلی منم. بیام بتونم شاید... شاید... بگم چی دونمنمی خب-

 دست از را خود قلب کنترل راحتی این به توانستممی چطور گفتم؟می چه من! آمد بند زبانم و

 !بدهم؟

 سر از و آورده ب**ل بر لبخندی.ممنونم خیلی. ممنونم مهسا، ممنونم. خوبه خیلی... خوبه-

. بستم محکم و اسبی دم سرم باالی دیگر باری را آنان و کشیده موهایم بر دستی. برخاستم جایم

 نیز اتاقم به بازگشت راه در و بنوشم آب لیوان یک تا رفتم آشپزخانه به و رفته بیرون اتاقم از

 خواهرم چشمان یحواله نیز چشمکی و کرده مادر دستان و پدر یگونه نثار آبدار ایه*س*بو

 تایشان سه هر که طوری به کردم،می احساس خودم وجود در زیادی هیجان و شادی. نمودم

 با بستم، که را در و شده اتاقم وارد. امشده قبل از ترشاداب و ترانرژی پر من که شدند متوجه

 .کردم خواندن درس به شروع بود، وجودم در که بسیاری انرژی همان

*** 

 کافه در. ببینم را او ورودش، محض به تا دوختم بیرون به را نگاهم و کشیده عمیقی نفس

 روز دو. کشیدممی را او انتظار و بودم نشسته آن داخلی فضای میزهای از یکی پشت آرتیست

 توانستم زیادم اصرار با ازظهر، بعد جمعه درست دیدم، امیر پیتزا مقابل در را مازیار که آن از بعد

 که داد هشدار اما کرد قبول هم او. بروم نزدیکم دوستان از یکی دیدار به که کنم قانع را مادرم

 نبود مهم برایم. برسم هایمدرس به و بمانم خانه در باید و بروم بیرون توانمنمی دیگر این از پس

 اهمیت برایم که چیزی تنها. بروم بیرون دوباره نتوانم زمان چه تا زیبا، یجمعه آن از پس که

 بلکه تصادف، سر از نه بار این و بیاید جااین به بود قرار که بود قلبم یدردانه عزیز دیدن داشت،

 .ببینیم را یکدیگر خودمان یاراده و خواست به



 بدهد رخ انتظارمان خالف اتفاقی نکند اینکه استرس. کردممی تحمل را زیادی هیجان و استرس

 !نزدیک از دیگر باری سیاه، گیرای چشمان آن دیدن هیجان و

 را موهایم و کشیده جلوتر را شالم هزار بار برای دیگر، عامل هر یا وسواس سر از بود، که چه هر

 مانتو این اندازه چه تا که کردم نگاه دقت با و کشیده رنگم ایقهوه مانتوی به دستی. نمودم مرتب

 ایکننده جذب و زیبا همخوانی شدم مطمئن که زمانی و دارد؟ همخوانی اممشکی جین شلوار با

 .نشستم منظم و صاف و کرده تبسمی دارد،

 همین گرفتم،می استرس که وقت هر. جویدممی را لبم یگوشه و میزدم زمین روی بر را چپم پای

 بیخیالش تا بیفتد شدید سوزش به و بیاید خون سر اخر که جویدممی را لبم قدری به. بود طور

 !کشاندممی ریزی خون به را لبم قطعا آمد،نمی لحظه آن در او اگر و شوم

 نگاهش که برخاستم جایم سر از. کردمی جو و جست مرا زیبایش سیاه چشمان با و شد داخل

 هم را لرزانم دستان کنار، به بود شده خارج کنترل از کامل که امبیچاره قلب. افتاد من به

 .کنم متوقف توانستمنمی

 هم او و آمده کنار میز پشت از. آمد جلو محکم و مقتدر اما اهسته هاییگام با چشمانم یخیره

 را بلندش موهای. بود زده اسپرتی تیپ. بود اشسینه از باالتر کمی تا قدم. ایستاد مقابلم و آمد

. بود اشپیشانی جلوی آن کوتاه تار یک و بود بسته سرش پشت ایساده کش با همیشه مانند

 هم من! اشمردانه یچهره بود زیبا چه و داشت ریش ته. بود چشمانم میخ سیاهش چشمان

 !کرد خواهد امیاری دیدار این کجای تا امبیچاره قلب این که دانستمنمی

 خوبی؟ سالم،-

 .انداختم پایین را سرم و آمدم خود به اشمردانه و صالبت پر صدای شنیدن با

 من کنترل تحت انفعاالتش و فعل از یک هیچ که بدنی این دست از امان. شد سرخ هایمگونه

 !نبود

 :دادم پاسخ لرزان و آرام



 خوبی؟ تو... خوبم... سالم-

 :داد پاسخ و کرد شیرینی یخنده

 بشینیم؟... خب. عالیم واقع در خوبم،-

 :کردم پایین و باال تند تند را امچانه و گرفته باال را سرم زده شتاب

 !بشینیم ببخشید،! آره آره... آ-

 یکدیگر قفل را دستانش انگشتان. نشست میز پشت من مقابل و گرفت عمق زیبایش لبخند

 که محوی لبخند با حالت همان در و کرد کج کمی را سرش. داد قرار میز روی بر را هاآن و کرد

 زده هیجان طوری! کردممی حس هایمگوش و دهان را قلبم کوبش. بود خیره چشمانم به داشت،

. کشاندم دیگری طرف به را نگاهم و شده خیره چشمانش به این از بیشتر نتوانستم که بودم شده

 :گفت آرامی صدای با که بود فرما حکم میانمان دلپذیری سکوت

 .نکرد نگاهشون نمیشه. ستکننده خیره و زیبا واقعا... تو چشمای رنگ به چشمایی-

 که نکنم رفتار طوری و باشم مسلط خودم بر که کردم را خود تالش تمام و کشیده عمیقی نفس

 :دادم پاسخ متانت با و زده لبخندی. بشود اشدلزدگی باعث

 .داری لطف... ممنونم-

 :گفت که زمانی نماند، دور نگاهم از سیاهش چشمان برق

 !میگم رو حقیقت ندارم، لطف-

 که بودم انگشتانم از یکی ناخن کندن مشغول. انداختم پایین را سرم و گرفت عمق لبخندم

 :شنیدم را صدایش

 !نکن-

 :پرسیدم و گرفته باال را سرم زده شتاب

 چی؟-



 :گفت و کرد نگاه امچهره به ایبامزه حالت با

 !رو ناخنت نکن-

 :دادم پاسخ کوتاهی مکث از پس و کرده جمع را لبانم

 !دیگه کنممی... نیست خودم دست-

 .او کردن ناراحت دوباره از ترسیدم من و کرد خوش جا ابروانش میان ظریفی اخم

 .ببینم بده رو دستت-

 :گفت قبل از ترجدی بار این که شدم خیره چشمانش به متعجب

 !ببینم رو دستت انگشتای هایناخن خواممی! میز روی بذار باال بیار رو دستات-

 :دادم پاسخ ناراحتی با و کرده مشت را دستانم

 .کن بس لطفا... کنمنمی دیگه-

 :گفت و فرستاد بیرون نفسی شنود،نمی مرا صدای رسیدمی نظر به که او اما

 !ببینم رو دستات خواممی گفتم-

. دادم قرار میز روی بر را دستانم عصبی حالتی و حرص با و فشردم یکدیگر روی بر را هایمب**ل

 به خورده یکه بود، شده کنده و زخم که هاآن دور و امشده کنده و کوتاه هایناخن دیدن با

 اشچهره به و فشردممی یکدیگر روی بر را لبانم و خورده گره هم در ابروانم. شد خیره انگشتانم

 :گفت ناراحتی لحن با. رسید غم و نگرانی به تعجب از کم کم او نگاه رنگ اما. بودم شده خیره

 ...چرا هاشه،ناخن به دختر یه دستای زیبایی تمام کنی؟می دستات با کاریه چه این-

 :دادم پاسخ و آمده کالمش میان

. کنم کنترلش تونمنمی. کنممی رو هامناخن اراده بی میشم زده هیجان یا عصبی وقتی من چون-

 عادی حالت توی حتی. هست پامم اون بر عالوه تازه. نشد اما بذارمش کنار خواستم بار چندین



 خوشم خیلی من کردی فکر کنم؟ چیکارش چی؟ مثال چی؟ که! زنمشمی زمین به باشم که هم

 !باشن؟ طوری این دستام میاد

 حرکت مانع و گرفت را چپم دست مچ دستانش، از یکی با که بکشم عقب را دستانم خواستم و

 .شد آن

 .داد وافری شوق و هیجان به را خودش جای درونم عصبانیت و غم تمام لحظه، یک در

 گرمای و شده پیچیده من چپ دست مچ دور به دستش انگشتان. بود گرفته را دستم مچ

 جلوتر را دستم مچ که بودم خیره او به حیران و گیج. کردمی منتقل من دست به را وجودش

 و دستم انگشتان روی بر دستی یک به یک و کرده باز را مشتم دیگرش دست با و کشید

 اما. کند لمس مرا دست او که بودم داده اجازه خودم به چطور که دانستمنمی. کشید هایمناخن

 .کند رها را دستم که خواستنمی دلم عجیبی، طرز به

 :گفت ایگرانه نوازش و آرام لحن با

 رو بال این که حیفه زیبان، و ظریف دستات. داری ظریفی حال عین در و بلند و باریک انگشتای-

 ...بیاری انگشتات ناخنای سر

 :گفت و کشید انگشتانم از یکی ناخن روی بر را اشاشاره انگشت

 اضافه تو زیبایی به چقدر بود، تمیز تر و بلند اگه کن فکر اما. ناجوره و کوتاه و شده زخم... ببین-

 اراده اگه نیست؟ خودت دست که گفته کی. هستی کماالت و زیبایی این به دختری کرد؟می

 خواهی زیبایی هایناخن چه بعد که کن فکر این به. بگیری رو جلوش تونیمی حتما کنی،

 !داشت

  

 



 زیبایی و نامتناهی جهان به مرا چشمانش مشکی. شد خیره چشمانم به و گرفت باال را سرش

 این کردمی چه. نیافتنی دست و بود داشتنی دوست بکنم دل آن از توانستمنمی که کشاندمی

 ندارد؟ را کردن محبت ایذره ظرفیت قلبم که منی با مرد

 نکنی؟ رو کار این دیگه کنی سعی. ..من خاطر به بخوام ازت تونممی-

 !توانستم؟می بگویم، نه او به توانستمنمی که من و لرزید دلم

 :دادم پاسخ لرزانم صدای با و فرستاده فرو را دهانم آب

 .کنممی رو خودم سعی... باشه... با-

 لبانش مهمان زیبایی تبسم و بازگشت چشمانش به شادی رنگ. شد گشوده هم از ابروانش گره

 .شد

 :گفت داشت،برمی را میز روی منوی که طور همان خاطر آسودگی با و کرد رها را دستم

 .بدیم سفارش تونیممی شده، راحت خیالم که حاال خب، خیلی-

 را خودش انتخاب تا گذشت کوتاهی مدت. دادم تکان سری و خندیدم کالمش طنزآمیر لحن از

 :گفت من به خطاب اشدلبرانه لبخند با و داد قرار من مقابل را منو سپس بکند،

 !بانو بفرمایید-

 هم من کوتاهی، مکث از پس. انداختم رویم پیش منوی به نگاهی و کرده بسته و باز را هایمپلک

 تا فشردم داشت قرار دستمان کنار که زنگی یدکمه روی بر را انگشتم و کرده انتخاب را سفارشم

 .بیاید هایمانسفارش گرفتن برای گارسون

 را هایمدست همین برای. است رفته ترعقب موهایم از رنگم سفید شال که کردممی احساس

 که مانتویی روی به دستی و نموده مرتب را شالم زیر موهای. کشیدم جلوتر را شالم و کرده بلند

 .کشیدم بودم، پوشیده



 تلفنش، پیامک صدای شنیدن با اما بزند، حرفی که کرد باز دهان و شد خم جلو به او که دیدم

 اخم دیدم که کردممی نگاهش زیرچشمی. گرفت دست در را تلفنش و کشیده عقب را خودش

 داشت، قرار میز روی بر که ازادش دست و نشست ابرویش دو میان و پیشانی روی بر غلیظی

 تلفنش یصفحه به حقیرانه حالتی با و بود کرده جمع را هایشب**ل. لرزیدمی و شده مشت

 من و امد گارسون که کردممی نگاهش بود گرفته خودش به که حالتی از متعجب. بود خیره

 تکان برایمان سری گارسون و گفت را سفارشش عصبی حالتی با نیز او گفتم، را خودم سفارش

 .رفت و داد

 شده عصبانی چیزی چه از دانستمنمی. بودم خیره اشعصبانی یچهره به نگران و ناراحت

 بزنم، حرفی اگر که دانستمنمی حتی چطور؟ دانستمنمی اما کنم آرامش خواستمی دلم است؟

 جلو به زده، دریا به را دل تعلل، اندکی از پس اما بود؟ خواهد چه من هایگفته برابر در او واکنش

 :پرسیدم مالیمی لحن با و شده خم

 افتاده؟ اتفاقی مازیار،-

 تالش که سردرگم و گیج حالتی با و گذاشت کنار را تلفنش. داد تکان را سرش و خورد تکانی

 :داد پاسخ دهد، جلوه عادی را خودش کردمی

 !نباش نگران. نشده چیزی نه،-

 :پرسیدم و داده جرئتی خودم به

 دزدی؟می ازم رو نگاهت چرا پس-

  

 خودش به فردی به منحصر و عجیب حالت نگاهش. کرد بلند را سرش آرامی به و گرفت نفسی

 و کرده گناهی که کسی مثل بودم، ندیده چشمانش در لحظه آن به تا که چیزی. بود گرفته

 !بیاورد زبان بر تواندنمی



 بیرون حالت این از را او کنم تالش باید که گفت طور این قلبم لحظه آن در اما چرا، دانمنمی

 !بخندند همیشه باید هاچشم این امد،نمی اغواگرش سیاه چشمان به ناراحتی و گنگی. بیاورم

 :گفتم بخشی اطمینان و محکم لحن با و آورده ب**ل بر لبخندی

 حد در شده، که هم کوچولو یه بتونم شاید. بگو... خب هست؟ مشکلی هستی؟ چی نگران-

 !کنم کمکت خودم

 روی بر را دستانش. شود محو چشمانش نگرانی و گیجی تا بود کافی من جمالت همین انگار و

. شد خیره چشمانم به مستقیم و آورد پایین را اشچانه. کشید جلوتر را خودش و داد قرار میز

 شادی آن جای و بود رفته بین از شانگنگی و نگرانی. بودند سرزنده و مشتاق سیاهش چشمان

 .بود کرده النه آشکاری

 حل رو مشکالتم تمام خود به خود منی، مقابل اینجا که همین هستی، که همین... تو خود... تو-

 !کنهمی

 و افتاده سری با بودم، امبستنی با بازی مشغول که طور همان من و آوردند را هایمانسفارش

 اولین برای. اندیشیدممی او قبل یلحظه چند هایحرف به بود، نشسته لبانم بر که محوی لبخند

 و بازگشته زندگی به دیگر باری قلبم که کردممی احساس اندی، و سال یک گذشت از بعد بار

 عجیب من احساساتی قلب. است گذشته به نسبت بیشتری ذوق و شوق سر از هایشتپش

 اغواگر چشمان آن با و بود نشسته من مقابل که بود شده ایچهره خوش مرد این یوابسته

 .بود خیره من یچهره به سیاهش،

 بخونی؟ چی دانشگاه داری دوست... راستی-

 چال سپس. فرستادم پایین به گلویم از را آن لذت با و داده قرار دهانم در را امبستنی از ایتکه

 .است شده خیره هایمگونه چال به نیز او که دیدم و گذاشتم نمایش معرض در را هایمگونه

 .بخونم نمایشی ادبیات باید اول اما نویسی، نامه فیلم برم خواممی یعنی. نمایشی ادبیات-

 :پرسید و شد خیره چشمانم به متفکر



 خوندی؟ درس هنرستان تو مگه-

 :دادم پاسخ و داده تکان طرفین به سری

 .بدم هنر کنکور خواممی اما. امانسانی من نه،-

 :پرسید متعجبش لحن با و انداخته باال را رنگش مشکی ابروان از ابرویی تای

 ...و شناسی روان وکالت، نداری؟ دوست رو انسانی هایگرایش! چرا؟-

 :دادم پاسخ کالمش، میان و انداخته باال ایشانه

 به اول من... خب. بشم نویس نامه فیلم یه خواستممی هم اولش از من اما دارم، که دوست-

 من دید که بعد و!_هنرمند نه خواستمی دکتر دختر یه چون_تجربی یرشته رفتم پدرم اجبار

 تغییر که شد قانع مادرم اصرارای با نیستم، راضی و خوشحال و خونمنمی درس رشته اون تو

 بره که نکردم بزرگ دختر گفتمی. هنرستان برم که نداد اجازه اما. انسانی برم و بدم رشته

 !بشه ناسالم و هنرستان

 :گفت حیران و ناباور حالتی با و شده متعجب و درشت سیاهش چشمان

 که شونهمه اما ندارن، مساعدی محیط هنرستانا از بعضی که دارم قبول... خب! بشه؟ ناسالم-

 !مدرسه بری ذاشتمی نباید کال باشه، طوری اون بود قرار اگه. نیستن طوری این

 :گفتم و کرده ایخنده

 به انسانی، یرشته تو. انسانی رفتم همین واسه. گفتمی طوری این پدرم اما باتوا ، حق درسته،-

 و نیستن ایران تو جالبی زیاد هایرشته اینا اما دارم؛ عالقه خیلی شناسی جامعه و فلسفه

 !باشی دانشگاه استاد یا معلم که این مگر ندارن ایآینده

 :دادم ادامه و کرده جمع را لبانم انزجار با

 :پرسید خندانی صدای با و خندید!باشم تونمنمی اصال من که-

 چرا؟-



 :دادم پاسخ و داده تکان سری

 دانشجوها، یا باشه هابچه به خوادمی. ندارم رو کردن تدریس و دادن درس یحوصله من-

 بد براش خیلی نفهمه طرف اگه و میدم توضیح بار یه رو چیز یه. ندارم دادن درس یحوصله

 !میشه

 :گفت شوخی لحن با و گزید ب**ل

 !تو هستی خشنی چه! اوه اوه-

 :دادم پاسخ و خندیدم امیز شیطنت

 اینجوری کنممی سعی. میشم عصبی زود معموال و امحوصله کم دیگه، اینجوریم من خب-

 !کنم ترکش کامل تونمنمی کرد؟ میشه چه ولی... شدم بهتر خیلی تازه االنم... نباشما

. خوردم را امبستنی باقی و کردم سکوت هم من. نوشید رو اشقهوه از کمی و زد رویم به لبخندی

 توت. داشت قرار آبدار و قرمز فرنگی توت عدد یک و میوه یخورده قاچ های تیکه امبستنی کنار

 امزندگی که داندمی بشناسد، مرا که کس هر. زدم ان بر کوچکی گاز لذت با و برداشته را فرنگی

 !است ناپذیر امکان ما جدایی و است خورده فرنگی توت با عمیقی پیوند

 دستمالی ام،بستنی رساندن اتمام به از پس و خورده را بستنی کنار هایمیوه باقی و فرنگی توت

 و داده تکیه که اوکردم به نگاهی و برده باال را سرم. کردم تمیز را لبم اطراف و هاگوشه و برداشته

 نقطه یه به متفکر را سیاهش چشمان. بود خیره اینقطه به نوشید،می را اشقهوه که طور همان

 جذاب خندانش، و شاد حال در چه و متفکر و جدی حالت در چه. نوشیدمی قهوه و بود دوخته

 !کندمی دلبری عجیب و است

 من طرف به را سرش مازیار. فشردم زنگ یدکمه روی بر را انگشتم دیگر باری و چرخاندم را سرم

 :پرسید و چرخاند

 میخوری؟ ایدیگه چیزی-

 :دادم پاسخ و داده تکان طرفین به سری



 خوری؟می هم تو. خواممی اب بطری یه نه،-

 :داد پاسخ بعد و کرد مکث لحظه چند

 .بگیر منم واسه بطری یه آره،-

 :گفتم بود، آمده میزمان سر که گارسونی به خطاب و زده رویش به لبخندی

 .لطفا معدنی آب بطری دوتا-

 فنجان که دیدم چرخاندم، مازیار طرف به را سرم که بار این. گذشت کنارمان از و گفت چشمی

 .است کرده تمام تقریبا را آن درون یقهوه و گذاشته میز روی بر را اشقهوه

 :پرسیدم و گرفته گاز درون از را لپم

 گردی؟برمی امشب-

 ایگرفته حال با و داد تکان را سرش باشم، انداخته جانش به را عالم غم سوالم، بااین که انگار

 :داد پاسخ

 ...تهران برگردم باید آره،-

 بمونی؟ بیشتر خوادمی دلت-

 .شد راهی ما، تشکرهای با و آورد برایمان ایشیشه لیوان دو و معدنی آب بطری دوتا گارسون

 :شنیدم را صدایش که ریختم خودم برایم آب کمی و کرده باز را هابطری از یکی

 :داد ادامه او که دادم چشمانش به را نگاهم.موندممی اینجا همیشه بود، من دست اگه-

! زیاد دردسرهای و شلوغی و دود از دور به... خوب و مرطوب هوای... کشور شمال یعنی... اینجا-

 !تهران از دور... کنم زندگی کشور شمال شهرهای از یکی توی داشتم دوست

 اجبار به و است زار بی تهران از انگار که نمود جلوه طوری برایم کالمش لحن اما چرا، دانستمنمی

 !کندمی زندگی آنجا در



 دیگه؟ شهر یه نمیری چرا سخته، برات اینقدر کردن زندگی تهران اگه... خب-

 :گفت و کرد خارج گلویش از سردی آه

 شهر تهران از غیر خوادنمی مادرمم دیگه؟ جای برم چطور تهرانه، زندگیم تمام و بارم و کار-

 .کنه زندگی ایدیگه

 .برود که توانستنمی بود، شده بنا تهران در او زندگی هایپایه تمام. بود او با حق

 :پرسیدم و کشیده لبم دور به دستی

 باشین؟ تهران داره دوست اونم چیه؟ بابات نظر... خب-

. آورد در لرزه به نیز مرا قلب و لرزید اشچانه. گرفت پایین را سرش سخنم این شنیدن با

 دهان بار چندین و فشرد یکدیگر روی بر شدت به را هایشپلک خورد، خفیفی تکان هایششانه

 مکثی. داد قرار چشمانش روی بر را دستانش کف. نیاورد زبان به کالمی اما بزند حرفی کرد باز

 :داد پاسخ شکسته صدایی با و آرامی به بعد و کرد

 ...!امداده دست از که... که ساله یه رو پدرم من... من-

. بود افتاده آن بر بزرگی ترکی حال و تپیدمی امسینه در که شنیدم را قلبی شکستن صدای من و

 دادن دست از تلخ یخاطره یاد به را او من و بود کرده فوت پدرش. بود داده دست از را پدرش

 پر چشمانم اراده بی چطور؟ بلرزانم را قلبش توانستم چطور بودم؟ کرده چه. بودم انداخته پدرش

 .چکید امگونه روی بر اشکی قطره و شد اشک از

 ...دونستمنمی من... من. متاسفم من... من-

 و کرده هول چشمانم اشک دیدن با و گرفت باال را سرش زده شتاب لرزانم صدای شنیدن با

 :گفت ترسان

 !نکن گریه... کنممی التماست مهسا، باش آروم! نکن گریه کنممی خواهش! نکن گریه... گ-



 و برداشته دستمالی. نشاند امگونه روی بر را جدیدی اشک هایگلوله که زدم هم بر را هایمپلک

 .گرفتم پایین را سرم شرمسار، و گزیده ب**ل. گرفتم را هایمگونه خیسی و چشمانم اشک

 تک که کردمی رو تالشش تمام همیشه اون. کردمی کار خیلی پدرم...! شد شروع مریضی یه با-

 که هاییسختی و زیاد کار خاطر به اما. باشن داشته رو زندگی بهترین همسرش، و پسرش

 هاشکلیه و پهلوهاش تو زیادی دردهای. افتاد بیمارستان تخت تو و شد مریض بودن، کشیده

 ...بود

 :داد ادامه ایخفه صدای با و کرد کوتاهی مکث

 ...!بشه* دیالیز باید گفتن... گفتن-

 کرده پدری که مردی عزیز، مرد این پدر دیالیز؟ شنیدم؟می چه من و شد مسدود تنفسم راه

 بود؟ شده دیالیز بود، کرده بزرگ را او همسرش پای به پا و جذاب چشم سیه این برای است

 !نبود ممکن نبود، ممکن. دادم تکان را سرم حیرت با و گرفته دهانم مقابل را دستم کف

 هم ما یهمه از بیشتر و کشیدیم سختی خیلی. شد شروع اونجا از هم ما دردای و مشکالت و-

 منم... منم کرد، داغونش و رسید استخونش به درد وقتی شد، فوت وقتی. شد داغون اون... بابام

 کس هیچ... کنه قبول تونستنمی. شد پر پر مادرمم. شدم نابود اون با منم شدم، دفن اون با

 ...تونستنمی

 تا گرفت دندان به را دستش انگشتان دندان با و بدهد ادامه نتوانست. شد بریده نفسش و

 .نشود خارج گلویش از فریادی و داد صدای

 

 پاسخ در کند؟می چه دیالیز اما است؛ کلیه نارسایی جایگزین درمان هایروش از یکی دیالیز،*

 طریق از خونی مواد یعنی گیرد،می صورت گلومرولی پاالیش یک همیشه کلیه در که گفت باید

 .شوندمی پاالیش لیتر 180 حدود روزانه هاگلومرول



 دیالیز نتیجه در شودمی اشکال دچار خونی پاالیش بشوند کارکرد کاهش دچار هاکلیه اگر حال

 و جلسه سه هفته هر فرایند، این در بیمار. بگیرد عهده به را خونی پاالیش وظیفه این تواندمی

 خارج بدن از سمی مواد ساعت چهار این طی در. شودمی دیالیز ساعت 4 حدود جلسه هر

 همون تو گرفت تصمیم که شد این. خیلی شد، داغون خیلی مادرم... هم اون از بعد-.شودمی

 .بمونه کردن خلق توش رو هاشونخاطره و کرده زندگی شوهرش با که جایی همون تهران، شهر

 اجازه نباید. کردممی کاری باید. کشیدم جلوتر را خودم و داده قرار میز روی بر را دستانم کف

 بیش که بگذارم توانستمنمی. بگوید مادرش عذاب و درد و پدرش از برایم این از بیشتر دادممی

 .بکشد زجر این از

 خودت داری... بسه! بگی من برای نیستی مجبور. کنی تعریف نیستی مجبور! بسه خب، خیلی-

 .میدی زجر رو

 و کشید اهی رنگم آبی چشمان محو. شد خیره چشمانم به و فشرد یکدیگر روی بر را لبانش

 :داد پاسخ کرد،می اشاره قلبش به انگشت با که طور همان

 بابا مرگ از هم میشم داغون دارم که ساله یه من... مهسا سوزممی درون از دارم که ساله یه من-

 ...هم و

 جایش سر از که طور همان و داد تکان سری. بیاورد زبان بر را حرفش یادامه نتواست و

 :گفت برمیخاست،

 دیگه؟ بریم... ب-

 پشت و گرفتم دستانم میان را کیفم. برخاستم جایم سر از و داده تکان تایید ینشانه به سری

 طرف به مرا و گرفت را ظریفم بازوی که کنم حساب تا بروم صندوق طرف به خواستم او به کرده

 .برگرداند خود

 کجا؟-

 :دادم پاسخ و انداخته باال ایشانه سوال، این از متعجب



 !دیگه کنم حساب-

 :گفت چشمانم به خیره تمام جدیت با و شده درهم رنگش سیاه و فرم خوش ابروان

 همین فقط کنه؟ حساب رو پولش بره دختر و بیرون بیاد دختر یه با مرد یه دیدی دنیا کجای-

 !کنممی حساب خودم! مونده یکی

 امخنده من اما بود، آورده زبان بر ایشوخی هیچ بدون و جدیت با را کلماتش تک تک او اینکه با

 .بشوم خندیدنم مانع تا گرفتممی گاز درون از را هایملپ و بود گرفته

 کنی؟ برخورد جدی و خشن اینقدر که نیازه میشی؟ عصبانی چرا حاال-

 .کردم اشاره بود، گرفته را آن محکم که بازویم به چشم با و

. رفت عقب به قدم یک و کرده رها سرعت به را بازویم باشد، آمده خودش به انگار که طوری

 :گفت و دزدید را نگاهش

 .میام االن بمون، جاهمین. کنی حساب تو بذارم تونمنمی بازم حال، هر در اما... ببخشید-

 برانداز را قامتش پشت از و چرخانده را سرم. رفت صندوق سوی به و گذشت من کنار از سپس

 گرفتم پایین را سرم و زده لبخندی. داشتبرمی گام اقتدار و صالبت با و بود شیک و مردانه. کردم

 .بیاید و بپردازد را حسابمان او تا

 .شنیدم را صدایش که بود گذشته رفتنش از کوتاهی مدت

 بریم؟... خب-

 :گفتم و گرفتم باال را سرم

 .بریم آره،-

 .آمدیم بیرون آرتیست کافه از یکدیگر همراه به هردو و زد رویم به لبخندی

 .جدایی هایلحظه از بودم متنفر من و ایستادیم یکدیگر روی به رو آن ورودی در مقابل



 :گفتم و زده ایتصنعی لبخند

 .افتادی زحمت تو... کردی حساب که ممنونم بازم-

 :گفت گونه طنز حالتی با و کرد ایخنده تک

 !شد خم بارش زیر کمرم که افتادم زحمت تو اونقدر اصال آره،-

 .خندیدم آرام و گزیده ب**ل

 .خداحافظیه وقت... کنم فکر-

 :گفت شادابی لحن با چشمانش، برخالف اما. شد خیره چشمانم به غمناکش سیاه چشمان با

 .بینیممی رو همدیگه بازم... رشت میام بازم. نباش نگران-

 تنها راهم، چرایش. بودم کرده پیدا مرد این به عمیقی وابستگی من و گرفت شدت قلبم تپش

 !بس و دانستمی خدا

 .دادم تکان را سرم و کرده تبسمی

 :گفت آرامی صدای با و کرد دراز طرفم به را دستش

 .بشیم جدا باید دیگه... خب-

 بزرگش و مردانه دست درون را کوچکم دست کوتاهی، مدت از پس و کرده بسته و باز را هایمپلک

 مرا حتی و کند رها را دستانم خواستنمی انگار که بود شده خیره چشمانم به طوری. دادم قرار

 .نبود ممکن امر، دو این کدام هیچ که حیف اما. ببرد خودش با هم

 را داشتنی دوست و عجیب گرمای این تا کردم را تالشم تمام و کرده وارد دستش به مالیمی فشار

 .نبرم خاطر از هرگز

 :گفت ایگرفته حال با او و کردیم رها را یکدیگر هایدست



 چیز یا آمد لبم بر لبخند که دانمنمی اما آمد کش لبانم.میرم منم بعد... برو تو... برو تو اول-

 گلویم به عجیبی بغض. گرفتم فاصله او از آرام و سنگین هاییگام با و داده تکان سری! دیگری

 او از خواستمنمی. بود اجبار سر از و سنگین هایمگام. بود اورده بند را نفسم و بود انداخته چنگ

 هم باز که گفت. آیدمی هم باز که گفت خودش. بروم که بودم مجبور اما خواستمنمی شوم، دور

 نه؟ گفت؛نمی که دروغ ببینیم، را یکدیگر توانیممی

 سرم ایستاد، مقابلم زرد هایتاکسی از یکی که زمانی و کرده بلند ایتاکسی گرفتن برای را دستم

 .چرخاندم او طرف به را

 خود او حیرت و تعجب دیدن با. آمد جلو به قدم یک و گرفته تعجب رنگ چشمانش من دیدن با

 اما چرا، دانمنمی. نمودم احساس را آن خیسی که کشیدم امگونه روی بر دستی متعجب هم من

 .دادم را نظر مورد آدرس و شده ماشین سوار سرعت به کنم، نگاه او به دیگر باری اینکه بدون

 دستانم میان محکم را کیفم و کرده پاک را امگونه روی بر نشسته هایاشک دستانم کف با

 خیره عبور حال در هایماشین و رهگذران به ماشین یشیشه پشت از و چرخاندم را سرم. گرفتم

 !بودم؟ نشده آن متوجه خودم اما بودم کرده گریه که شد چطور اصال کردم؟ گریه چرا. شدم

 او؟ از دوری دلیل؟ چه به بریزم؟ اشک راحتی این به توانستممی چطور

 در بسته چشم طور همان. دادم قرار یکدیگر روی بر آرام را هایمپلک و کشیده عمیقی نفس

 :شنیدم را راننده صدای که بود شدن گرم حال در هایمپلک و بودم نشسته ماشین

 .رسیدیم... خانم-

 .شدم پیاده ماشین از و کرده حساب را اشکرایه. دادم تکان سری و گشوده هم از را هایمپلک

 غرق قدری به. بودم انداخته پایین را سرم و کردممی حرکت آرام و اهسته هاییگام با زنان قدم

 .بودم ایستاده مانخانه در مقابل گرفتم، باال را سرم وقتی که بودم کردن فکر

 اهل به آرامی صدای با شدم، که وارد. کردم باز را خانه در و آورده بیرون کیفم درون از را کلیدم

 ریختن مشغول آشپزخانه در مادر و بود خوابیده اتاق در پدرم. گرفتم را پاسخم و کرده سالم خانه



 و شور با و نشسته هایمانمبل از یک روی بر و سالن در هم مهتاب. بود خود برای آب لیوانی

 .بود کردن چت مشغول فراوان اشتیاق

 به هم را سرد آب کمی و زدم صورتم و سر به آبی و رفته بهداشتی سرویس سمت به راست یک

 پس و رفته اتاقم سمت به. آمدم بیرون و کرده خشک را صورتم حوله با سپس. پاشیدم چشمانم

 با مادر. رفتم سالن به و آمده بیرون اتاق از خانگی، هایلباس با بیرونم هایلباس تعویض از

 نظر به شنگول و شاد که هم مهتاب و بود کاغذ روی بر چیزهایی نوشتن مشغول هیجان

 بودم؟ خبر بی آن از که بود افتاد اتفاقی. رسیدمی

 !انگار شنگولین و شاد خیلی مامان؟ خبریه-

 س شادی با و کرد ایخنده تک

 .بوسیدم را خواهرم یگونه و زده لبخند اشتیاق با

 !شیمی خوشبخت که مطمئنم-

 :پرسیدم بار این. داد تکان سری و کرد بسته و باز را هایشپلک

 بیان؟ قراره کی-

 :داد پاسخ ایدلبرانه لبخند با و آمد کش لبانش

 !امشب-

 قرار دهانم مقابل را راستم دست کف بالفاصله و کشیدم هینی ناخودآگاه کالمش، این شنیدن با

 :گفت من به خطاب و آمد کنارمان نگرانی با بود، شنیده را صدایم که مادر. دادم

 !مهسا؟ شدهچی-

 :دادم تکان را سرم و برخاسته جایم سر از استرس و اضطراب با

! خدا وای! بخونم باید هاممدرس تازه! نکردم انتخاب رو لباسم هنوز که من! امشبه؟... امشب-

 !اُمله عروس خواهر گنمی بعد... نرسم اگه! هین... مونده هاملباس هست، هامدرس



 داری خنده حرف که من امّا. خندیدن به کردن شروع و انداخته یکدیگر به نگاهی مادرم و مهتاب

 :گفتم و کوبیده زمین بر را پایم عصبانیت با! بودم نزده

 !امجدی کامال من خندین؟می چی برای-

 :گفت بود، مشهود صدایش در خنده آثار همچنان که حالی در و داد تکان طرفین به سری مادرم

! بشی کار به دست زودتر باید داری، افتاده عقب کار قدراین اگه... باشه عزیزم؟ خندیدیم کجا-

 نه؟

 :دادم پاسخ و گرفته دندان به را پایینم ب**ل

 !بپوشم چی که کنممی انتخاب بعد بخونم، رو هامدرس اول باید! آره وای-

 :گفتم خواهرم به خطاب و برگشته راه یمیانه که کنم عبور کنارشان از سرعت به خواستم و

 من نظر بدون فهمیدی؟ بدم، نظر امشبت لباس انتخاب تو بیام و بشه تموم درسم من وایسا-

 !کشمتمی کنی، انتخاب

 :گفت و داد تکان برایم سری لبخند با

 !مونممی منتظرت کوچیکه، آبجی چشم-

 شادی بستم، که را اتاقم در. شدم اتاقم راهی و کوبیده هم بر را هامدست کف اشتیاق و شور با

 :گفتم و گرفته گاز را لبم ناراحت حالتی با و رفته بین از آن یک در درونم

 معرفی من به رو داماد آقا اومده خواستگاریش شب تازه ما نامرد   خواهر این یعنی ببینم، وایسا-

 کرده؟

 :دادم تکان هوا در دستی حرص با و انداخته باال ایشانه سپس

 خیلی! کردممی هنگ اشخانواده و پسره اومدن با من بعد! نگه االنم خواستمی خدا، رو تو نه-

 !گفت بهم االن که کرد لطف

 :کروم زمزمه ارامی به و کرده ریز را چشمانم



 !خواستگاریشه که امشب حاال! وایسا ارم،می در سرش رو تالفیش-

 .نشستم امصندلی روی و رساندم میزم پشت را خودم حرص با و کرده پوفی

 !بخون درس کردن تلف وقت جای به دیگه، بسه! اوف-

 به نگاهی. دادم قرار مقابلم میز روی و برداشتم را تستم هایکتاب از یکی و کشیده عمیقی نفس

 خواستم که همین و گرفته دست در را مدادم. کردم باز را نظر مورد ی صفحه و انداخته ام برنامه

 .شنیدم را تلفنم پیامک صدای نمایم، شروع را زدنم تست

 :بود داده پیام که بود مازیار. کشیدم بیرون آن درون از را تلفنم و انداخته کیفم به نگاهی

 خونه؟ رسیدی... سالم-

 :دادم پاسخ و فشرده برهم را هایمپلک

 .رسیدم آره،-

 :نوشت برایم دیگر باری و کرد کوتاهی مکث

 کردی؟می گریه داشتی چرا! پیشت مونده ذهنم رفتی، که ایلحظه اون از-

 بدهم؟ توانستممی جوابی چه شدم، خیره تلفن یصفحه به عاجزانه و کردم جمع را بانم**ل

 .بود اومده در اشکم همین واسه چشمم، تو بود رفته آشغال. کردمنمی گریه-

 باور را خودم حرف توانستمنمی هم من خود حتی کند؟ باور مرا دروغ این بود ممکن کسی چه و

 !کنم

 ...دیدم اشتباه من پس! طور این که-

  

 !دهم انجام توانستمنمی دیگری کار خب،

 .خوشحالم خیلی من ها،این از جدا حاال... اوم-



 چطور؟-

 :نوشتم جوابش در و کرده ایخنده

 !ادمی خواستگار خواهرم برای امشب-

 :گفت و کرد کوتاهی مکث

 هست؟ راضی خواهرتم حاال شدم، خوشحال! خوب چه وای،-

 :نوشتم و زده لبخندی

 درس که االن حاال! نداشتیم خبر ما و داشته دومادمون آقا با طویلی و طول داستان بابا، آره-

 بدم؟ پیام بهت دوباره شهمی شد تموم هامدرس که دیگه ساعت یه دارم،

 تونستی وقت هر برس، درست به برو. ببخشید خونی،می درس داری دونستمنمی من! آره آره،-

 .بده پیام

 !دیگر بود من داشتنی دوست

 !سیاه چشم باش خودت مراقب ممنونم،-

 !دریایی باش خودت مراقب هم تو-

 خطاب دریایی مرا هم مازیار بود، کم فرناز. خندیدم زده هیجان و زده ذوق شد، گرد چشمانم

 !کردمی

 در دیگر باری را مدادم داشتم، ب**ل بر که نمایی دندون لبخند با و داده قرار کنارم را تلفنم

 .زدن تست به کردم شروع و گرفته دست

*** 

 

 چطوره؟ من برای سفید شال با سفید دامن و کت این نظرت به-



 را ظرافتش و کرده لمس را آن دستم با و برداشته تختش روی از را بود داده نشان که شالی

 بسیار بود کرده انتخاب که شالی با برق و رنگ سفید دامن و کت بود، لطیف و نرم. زدم تخمین

 .بود برازنده

 :دادم پاسخ رنگش، سبز چشمان به خیره و نشانده ب**ل بر زیبایی لبخند

 .قشنگن همشون خوبه، خیلی-

 .کردمی نگاه هالباس به و بود داده قرار اشچانه زیر را دستش متفکرانه مادر

 .دامنه و کت از ترشیک و ترجذاب نظرم به بپوشی؟ سارافون نیست بهتر... جون مهتاب-

 نظر به. کرد نگاه بود، مادر دست در که دوختی خوش و زیبا سارافون به و برگشت مهتاب

 :پرسید و بازگشت من طرف به. است پسندیده هم را مادر بندی ترکیب که رسیدمی

 من؟ کنم چی... قشنگه هم این-

 .پیچاندم اماشاره انگشت دور را سیاهم موهای از ایدسته و کرده تر زبان با را بانم**ل

 ترشیک دامن و کت... کنم فکر ولی... این هم دمیا بهت سفید دامن و کت هم... خب... هوم-

 .بپوشین دامن و کت دوتاتون هر. باشه

 .دوخت زیبایش دامن و کت به را نگاهش و داد تکان را سرش زده ذوق

 .پوشممی رو هاهمین پس-

 :گفت و بازگشت من سوی به لبخند با

 بپوشی؟ چی کردی انتخاب تو-

 :گفتم ب**ل به لبخند و سینه به دست و کرده بسته باز را هایمپلک

 !رنگ سفید شال یه و مشکی سارافون یه آره،-

 :انداخت طنین هایمگوش در شیرینش کالم و زد برق زیبایش چشمان



 :داد تکان را رش!جونم آبی چشم میاد بهت خیلی عالیه،-

 :دادم پاسخ شیطنت با و خندیدم

 !خانم عروس ترهخوشگل شما مال که البته-

 :گفتم مهتاب و مادر به خطاب و گرفته عمق لبخندم. انداخت پایین سر و خندید شیرین

 .بشم حاضر و بپوشم رو لباسام اتاقم رممی من-

 را در مادر که وقتی. اومد بیرون خواهرم اتاق از من از بعد هم مادر و داده تکان را سرشان دو، هر

 شلوار و کت. شد حاضر مقابلمان آماده و حاضر پدر شود، حاضر مهتاب تا بست سرش پشت

 چشمان. بود داده حالت را موهایش و زده قرمز کراواتی بود، کرده تن به را براقش و رنگ مشکی

 شاداب و خندان زده، سوتی. داشت ب**ل بر عمیقی لبخند و درخشیدمی رنگش خوش زیبای

 :گفتم و زده پدر دور به چرخی

 !شدی خوب چقدر! هادارم خوشتیپی پدر عجب! اووه-

 :گفت چشمانم به خیره سپس بوسید، را سرم و کرد ای خنده تک

 .بیان مهمونامون کهاین از قبل شو حاضر برو بدو-

 :گفتم و زده چشمکی

 !باوشه دیگه؟ سیاه نخود دنبال برم من االن... آهان-

 :گفت و خندید بلند صدای با پدر و کرد نگاهم بار شماتت مادر

 !برو بدو بچه، نریز زبون-

 با را امانتخابی سارافون و شده داخل. رفتم اتاقم سمت به و گفته زیرلبی چشمی شیطنت با

 .نمودم تعویض داشتم، تن بر که هاییلباس

 آرایش نوبت. نشاندم موهایم روی بر را دارم نگین و سفید تل بسته، اسبی دم را موهایم سپس

 پوشاندن برای پودر کرم کرم، ب**ل رژ. ساده و مختصر بسیار آرایشی همیشه، مثل و بود کردن



 و زده آیینه در خودم به لبخندی. زدم گونه رژ هم کمی و ابرو ریمل آن، صافی و صورتم هایجوش

 دست در را تلفنم فراوان، شور و شادابی با زده، چرخی. انداختم سرم بر هم را سفیدم شال

 .گرفتم

 :بود داده پیام برایم مازیار

 اومدن؟ مهموناتون-

 .رسنمی دیگه یکم ولی نه، هنوز-

 !هاپرسممی رو خبرها ازت بعدش برس، مهموناتون به برو. خوبه-

 :نوشتم برایش و کرده ای خنده

 .دممی جواب من بپرس، داری دوست چی هر تو! باشه-

 حرف مراسم بعد پس بره، پیش خواینمی که جوریاون چیز همه امیدوارم! پس شد عالی-

 .زنیممی

 :نوشتم و نهاده هم بر را هایمپلک

 .خداحافظ موقع اون تا حتماً،-

 .پیامتم منتظر دریایی، خداحافظ-

 !کند؟ خطاب دریایی مرا که بود آموخته مرد این به کسی چه و داده تکان تاسف روی از سری

 هایپرسی احوال و سالم صدای که دادم قرار میزم روی بر را تلفنم و کشیده هایملباس بر دستی

 به و ایستاده پدر و مادر کنار و رفته بیرون اتاق از هیجان با. شنیدم ایغریبه مرد با را پدرم

 .گفتیم آمد خوش مهمانان

 که طور همان. آمد چشمانمان مقابل نیز او خود قامت و قد آمدند، داخل که سامان مادر و پدر

 مشکی شلوار و کت آن در اش ایقهوه چشمان. بود جذاب و هیکلی بودم، دیده هایشعکس در

 .بود داده مادر دست به را آن که داشت دست در زیبایی و بزرگ گل دسته درخشید،می براق



 میکرد، صحبت مادرم و پدر با احترام و لبخند با

 معرفی هاآن به مرا و کرد دراز من طرف به را دستش و داد قرار مناسبی جای در را گل دسته مادر

 .نمود

 .مهسا کوچکترم دختر-

 .کرد دراز طرفم به را دستش و داد تکان سری سامان

 .شنیدم زیاد مهتاب از رو تعریفتون. خانم مهسا خوشبختم-

 را مادرش و پدر و سامان پدرم،. دادم تکان سری تنها و دادم دست او با و زده ایمحجوبانه لبخند

 مهتاب به نگاهی تا رفت آشپزخانه طرف به هم مادر و نمود راهنمایی هایمانمبل و سالن طرف به

 .اندازد بی

 :نمود کردن صحبت به شروع پدرمان و نشستیم اشخانواده و سامان مقابل پدرم، کنار

 کردین؟ پیدا راحت رو جااین... خب-

 :گفت و داد تکان سری لبخند با سامان پدر

 .کردیم پیدا راحت. خوبیه و راست سر جای بله،-

 :پرسید کرد،می وارسی را خانه اطراف اش ایقهوه چشمان با که طور همان نیز سامان مادر

 در پدرمان کنار که طور همان و آمد بیرون آشپزخانه از مادر!کو؟ ما خانم مهتاب پس... خب-

 :داد پاسخ مینشست، دیگری سمت

 .ریزهمی رو هاچایی داره اد،می االن-

 زدممی حدس. رسیدمی نظر به شور پر و زدههیجان. انداختم سامان به نگاهی و چرخاندم را سرم

 خواب یک مثل برایش حتمی و آوردمی چای برایش که ببیند را مهتاب که نبود دلش تو دل

 .است آمده او خواستگاری به اکنون که بود شیرین



 صحبت، گرم شکل، همین به نیز مادرها و شده یکدیگر با صحبت مشغول سامان پدر و پدرمان

 که داشت دست در بزرگی رنگ سفید سینی. آمد بیرون آشپزخانه از مهتاب که بودند گو و گفت

 پدرمان چشمان به نگاهی. بود داده قرار قند و نلبکی همراه چای استکان هفت آن روی بر

 رسید، که سامان مقابل و کرد تعارف چای آنان به. رفت سامان مادر و پدر طرف به انداخت،

 شده پیش از ترمضطرب که خواهرم. برداشت را نلبکی و چای خواهرم چشمان به خیره سامان

 چای که پدر و مادر به. برگشت ما طرف به و گرفت سامان چشمان از سرعت به را نگاهش بود،

 را صدایم او تنها که طوری آهسته ب**ل زیر و برداشته را چایم استکان هم من کرد، تعارف

 :گفتم بشنود،

 !شدی خوشگل خیلی-

 .بخشید زینت را بانش**ل یگوشه که بود عمیقی لبخند نیز او پاسخ و

 و داد قرار مقابلمان میزهای روی بر را چای سینه مهتاب رسید، صاحبانشان دست به که هاچای

 دیگر باری خواهرم، نشستن با. نشست سامان مادر و پدر مقابل هامبل از یکی روی بر

 تواندمی حد این تا دختر یک از خواستگاری که دانستمنمی. شد آغاز پها بزرگتر هایصحبت

 و بودند شده جمع هم دور آن خاطر به که ایاصلی بحث از که داشتم انتظار! باشد کننده کسل

 اقتصادی سیاسی، اوضاع و هوا و آب از نه کنند، صحبت پسرشان برای خواهرم خواستگاری از

 !سامان مادر معروف هایسیب پای و شکالتی هایکیک پخت دستور آشپزی، یا کشور،

 سامان. بود گرفته پایبن را سرش محجوبانه که انداختم مهتاب به نگاهی و کشیده عمیقی نفس

 آسمان به هایشانخنده و اعتراض صدای و کرده شرکت پدرهایمان بحث در گداری گه نیز

. کند تعارف مهمانان به را میوه ظرف تا برخاست جایش سر از مهتاب گذشت، که کمی. رفتمی

 خوردن به تمایلی فعال که گفت و کرد تشکر خواهرم از انگیزی بر تحسین لبخند با سامان پدر

. داد قرار اشدستی پیش درون را خیار و سیب عدد یک خواهرم مکرر اصرارهای با امّا ندارد، میوه

 به لبخند با مهتاب. کرد تشکر مهتاب از و برداشته سیبی و پرتقال لبخند با نیز سامان مادر

 گفت، مهتاب گوش زیر چیزی سامان که دیدم. کرد تعارف او به را میوه ظرف و رفت سامان طرف



 لبخند و انداخت گل خواهرم هایلپ که بود چه دانمنمی اما برداشت، سیب و خیار عدد یک

 .نشاند بانش**ل بر عمیقی

 مقتدری و رسا صدای با پدر ندارد، تمامی شانمتفرقه هایصحبت این کردممی فکر که حالی در

 :شد اصلی بحث یکننده آغاز

 ؟(سامان پدر) جان پرهام نه مطلب، اصل سراغ بریم دیگه بهتره کنممی فکر... خب-

 :گفت و داد تکان سری لبخند با بود، پرهام نامش که سامان پدر

ً  نه، که چرا-  !حتما

 پدرهایمان.دادند فرا گوش شانهمسران سخنان به و کشیده دست گویشان و گفت از نیز مادرها

. بودم فکر در هم باز من و گفتندمی مختلف مسائل باب در آنان. بودم فکر در من و گفتندمی

 در هم باز بزنند، را هایشانحرف و ببرد اتاقش به را سامان خواست مهتاب از پدر که زمانی حتی

 .بودم فکر

 بی مازیار از غیر به دیگری چیز به لحظه آن در توانستمنمی امّا چرا، دانستمنمی خودمم حتی

 که بودم سیاهی چشمان آن دلتنگ من و بود شانخانه به بازگشت راه در حتمی او. اندیشم

 شده که طور هر خواستمی دلم برود، که خواستنمی دلم! بود چشمانم مقابل پیش ساعاتی

 نگاه که ایلحظه روم،می دیدارش به که ایلحظه در و داشته نگه جاهمین را او. شوم او رفتن مانع

 امّا. بمانم ابد تا لحظه همان در او با و کرده متوقف را زمان افتاد،می امآبی نگاه به اغواگرش سیاه

 مهرداد حتی کسی، هیچ به نسبت هرگز را احساس این من. خورد تکان قلبم درون چیزی

 خدایم حکمت دانستمنمی! کنممی تابی بی مازیار سیاه چشمان برای حاال امّا. امنداشته

 حتی است؟ گرفته شکل من وجود در احساسی همچین چرا که دانستمنمی و چیست

 اگر کهاین! کنممی قیاس مازیار با را سامان خواهرم، خواستگاری مراسم در چرا که دانستمنمی

 تن به مشکی شلوار و کت بود، آمده خواستگار عنوان به بود، نشسته جایگاه آن در مازیار

 همانند سیاه شلواری و کت در را او توانستممی! شدمی دلربا و جذاب اندازه چه تا داشت،

 را موهایش. دارد دست در گلی دسته و بسته قرمز کراواتی که حالی در کنم، مجسم چشمانش



 ابروان. است ریخته اشپیشانی روی آن کوچک تار یک و بسته سرش پشت همیشه، مانند

 بان**ل و است اطراف ی خیره سیاهش چشمان دارند، قرار هم کنار در تمام متانت با زیبایش

 پسر هر یا و سامان از ترسیما خوش و ترجذاب بسیار ها،لباس آن در او! خندندمی زیبایش

 را آن دیگری احدالناس هیچ چشمان که داشتند ایجاذبه او سیاه چشمان. شدمی دیگری

 .نشاندم ب**ل بر عمیقی لبخند موقعیت آن در او تصور از! نداشت

 که زمانی. آوردم خاطر به را آرتیست کافه در قرارمان و شد محو چشمانم پیش از تصویر این بعد،

 و جنبش به وجودم تمام انداخت، من جان به را کننده دیوانه گرمای آن و گرفت را دستم مچ

 اطراف پوست و هاناخن از و کردمی لمس را دستم اش،مردانه انگشتان با که زمانی. افتاد تکاپو

 شدن لمس شیرین حس دادم؛می انتقال وجودم به را شیرین حس آن لذت با من گفت،می آن

 !او بخش حیات دستان توسط

 به اشچانه از نگاهم برگرداند، خود طرف به مرا و داد قرار بازویم روی بر را دستش که وقتی

 که مطلقی سیاهی از وای. شد متوقف جاهمان و رسید چشمانش به بانش**ل از و بانش**ل

 مشغول خود به مرا ذکر و فکر تمام که نامی مازیار این از وای! کندمی نیست را هست چه هر

 خداحافظی مهمانانمان از داشتیم که آمدم خود به زمانی تنها که حدی آن در بود، کرده

 و کردمی سیر ابرها در شعف و شادی از مهتاب بیاورم، زبان بر ایکلمه خواستمنمی! کردیممی

 و وسایل کردن مرتب از پس و کرده جمع را کثیف هایدستی پیش و هاظرف سکوت، در تنها من،

 برداشتن از پس غمناک، و گرفته حالی با و بسته سرم پشت را در.رفتم اتاقم به مادر، کمک

 خواستگاری شب در چرا بود؟ گرفته دلم چرا. کشیدم دراز آن روی بر و رفته تختم سوی به تلفنم

 بازگشتن توانستمی علتش! بودم؟ غمگین من بودند، خوشحالی غرق همگی که زمانی خواهرم،

ً  ندیدن و تهران به مازیار  آن معتاد من که باشد این تواندمی باشد؟ او مدت طوالنی احتماال

 بودم؟ شده رنگ سیاه چشمان

 توانستمنمی و رفتمی که بودم مردی دلتنگ من آری،. کشیدم آهی و فشرده هم بر را بانم**ل

 انگار که بودم دلتنگ طوری من و بود امروز همین دیدارمان! بودم شده دلتنگ زود چه. ببینم را او

 !است گذشته دیدارمان آخرین از هاسال



 پیام و کرده لمس را مازیار نام روی. شدم اپواتس ی برنامه وارد و گرفته چشمانم مقابل را تلفنم

 :نمودم ارسال برایش را کوتاهی

 .شد تموم خواستگاری-

 .نمود ارسال برایم را پاسخش بعد و شد برقرار کوتاهی مکث

 اوضاع؟ بود چطور خوبه،-

 :دادم پاسخ و کشیده ابروهایم روی بر را اماشاره انگشت

 .هستند راضی هم داماد خانواده اومدمی نظرم به خوشحاله، خیلی خواهرم! بود خوب-

 .باشه مبارکش خوشحالم؛ خواهرت برای خداروشکر،-

 :نوشتم و شد بانم**ل ی دهنده زینت محوی لبخند

 نه؟ راهی تو چطوری؟ تو ممنونم،-

 .کنهمی رانندگی داره حسام. راهیم تو آره... خوبم-

 و بود آمده رشت به همراهش که فردی همان کیست؟ حسام که آوردم خاطر به تا کردم فکر کمی

 طریق این از امّا بودم، ندیده را او! بود زده صدا بلند را او نام مازیار امیر، پیتزا در روز آن

 .شناختمشمی

 !برسین سالمت به. باش خودت مراقب... اها-

 چطوری؟ خودت... ببینم... دریایی ممنونم-

 بود؟ درست بود، آمده سراغم به که عجیبی دلتنگی از گفتن آیا گفتم؟می چه

 .امروز برای ممنون راسی. ممنون خوبم،-

 !ممنونم تو از من-

 :پرسیدم و داده باال ابرویی تای متعجب



 !نکردم کاری که من چرا؟ چی؟-

 :لرزاند شدت به مرا قلب که پیامی بعد و سکوت لحظه چند

 !کردن چشمات ولی... نه تو-

ً  مرد این. افتاد دستانم جان به خفیفی لرزش و گرفت باال قلبم تپش  کرده مرا جان قصد یقیننا

 !بود

 .نشدم متوجه رو منظورت-

 چه کوتاه، پیام این پشت در که کنم باور خواستمنمی هم شاید! گفتممی که این بود دروغ و

 .است رسانده من به را منظوری

ً  نداره، عیبی-  :دادم پیام و کشیده عمیقی نفس!شیمی متوجه روز یه حتما

 ها؟طرف این بیای تونیمی دوباره کی نظرت به... خب-

 :نوشت برایم فورا

 شده؟ تنگ برام دلت نرفته نکنه ببینم،-

 !شناختمشنمی دیگر که دلی این بود شده تنگ چرا؟ دروغ و کرده ایخنده تک

 شلوغ سرم خیلی شه،می شروع اولم ترم امتحانات دیگه وقت چند من چون. گممی جوریهمین-

 .شهمی

 :داد پاسخ که کردم جمع کنارم را موهایم

 ببینمت؟ تونمنمی بیام اگرم یعنی این-

 :کردمی اثبات نوشتم که را چیزی خالف سینه، یقفسه به قلبم محکم یضربه

 !بیرون برم هامامتحان وسط تونمنمی که من چون نتونی، ممکنه-

 :نوشت برایم بعد، و کرد کوتاهی مکث



 دوباره تونممی چی؟ موقع اون رشت، بیام اگه دوباره من شد، تموم که هاتامتحان این... خب-

 ببینمت؟

 را آن قلبم که باشد چیزی همان بود ممکن آیا ببیند؟ مرا دفعه هر بخواهد که داشت دلیلی چه

 زند؟می فریاد

 .دارم امتحان که زمانیه از بیشتر احتمالش ولی! چطوره اوضاع ببینم باید-

 .کافیه من برای هم همین... خب-

 با کردمی بازی! برسد؟ کجا به است قرار گفتارش طرز این با مرد این که دانستمنمی من و

 بود؟ کرده پیدا تمایل او به عجیب که ایساله هیجده دخترک

 :نوشت برایم خودش دیگر باری که ننوشتم جوابش در پیامی

 زود؟ یا خوابیمی دیر هاشب... ببینم-

 :دادم پاسخ سوال، این از متعجب

 چطور؟ داره، بستگی-

 .پرسیدم جوریهمین هیچی،-

 توانستمنمی و شده خشک گلویم. بود افتاده جانم به عجیبی خفگی حس امّا چرا، دانستمنمی

 .بکشم نفس

 .برم دیگه من نداری، کاری اگه پس... باشه-

 .دریایی بخیر شبت. باش خودت مراقب نه،-

 :دادم پاسخ و فشرده یکدیگر روی بر را هایم پلک

 !چشم سیه بخیر شب باش، خودت مراقب هم تو-



 امخانه درون راحتی هایلباس با را هایملباس. برخاستم جایم سر از و داده قرار ایگوشه را تلفنم

 سرد آب لیوانی و شده آشپزخانه وارد آهسته هاییگام با. رفتم بیرون اتاق از بعد و نموده تعویض

 آب دیگری لیوان باشد، شده بیشتر امتشنگی گویی کشیدم، سر را آن وقتی. ریختم خودم برای

. دادم قرار جایش سر و کشیده آب را لیوان سپس کشیده، عمیقی نفس. نوشیدم سرد

 داشته تمایل من به باید او چرا دانستمنمی کشید؟ خواهد کجا به قصه این پایان دانستمنمی

 سیاه چشمان که باشم پروا بی حد این تا توانممی چطور که فهمیدمنمی هیچ او؟ به من و باشد

 دوستی یک از بیشتر نباید روند این! باشم داشته دوست اندازه این تا را ساله چهار و سی مردی

 بر را دستم! من نه و پذیردمی جامعه نه. باشد این از بیشتر که تواندنمی برود، پیش به ساده

 ایدقیقه و گفته بخیر شب خواهرم و پدر و مادر به. رفتم بیرون آشپزخانه از و داده قرار قلبم روی

 .رفتم فرو خواب آغوش در فراوان، خستگی با بعد،

. بود مانده اولمان ترم هاتامتحان ی دوره پایان به امتحان یک تنها و بود امتحاناتمان اواخر***

 پشت مرا گویی که کرد عبور کنارم از سرعت پر و سریع قدری به چیز همه ماه، یک این طول در

 مازیار با قبل از ترکم که بودم کرده هایمدرس غرق را خودم قدرآن! است گذاشته خوددجا سر

 او به این از بیشتر نباید و بمانم دور او از باید که گفتمی درونم در حسی. کردممی صحبت

 چیز همه و است محض سیاهی راه این آخر که کشیدمی فریاد وجودم در چیزی. بشوم نزدیک

 :گفتمی کجی دهن با نوایمبی قلب طرفی، از. شد خواهد نابود

 !نیستی؟ سیاه رنگ عاشق تو مگه-

 دور توانستممی نه و شوم نزدیک توانستممی نه امّا بودم، سیاه رنگ عاشق من. بود او با حق و

 که دانستمنمی! تمام نابودی هم باز ماندم،می دور اگر و تمام نابودی شدممی نزدیکش اگر. بمانم

. بود مازیار با ارتباط حد کمترین کردم،می که کاری تنها است، غلط کاری چه و درست کاری چه

 آوار بیچاره من سر بر را بالیی هایشحرف و جمالت با نیز کوتاه گوهای و گفت همان در هم باز امّا

 .شدممی مدفون آن در و بیایم بیرون آوار آن زیر از توانستمنمی که کردمی

 ارتباط مادرم با سامان یخانواده پیش، شب دو. کشیدم امچهره روی بر دستی و کشیده آهی

 شعفی و شور چنان با را روزها این مهتاب. بودند کرده اعالم را خود مساعد نظر و کرده برقرار



 کنار تواندمی او که خاطر این به شاید. کردممی حسادت او قلب در خوشی به گاهی که گذراندمی

 …من امّا باشد خواهدمی که کسی

 بود این بدهم انجام توانستممی که کاری تنها من و بود شده گذاشته نیز برون بعله مراسم قرار

 حساسیت پدر و مادر کهاین وجود با. کنم هاتمامتحان و درس غرق را خودم قبل، از بیشتر که

 از. است افتاده اتفاقی که دانستمی مهتاب امّا داشتند، من جدید حالت این به نسبت تریکم

ً  او نظر  پنهان شان همه از و برده رنج ام زندگی در عاملی حضور از من که بود آشکار و واضح کامال

 کردممی وادارش و کرده مجاب را او نوعی به که پیچاندم را حرف چنان بار هر من امّا. کنممی

 کاری که کردممی خداروشکر و بود خودش شادی و شور درگیر که هم روز چند این. بگذارد تنهایم

 توانمنمی من که افسوس بود، خوشحال و شاد و گذرانده سامان با را مدت این. نداشت من کار به

 .نمایم تجربه را او مانند ایخوشی هرگز

 خوب؟ دختر کجایی! وای ای-

 خندانی حالت با او و گرفتم باال را سرم بود، ایستاده مقابلم درست که سوگندی صدای شنیدن با

 :گفت

 شده؟ غرق هاتکشتی جوریاین که دادی بد رو امتحانت نکنه چیه؟-

 :دادم پاسخ و شد بانم**ل مهمان تلخی لبخند

 باشه؟ بارم دومین این که دادم بد رو امتحانی حاال تا کی من-

 :گفت و کشید اشچانه زیر به دستی متفکرانه

 شده؟چی بگو پس..خب! گیامی راست-

 بیاید که کشیدممی را مادرم انتظار من و بودیم ایستاده یکدیگر روی به رو مدرسه حیاط در

 .دنبالم

 شده؟چی چی-

 :گفت و انداخت پایم تا سر به نگاهی کمر به دست و کرد ظریفی اخم



 تو زمانی چه تو ندونم اگه من دوستیم، باهم ساله سه احمقیم؟ ما کردی فکر تو جون، دختر-

 !نیستم آدم دیگه که کشیمی زجر چیزی از داری و خودتی

 .کشیدممی رنج بود، شده ایجاد قلبم در که ایممنوعه عشق از من بود، درست کشیدم؟می زجر

 خواهرم کهاین از بعد کهاین فکر... بودم فکر تو یکم فقط... فقط من دیوونه؟ رنجی چه! وا-

 !شممی تنها خیلی من خودش، یخونه بره و کنه عروسی

 :گفت و کرد نگاهم دردمند و مظلومانه است، کرده باور مرا های حرف رسیدمی نظر به که سوگند

 و خواهرش به بازم بکنه، هم ازدواج! برنگرده دیگه رهنمی که خواهرت حرفیه؟ چه این بابا، ای-

 .دیگه میزنه سر اش خانواده

 :دادم پاسخ و انداخته باال ای شانه

 .دهمی دست از رو خودش شادی رنگ خونه اون، بدون.. .امّا-

 که طور این نه امّا بودم ناراحت و غمگین مانخانه از اشعروسی از بعد مهتاب رفتن خاطر به

-.دانستنمی را آن احدالناسی هیچ که بود چیزی من، گرفتگی و ناراحتی دلیل حتی. گفتممی

 کردم،می ناراحتی احساس رفت و کرد ازدواج داداشم هم من... کنممی درکت! دیوونه ی دختره

 .کنیمی عادت بعد

 سمت به. شدم جدا او از و کرده خداحافظی سوگند از آمد، که مادرم! دیگر تلخی لبخند بازهم و

 :پرسید لبخند با که سوالش جواب در و رفته مادرم

 بود؟ چطور امتحان-

 :گفتم

 .همیشه مثل عالی،-

. نشستم صندلی روی بر و کرده باز را شاگرد سمت در. داد تکان سری و گرفته عمق تبسمش

 عقب های صندلی روی بر را ام بندی کیف منم که نشست ماشین فرمان پشت هم مادر



 کشیده، پایین را ماشین یشیشه کمی نیز من افتاد، راه به و کرده روشن را ماشین مادر. انداختم

 که ماشین ضبط صدای شنیدن با. نمودم امچهره مهمان را میوزید که دلنشینی و خنک باد

 حبس سینه در نفسم و افتاد یکدیگر روی بر هایمپلک خواند،می را امعالقه مورد ترکی آهنگ

 :شد

_Gücün var mı sevgilim, derin sularda inci tanesi aramaya 

 بگردی؟ مروارید یدونه دنبال عمیق هایآب تو که داری رو این قدرت هنوزم عزیزم

 

Cesaretin kaldıysa, hala benle aşktan konuşmaya 

 بزنی؟ حرف عشق از من با هنوزم که مونده باقی واست جسارتی

 

Söyle canım sevgilim, hayat bize oyun oynuyor olabilir mi 

 باشه؟ گرفته بازی به رو ما زندگی که ممکنه بگو؛ دلم عزیز

 

Yorgun gibi bir halin var 

 .ایمی خسته نظر به

 

Duyguların karışık olabilir mi 

 باشه؟ شده پیچیده احساساتت ممکنه

 (باشی؟ شده گیج ممکنه)

 



Sil baştan başlamak gerek bazen 

Hayatı sıfırlamak 

 .کرد شروع( نو از) صفر از رو زندگی دوباره تا کرد پاک[ رو چی همه] باید وقتا بعضی

 

Sil baştan sevmek gerek bazen 

 .شد عاشق دوباره و کرد پاک[ رو چی همه] باید وقتا بعضی

 

Her şeyi unutmak 

 .برد یاد از رو چی همه تا

 

Sanki bugün son günmüş gibi 

dolu dolu yaşamak istiyorum ben 

 .روزمه آخرین امروز که انگار کنم؛ زندگی وجود تمام با میخوام

 

Her ne çıkarsa yoluma, selam verip yürümek istiyorum ben 

 .بشم رد و کنم سالم اومد، راهم سر که چی هر به خواممی

Gücün var mı sevgilim, derin sularda inci tanesi aramaya 

 .کرد شروع( نو از) صفر از رو زندگی دوباره تا کرد پاک[ رو چی همه]  باید وقتا بعضی

 



Sil baştan sevmek gerek bazen 

 .شد عاشق دوباره و کرد پاک[ رو چی همه] باید وقتا بعضی

 

Her şeyi unutmak 

 .برد یاد از رو چی همه تا

 :خواندم خواننده همراه کنان زمزمه و کشیده اهی

Sil baştan başlamak gerek bazen_ 

Hayatı sıfırlamak 

 .(کرد شروع صفر از رو زندگی دوباره تا کرد پاک رو چی همه باید وقتا بعضی)

 ها قدیم اهنگ، این به دادن گوش با. اورد خاطرم به را مازیار آهنگ قسمت این چرا، انمدنمی و

 حاال، امّا. کنم شروع نو از را چیز همه و ببرم خاطرم از را مهرداد باید که کردممی یاداوری خود به

 !بدارم دوست توانمنمی هم را است آمده کهآن امّا است، رفته خاطرم از مهرداد

 خواهدمی که کسی هر کنار کس هر شدمی چطور بود؟ گرفته را گریبانم که بود سرنوشتی چه این

 و آور عذاب عشقی دام به کننده، خوار عشق یک دام از شدمی چطور نتوانم؟ من امّا باشد

 و ماناجتماعی متفاوت هایجایگاه و مان سنی اختالف که چرا ناممکن؟ چرا افتم؟بی ناممکن

 ایجاد انمانمی را گیری چشم تفاوت ایم،کرده رشد و امده دنیا به آن در که متفاوتی هایدوره

 موارد برخی در. بلعکس و نبود من پسند مورد عنوان هیچ به او عالیق از برخی. بود کرده

 تمام چه گر کرد؛نمی درک مرا موارد از بسیاری در نیز او و گویدمی چه که کنم درک توانستمنمی

 احساس او و خود وجود در که ایعالقه رغم علی. توانستنمی امّا کند درکم تا کردمی را تالشش

 چهار و سی مرد. بزنم حدس مانعالقه فهمیدن از را هایمخانواده واکنش توانستمنمی کردم،می

 و دارد را پدرش سن نوعی به گفت توانمی که خواهدمی را ایساله هیجده دختر که ایساله

 توانستیممی چطور! است بزرگتر او از سال شانزده که دارد عالقه مردی به که ساله هجده دختر



 توانستیممی چطور کردیم،می اگر حتی کنیم؟ حل را انمانمی بزرگ و کوچک هایاختالف

 !بپذیرند؟ را مانرابطه که کنیم مجاب را هایمان خانواده

 آتش به کمال و تمام مرا جیگر این و کردنمی قبول را ازدواجی چنین هرگز من پدر نبود، ممکن

 در مادر و بودیم مانخانه مقابل گشودم، هم از و بسته را هایمپلک که دیگری باری.کشیدمی

 آن از ماشین، کردن خاموش از پس و زده یکدیگر به لبخندی. بود ماشینمان کردن پارک حال

 دست در را همراهش کیف هم مادر برداشتم، را امبندی کیف و کرده باز را ماشین در. شدیم پیاده

 بود آورده بیرون در از را سرش لبخند با مهتاب شدیم، که داخل. رفتیم مانخانه طرف به و گرفت

 :گفت و کرد گرد را چشمانش حال، آن در مهتاب دیدن با مادر میشکرد، نگاهمان و

 !ال اون از بیرون بیار رو سرت! در الی مونهمی گردنت االن! دختر؟ کاریه چه این-

 را دستانش سپس. کرد باز رویمان به کامل را در و برده عقب را سرش خندید، شیطنت با مهتاب

 :داد پاسخ و کرده قفل سرش پشت

 !هست حواسم! که شهنمی چیزیم بابا، نه-

 ایشانه مهتاب. شد خانه وارد هایشکفش اوردن در از پس و داد تکان تاسف روی از سری مادر

 :گفت بودم، هایمکفش آوردن در مشغول که من به خطاب و انداخت باال

 بود؟ چطور امتحان ببینم بگو تو خوشگله، خب-

 :دادم پاسخ شادمانی با و گرفت امخنده کالمش لحن از

 !همیشه مثل بود، عالی-

 :افزود شیطنت با و زد چشمکی

 !رفتی خواهرت به که معلومه جونم، زرنگ آفرین-

 :شد چشمانم ی خیره و بست سرم پشت را در مهتاب که شدم داخل و کرده گرد را چشمانم

 !پدرم و مادر نه خواهرمی، که تو! رفتم؟ تو به چجوری وقت اون-



 :گفت میخندید که حالی در و داد تکان طرفین به سری

 !نباشه اضافه حرف دیگه؛ رفتی من به کنی؟می دخالت چرا خدا کار تو-

 .شدم محبوس گرمی و مردانه آغوش انمی در ناگاه، به که خندیدن به کردم شروع دل ته از

 !دادی امتحان خوب خیلی که معلومه! خندهمی چجوری ببین، رو بابا خوشگل-

 :شدم خیره پدرم چشمان به محبت و عشق از سرشار چشمانی با و کرده بلند را سرم

 !بود خوب خیلی آره،-

 :گفت و کرد جدا خود آغوش از مرا

ً ... دلم عزیز آفرین-  .کن عوض رو هاتلباس برو ای،خسته حتما

 را کیفم.شدم اتاقم وارد شاداب، و خندان و گذشتم مهتاب و پدر کنار از و گفته لبی زیر چشمی

 و کرده باز را موهایم خانگی، هایلباس با هایملباس تعویض از پس و داده قرار میزم کنار ایگوشه

 سه هایمبل از یکی روی بر پدر. رفتم بیرون اتاق از و بسته سرم باالی اسبی دم نو از دیگر باری

 دستانش و گذاشت کنار را تلفن دید، مرا که همین بود، تلفنش با کار مشغول و بود نشسته نفره

 .شدم محبوس آغوشش در رفته، سویش به اشتیاق و شوق با نیز من. گشود هم از برایم را

 سینی که طور همان سپس نشست، مادر کنار و آمد بیرون آشپزخانه از چای سینی با مهتاب

 :گفت ایبچگانه لحن با گذاشت،می میز روی بر را چای

 برگ جااین من کنی؟می بغل رو مهسا همش وضعیه چه! ها شهمی حسودیم داره دیگه بابا-

 !چغندرم؟

 :دادم پاسخ کالمم شیطنت با من بدهد، پاسخی پدر کهآن از پیش من و خندید مادر

 مال فقط دیگه بابام محترم، خانم بری خونه این از زودی به قراره و کنیمی ازدواج داری دیگه تو-

 !منه



 جایش سر از خشم با مهتاب. زدم رویش به چشمکی و چسبانده پدر یسینه به را سرم سپس

 :زد جیغ و برخاست

 !بابا-

 سمت و دوید او سوی به سرعت به نیز مهتاب کرد، باز را دیگرش دست و خندید مستانه پدر

 :گفت و چسباند پدر یسینه به را سرش. نشست او دیگر

 !آخه کنهمی درازی زبون چجوری مهسا این ببین بابا-

 که طور همان سپس نشاند، مهتاب سر روی بر ایه*س*بو و داد تکان تاسف روی از سری پدر

 :گفت کرد،می نوازش را او موهای

 کنار رو رفتارا این هنوزم میشی، عروس داری رسیدی، هیکل و سن این به! دختر بکش خجالت-

 محبت اندازه یه به دوتاتونم هر به پس دارم، دوست اندازه یه به رو جفتتون من نذاشتی؟

 .کنین حسودی که نداره دلیلی. کنممی

 :گفت ناراحتی ظاهر به لحن با و برداشت را خود چای فنجان مادر

 رو چاییم خودم برای تنهایی جااین هم من کردن، خلوت باهم دخترهاش و پدر دیگه، بعله-

 !خورممی

 :گفت حیرت با و کرد گرد را چشمانش پدر

 !آخه؟ چرا دیگه تو وای،-

 پس هم ما و خندید ناگهان هایمان، چهره حالت دیدن با و کرد نفر سه ما یچهره به نگاهی مادر

 .خندیدیم او همراه ثانیه چند گذشت از

 آن، پاسخ در و کرده اشگونه مهمان را ایوسه**ب. نشستم مادر کنار و امده بیرون پدر آغوش از

 شنیدن با که برداشتم را چایم فنجان. نمودم احساس امپیشانی روی بر را بانش**ل داغی

 :گفت مادرم به خطاب که چرخاندم او طرف به را سرم پدر، صدای



 سرویسش برای مشکلی دنبالش؟ ریمی همش تو چرا نداشت؟ سرویس مهسا مگه... راستی-

 !اومده؟ پیش

 جریان مگر. بود شده دوخته مادرم چشمان به که متعجبی نگاه و متحیر یچهره با ماندم من و

 !بود؟ نگفته پدر به را سرویس

 به بودم، مادرم مانند هم من. لرزیدن به کردن شروع دستانش نداشت، رخسار به رنگ مادر

 نگفت، هیچ و فشرد برهم را بانش**ل. میآمد در لرزش به دستانم اضطراب، و استرس هنگام

 و خشم از ای درجه چه به موضوع این شنیدن از بعد شوهرش که بزند حدس توانستمی چون

 .کرد مهارش تواننمی بعد و رسدمی عصبانیت

 جدا خود از را مهتاب و کرده اخمی دید، را دستانش لرزش و پریدگی رنگ مادر، سکوت که پدر

 :گفت ایجدی لحن با و کشید جلوتر کمی را خودش. کرد

 افتاده؟ اتفاقی چه شم،می نگران دارم! حالیه؟ چه این گی؟نمی هیچی چرا-

 نفس مادر. رسیدمی نظر به نگران و خاطر پریشان نیز او دوختم، مهتاب ی چهره به را نگاهم

 :گفت آرام و شمرده شمرده و کشید عمیقی

 باشه؟ کنی، گوش امحرف به ته تا و نشی عصبانی که بدی قول باید-

 اشچهره حالت و نگاه برخالف امّا شد، حمله یآماده و وحشیانه نگاهش و شده تشدید پدر اخم

 :گفت

 شده؟چی بگو تو باشه،-

 :کردن تعریف به کرد شروع کوتاهی، مکث از پس و گذاشت برهم را هایشپلک مادر

 چادرش از بخشی مهسا، شدن پیاده موقع مدرسه، رسوند رو مهسا سرویس که صبح روز یه-

 نگاه کهاین بدون راننده بیاره، در رو چادرش و کنه باز رو در تا برگشت که همین! مونده در الی

 !شد کشیده ماشین دنبال... هم مهسا و افتاد راه سرعت به... کنه



 خیره مادر به حیران حال عین در و خشمگین چشمانی با و برخاست جایش سر از ناگاه به پدر

 :شد

... داشت نگه ماشین تا ماشین عقب صندوق به زد بار چند و جلو کرد پرت رو خودش مهسا-

 ...و شد پاره چادرش امّا ندید، اسیبی مهسا خود

 :کشید فریاد قوا تمام با و آمد مادر کالم میان پدر

 باید االن من و افتاده براش اتفاقی همچین یه مهسا... مهسا هان؟ گیمی داری چی... چی-

 مدت همه این تونستی چطور چی؟ اوردمی دخترم سر بالیی اگه چیز همه بی مردک اون بفهمم؟

 بذاری؟ خبر بی رو من

 و ناله با مادر. برخاست جایش سر از نیز مهتاب برخاستم، جایم سر از ناالن و کرده بغض

 :داد پاسخ لرزان صدایی

... افتهبی برات اتفاقی... و بشی نگران غریب مملکت تو جااون تو خواستمنمی من... من-

... سالمه دخترمون... هم و کردم آدم رو عوضی مردک اون همون. کردم حلش خودم... خودم

 ...پس

 :کشید فریاد دیگر باری و آمد جلوتر پدر امّا

 اومد،می سرش بالیی کوچکترین اگه من مهسای.. .دخترم! بشم؟ نگران من خواستینمی-

 !رو؟ تو هم و کردممی سیاه رو مردک اون روزگار هم که دونیمی

 :داد ادامه بلندی صدای و عصبانیت با سپس کشید، را هاآن و برده موهایش میان را دستانش

 اومد، پیش مشکلی هر نگفتم مگه هان؟ رم،می و سپارممی کی دست رو هام بچه من! خدایا-

 !بکنی؟ کاری همچین تونستی چطور بده؟ خبر من به فورا

 :کشید فریاد و کوبید میز روی بر محکم دست با



ً  هان؟ تونستی چطور بده، رو من جواب-  خبر من به بعد و اومدمی دخترم سر بالیی باید حتما

 بگی، خواستینمی هم موقع اون البد...نه اره؟ خاک تو بذارم رو اش جنازه بیام دادی؟می

 !گفتیمی من به بعد کنن دفنش و کفن میطذاشتی

 باال را صدایش ریخت،می اشک که حالی در و امد کنار میز پشت از برخاست، جایش سر از مادر

 :برد

 که ایران برگردی داغون وضع و حال با و بشی نگران تو خواستمنمی من! کن بس دیگه، بسه-

 هامبچه از خوب تو نبود تو بمونه، جواب بی مردک اون کار واینستادم منم! افتهبی برات اتفاقی

 !کنممی مراقبت

 هاآن به زده وحشت چشمانی با کرد، بلند را دستش عصبانیت با جمالت، این شنیدن با پدر

 اینسکه بدون آن یک در کند، بلند مادر روی به را دستش پدر بودم ندیده حال به تا. بودم خیره

 :گرفتم قرار مابینشان و پدر مقابل کنم،می چه بدانم

 .برم قربونت خوبه حالم. نشده طوریم. سالمتم و سالم من ببین،! بابا بسه بسه، خدا را تو-

 :دادممی ادامه همچنان من و ریختمی هایمگونه روی هایماشک

 هر کردم، دقتی بی من. بود من خود تقصیر. نداره تقصیری که مامان باش، آروم خدا رو تو-

 !کن اجراش من برای هست، تنبیهی

 شد، خیره چشمانم به حرکتی و حرف هیچ بی ثانیه چندین و آمد پایین آرامی به پدر دست

 .کشید آغوش در محکم مرا و کشید را دستانم سپس

  

 :گفت داری خدشه صدای با و کرد نوازش را موهایم

 !قشنگم دختر... دلم عزیز-

 فرو موهایم داخل را سرش. فشردم تشسینه روی بر را سرم و کرده قالب کمرش پشت را دستانم

 :کرد جدا خودش از آرامی به مرا و بوسید را سرم سپس بویید، را آن و کرد



 ...بیارم گیر رو عوضی مردک اون من آره؟ دیگه؟ نشد چیزیت که مطمئنی-

 :دادم پاسخ مالیمی لحن با و فشرده یکدیگر روی بر را بانم**ل

 که همشم تازه دستش، کف گذاشت رو آدم اون حق مامان. نباش نگران خوبم، من باباجونم-

 .بودم مقصر هم من …نبود اون تقصیر

 :کرد بلند بودم، انداخته پایین که را سرم و گرفت را امچانه و فرستاد بیرون به کالفه را نفسش

 االن پیشتون، از برم مدام کارم برای مجبورم من ببین. باش خودت مراقب بیشتر بعد، به این از-

. بده خبر من به افتاد، که اتفاقی هر نیستم، من. موندم که مهتابه عروسی و عقد کارای خاطر به

 خب؟

 .شد بانم**ل بخش زینت محوی لبخند و داده تکان را سرم

 .متاسفم... چشم-

 :گفت و کرد نوازش را موهایم و زده کمرنگی لبخند نیز او

 .نیستی تو مقصر نداره، عیبی-

 :افزود خشنی صدای با و انداخت مادر به خشمناکی نگاه

 من. بتراشی بهونه نگفتنش برای و کنی مخفی من از رو چیزی نبینم دیگه ها،بودم هم تو با-

 بالیی یه که حالی در یا داغون و درب رو هامبچه و برگردم بعدش که بکنم جون آب ور اون رمنمی

 !ببینم اومده سرشون

 رفت، بیرون آن از سرعت به و گشود را آن. رفت خانه در طرف به و برداشت را تلفنش سپس

 و بگیرد را در یدستگیره که کرد دراز را دستش. برخاست جایش سر از و پوشید را هایشکفش

 .شدم در بستن مانع و رسانده او به را خودم من که ببندد را آن

 ری؟می داری کجا بابا،-

 :داد پاسخ ایگرفته و دار خش صدای با سپس کشید، آهی و خاراند را اشپیشانی



 .گردمبرمی زود عزیزم، بخورم هوا یکم رممی-

 :گفت و کرد پاک هایمگونه روی از را هاآن انگشت با که غلتیدند هایم گونه روی بر اشک قطرات

 .کردم رفتار بد شماها جلوی که ببخشید. نکن گریه-

 :داد ادامه و انداخت پایین را سرش

 .گردمبرمی زود-

 و رساند مادر به را خود سریع هایی گام با مهتاب. بست را خانه در نیز او و رفته کنار ارادهبی

 مادر، امّا. کند آرام را او که کردمی را خود تالش تمام و مالیدمی را هایششانه. نشست کنارش

 :کشید فریاد سرم بر ناگاه به دید، مرا دردمند و خیره نگاه و کرد بلند را سرش که همین

 همش وایسیم، هم روی تو و کنیم دعوا باهم جوریاین بود نشده بارم یه! بود تو خاطر به همش-

 !بود هاتدقتی بی و تو خاطر به

 راه به پدر با که دعوایی مقصر مرا. شد ایجاد قلبم دردناک و عمیق شکاف اولین که بود جاآن و

 بی را او و نکرده صحبت پدر با مورد این در او که داشتم گناهی چه من. دانستمی بود انداخته

 !بود؟ گذاشته اطالع

 :کشید جیغ باراین که بودم اش خیره مبهوت و مات

 !شو دور شو، دور هامچشم جلوی از-

 :نالید تابی بی با مهتاب

 !فعال برو خدا رو تو... مهسا-

 :نالیدم و داده تکان طرفین به را سرم ناباور

 !نبود من تقصیر بابا به تو نگفتن اّما... بود من تقصیر حادثه اون. بود من تقصیر آره،-

 چشمانم به عصبانیت و خشم با مادر و زد صدا را نامم بلند صدایی با و گونه هشدار مهتاب

 :شد خیره



 !شو دور هامچشم جلوی از فقط-

 این کجای من. نشست بانم**ل روی بر تلخی لبخند و افتاد یکدیگر روی بر سوزانم هایپلک

 بودم؟ خبر بی آن از که بودم کرده اشتباه را قصه

 !بودم؟ رفتاری چنین الیق که بودم کرده خطایی چه

 !بود؟ کرده خود که اشتباهی مقصر دانست،می مقصر مرا

 و گرفته پیش در را اتاقم راه ناتوان و لرزان پاهایی با. گفتم بی**ل زیر چشمی و داده تکان را سرم

 بغل در را پاهایم و نشسته تختم روی بر. بستم آن، درون به شدن وارد محض به را اتاقم در

 .گرفتم سر از را ریختن اشک وجودم، تمام با دل، ته از و داده قرار زانوهایم روی بر را سرم. گرفتم

 هیچ ماند،نمی شکل یک به همیشه اوضاع آموختم؛ را امزندگی درس ترین مهم که بود آنجا

 .نیست ماندگار ایشادی

 مازیار با چتم ی صفحه وارد و برداشته را تلفنم ریختم،می اشک که طور همان غم و ناراحتی با

 انگشتان. کند آرامم میتوانست که دیدم کسی تنها را او لحظه آن در اما چرا، نمیدانم. شدم

 :نوشتم برایش و داده حرکتی را ناتوانم

 ...مازیار-

 گرفته دلم زنم،می صدا وندی پیش و وند پس هیچ بدون و تنها را او نام هرگاه که بود آموخته او و

 .کشممی عذاب و است

 برایم پیامی بعد، دقایقی. ماندم خیره تلفن یصفحه به عاجزانه و فشردم هم روی بر را بانم**ل

 :گفت و کرد ارسال

 افتاده؟ اتفاقی شده؟چی جانم؟... سالم-

 توانستمنمی فقط و بود هم من خود جان چرا، دروغ و هایشگفتن جانم به بودم کرده عادت

 .بگویم



 .مازیار ریخته هم به اعصابم خیلی ناراحتم، خیلی-

 :نوشت برایم فورا

 شده؟چی بگو کردی، نگرانم خیلی مهسا؟ چرا-

 .زدم هایمگونه از را هایماشک دست پشت با و کشیده عمیقی نفس

 یادته؟ رو چادرم شدن پاره و سرویسم جریان... مازیار-

 مگه؟ شدهچی یادمه، آره-

 .نشاند هایمگونه روی بر را لجوج اشک قطره دو و لغزید یکدیگر روی بر هایمپلک

 و سرویسم از بابام. بود نگفته بابا به امروز تا رو قضیه این مامانم انگار امّا دونستم،نمی من-

 دعوای یه بعدش. کنه تعریف شد مجبور مامان و کرد سوال امنمی و رمنمی سرویس با چرا کهاین

 و کرد داد و جیغ من سر مادرم پدرم، رفتن از بعد... که اینه قسمتش بدترین... امّا گرفتن بد

 !بودم من پدرم، با دعواش مسبب گفت

 :نوشت برایم بعد دقیقهطای. کنم مجسم ذهنم در را اشبرده مات مشکی چشمان توانستممی

 نگفته پدرت به مادرت کهاین امّا. درسته کردی، دقتی بی تو داره؟ تو به ربطی چه! چی؟ یعنی-

 .بوده خودش اشتباه این نیست، تو تقصیر

 !فهمید مرا او کرد،نمی اشتباه من حس فهمید، مرا او

 :دادم پاسخ و داده تکان سری عجز با

 سالن تو مادرم. کردم گریه که بس ترکهمی درد از داره سرم. داغونه حالم همین خاطر به هم من-

ً  من... من. کنه آرومش داره سعی خواهرم و نشسته  .بشه طوری این خواستمنمی واقعا

 حق نکن، گریه! هارشت کشونیمی تهران از موقع این رو من. نکن گریه مهسا. نکن گریه چی؟-

 !کنی خون رو دریاییت چشمای نداری حق. کنی گریه نداری



 به را رنجورم قلب ندارم، کردن گریه یاجازه گفتمی کهاین. هایشحرف از شد محکم و گرم دلم

 که! بدارم دوست گونه این را مرد این توانممی چطور فهمیدمنمی. کرد صدا بی و آرام عجیبی طرز

 که چه هر امّا گرداند؛ باز را امرفته دست از آرامش و کند آرام مرا رفتاری با نگاهی با حرفی با تنها

 .دادمی انجام کامل مهارت با کار این بود،

 که؟ کنینمی گریه. نکن گریه... ببین... مهسا-

ً  من و گرفت امخنده  :کردممی احساس را او عشق حقیقتا

 .کنمنمی گریه دیگه... نه-

 نیستی مقصرش تو. نبود تو تقصیر. تو با دونممی من کنی گریه باشه؟ نکن گریه آفرین، آفرین،-

 شدی؟ متوجه! کنینمی گریه پس

  

 :نوشتم برایش و داده تکان سری

 .کنمنمی گریه! شدم متوجه آره،-

 :نوشت جوابم در باشد، شده راحت خیالش که انگار

 .بخواب بگیر هم حاال خوبه،-

 :پرسیدم زده حیرت و داده باال ابرویی تای

 !ساعت؟ این تو بخوابم؟-

 بمونی بیدار اگه دونممی من. بشه بهتر حالت تا بخوابی باید گرفته؟ درد سرت گینمی مگه آره،-

 آروم تا بخوابی باید پس گیره؛نمی آروم ذهنت و دارینمی بر موضوع این به کردن فکر از دست

 .بگیری

 توانستمی عذاب و ناراحتی هنگام به خوابیدن! دانستم؟نمی من و بود یافته هم مرا خواب رگ

 .دهد لمیاری نسبی آرامشی آوردن دست به و دارم که دردی فراموشی در



 بخوابم؟ چطور اد،نمی خوابم االن که من...امّا-

 :داد پاسخ و کرد کوتاهی مکث

 شعر برات من. نگو هیچی امّا بده جواب تو زنم،می زنگ بهت من. کنیممی کاری یه...خب-

 !بخواب هم تو خونم،می

 این که بود شده دیوانه مرد؟ این گفتمی چه. جهید باال به ابروانم دوتای هر و شده گرد چشمانم

 !الالیی؟ به شبیه چیزی من؟ رفتن خواب به برای بخواند؟ شعر من برای گفت؟می گونه

 بخونی؟ شعر من برای-

 :داد پاسخ جسورانه

 .میبره خوابت تو بشم مطمئن تونممی که راهیه تنها این هست؟ مشکلی مگه آره،-

 گفت؟می سخن گونه این که بود مطمئن چیزی چه به

 .بزن زنگ موقع اون گفتم، وقت هر. بردارم رو هندزفریم کن صبر باشه،...خب-

 .باشه-

 طرف به میز، روی از ام هندزفری برداشتن از پس. رفتم میزم طرف به و برخاستم جایم سر از

 با که آن از پس و کرده متصل تلفنم به را هندزفری. خزیدم آن زیر به و زده کنار را پتو. رفتم تختم

 :دادم پیام نمودم، هایم ریه وارد را تازه هوای بینی، راه از عمیقی نفس

 .بزن زنگ خوای،می اگه حاال-

. فشردم را اتصال ی دکمه هم من و خورده زنگ تلفنم پیامم، این کردن ارسال از پس بالفاصله

 و آورده پایین را سرم. چسباندم شکمم به را آن و خوابیده پهلو به. دادم قرار پتو زیر را تلفن

 مکث مازیار. نشود ام هندزفدری متوجه کسی تا ریختم هایمگوش روی بر را بلندم موهای

 :کرد خواندن به شروع آرامی، به بعد، و کرد کوتاهی

 من با بگوید که رنگی نیست" -



 است نزدیک سحر صبر، اندکی

 :دل از برآرم بانگ این دم هر

 !است تاریک چقدر شب این وای،

 انگیزم؟ دل به که کو ایخنده

 ریزم؟ دریا به که کو ایقطره

 آویزم؟ بدان که کو ایصخره

 است نمناک شب که است این مثل

 دل، به هست غم هم را دیگران

 "است غمناک غمی لیک، من، غم

 (سپهری سهراب)

 قلب به را خودش کرد، عبور جانم و پی و رگ از. دواند ریشه جانم و دل بر آرام آرام صدایش

 مهمان لبخندی گرفت، بازی به را موهایش و کشید او سر بر را نوازشگرش دستان. رساند تابمبی

 .من هایگونه مهمان چشمی اشک و کرد او بان**ل

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث

 !فراخ چه هاییدشت" -

 !بلند چه هاییکوه

 !آمدمی علفی بوی چه گلستانه در

 :گشتممی چیزی پی آبادی، این در من

 شاید، خوابی پی

 .لبخندی ریگی، نوری، پی



 هاتبریزی پشت

 .زدمی صدایم که بود، پاکی غفلت

 :دادم گوش آمد،می باد ماندم، زاری نی پای

 زد؟می حرف من با کسی چه

 لغزید سوسماری

 افتادم راه

 راه، سر زاری یونجه

 رنگ گل هایبوته خیار، جالیز بعد

 .خاک فراموشی و

 آبی ب**ل

 "آب در پاها نشستم، و کندم را هاگیوه

 (سپهری سهراب)

 آهنگ ت.س**م من و خواندمی قلبم سهراب از صدایش اغواگر و زیبا آهنگ با طور همان او

 که صدایی و شد بانم**ل بخش زینت لبخندی. شد سنگین هایم پلک آرام آرام، صدایش

 :کرد زمزمه آرامی به اشعارش اتمام از بعد حقیقت، یا بود توهم دانمنمی

 !دارم دوستت-

 .***یافت خاتمه تماس، و

 خواهری؟... مهسا مهسا؟-

 هم از را هایمپلک خواهرم، صدای شنیدن و لطیف نرم، دستی توسط ام شانه دادن تکان با

 :گفتم خواب، در غرق   و گیج حالتی با و گشوده



 شده؟چی... هوم-

 :گفت مهربانی با و زد رویم به لبخندی

 !دلم عزیز بخور نهار بیا پاشو-

 صدا آن خوردن برای مرا و بود شده حاضر غذا که بود چند ساعت مگر بخورم؟ نهار گفت؟می چه

 !زدند؟می

 :پرسیدم حیران، حالتی و گرد چشمانی با

 چنده؟ ساعت مگه! چی؟-

 :گفت شیطنت با و خندید

 از بعد دو ساعت! شدی غافل زمان و زمین از جوریاین که بودی خوابیده عمیق خیلی معلومه-

 .بخور نهار بیا پاشو... پاشو. خریده آماده نهار رفت بابا. ظهره

 :گفت شد،می خارج اتاقم در از که طور همان و برخاست جایش سر از سپس

 .بخور نهار بیا …بشور رو صورتت و دست پاشو! هاخوابیدی ببینم نیام-

 انگشتانم که کشیدم موهایم به دستی. نشستم خود جای سر و شده خیز نیم سرگردان و حیران

 تماس و اخیر ساعت چند اتفاقات تمام آن، لمس با. کرد لمس را آن و کرده برخورد امهندزفری به

 از. شود جدا آن از خواب تا مالیدم انگشت با را هایمپلک و کشیده آهی. آوردم خاطر به را مازیار

 مشت چندین و کرده باز را سرد آب شیر. رفتم بهداشتی سرویس سوی به و برخاسته جایم سر

 :خورد صدا هایمگوش در آشنا صدایی که بود لحظه همان. پاشیدم صورتم به سرد آب

 !دارم دوستت-

 آورده زبان بر را کالم این کسی چه. کردمی برانداز را آینه درون تصویر زده، حیرت و گرد چشمانم

 آن از ام،چهره کردن خشک از پس و داده تکان طرفین به سری! بود؟ آمده کجا از توهم این بود؟

 .رفتم بیرون اتاق از و بسته را آن موهایم، کردن شانه از پس و رفته اتاقم به. امدم بیرون



 بود کرده اخم. بود نشسته ها صندلی از یکی روی بر دست به تلفن پدر و بود چیده را سفره مادر

 مرا که زمانی اما نه؟ یا است مادر خاطر به او حالت این انستمدنمی داشت؛ ایجدی حالت و

 محبت با و شده کمرنگ ابروانش میان اخم. زد رویم به لبخندی و گذاشت کنار را تلفن دید،

 :گفت کالمش

 !بودی شده خسته خیلی معلومه! پرنسس خواب ساعت-

 :دادم پاسخ نشستم،می صندلی روی بر او مقابل که طور همان و نشانده ب**ل بر محوی لبخند

ً . بودم خسته یکم ببخشید،-  .خوابیدم ساعت همه این چطور نفهمیدم اصال

 :گفت و داد تکان سری

 .عزیزم نداره عیبی-

 نیز مادر. شد جاگیر پدر راست سمت در ای صندلی روی بر و پیوست جمعمان به نیز مهتاب

 میان کمرنگی اخم مادر، دیدن با پدر. گرفت قرار پدر چپ سمت در ایصندلی روی بر و آمده

 کرد؛ خوردن غذا مشغول را خود و کرد بلند را دستانش. انداخت پایین را سرش و نشاند ابروانش

 .بود گونه همین نیز مادر

ً  شاید. شد فشرده قلبم. کردممی احساس دو آن میان قهر و حالت این مقصر را خودم  حقیقتا

 .گرفتمی نشات من دقتی بی از و بود من تقصیر هااین تمام باشد؛ بوده مادر با حق

 خودش اشتباه این نیست، تو تقصیر نگفته پدرت به مادرت کهاین امّا. درسته کردی، دقتی بی-

 .بوده

 هم باز امّا است، نبوده من تقصیر مادر و پدر دعوای که بود معتقد نیز او. بود من همانند مازیار

 .ندانم میانمان اور خفقان فضای این مسبب را خودم توانستمنمی

 که پدر تلفن زنگ که بودیم خوردن غذا مشغول ایدهنده آزار و کامل سکوت در نفرمان چهار هر

 سرجایش از سپس کرد، آن به نگاهی و چرخاند را سرش. آمد در صدا به بود، دستش کنار

 به عصبی حالتی با مادر. دهد پاسخ آن به تا رفت خوابشان اتاق به و برداشت را تلفن. برخاست



 مهتاب صدای که ریختم خودم برای آب لیوانی. کشید خوردن غذا از دست و شد خیره پدر رفتن

 :انداخت طنین هایمگوش در

 ریزی؟می لیوان یه هم من برای-

 تشکر و زد لبخندی. ریختم آب برایش بود، کرده دراز سویم به که لیوانی در و چرخیده او طرف به

 .شدم غذایم یادامه خوردن مشغول و زده لبخندی جوابش در هم من کرد،

. خندیدم فراوان شعف و شادی با و انداخته باال ابرویی تای!بیاد خواستگار خواهرت یواسه قراره-

. کردم رها اغوشش در را خودم و رفته خواهرم سمت به! هست خبرهایی اینجا که دانستممی من

 از ایخنده و بوسید را سرم. بود کشیده آغوش در محکم مرا و بود داده قرار ایگوشه را تلفنش

 :گفتم خنده با. داد سر خوشی سر

 چت باهاش رو اوقات بیشتر همیشه که نیست کسی همون احیانا شما خواستگار این ببینم-

 میزنه؟ برق چشات باهاش کردن چت موقع همیشه و کنیمی

 :کرد جدا خودش از مرا و خندید شیطون

 بال؟ شیطون دیدی کجا از تو منو چشمای برق-

 :دادم پاسخ و انداخته باال ایشانه

 !گرفتمی رو همه بود، باال ولتاژ برقش-

 به را سرم. بود مشغول آشپزخانه در مادر. داد تکان برایم تاسف روی از سری و خندید مستانه

 :گفتم و چرخانده مهتاب طرف

 ببینیم؟ ما داری دامادمون آقا این از چیزی عکسی... ببینم حاال... خب-

 وارد. برداشت کنارش از را تلفنش و داد تکان را سرش داشت، که نمایی دندون لبخند با

 از یکی و قد تمام یکی داشت، عکس تا دو. داد نشانم را فرد آن پروفایل عکس و شده تلگرامش

. داشت متوسط قدی. نمودم وارسی تمام ظرافت و دقت با را عکس دو هر. صورت نزدیک

 به سینه به دست. داشت تن به سفیدی بلوز و مشکی جین شلوار. بود هیکلی و چهارشانه



 را بود شد گرفته نزدیک از که دیگری عکس. بود خیره دوربین به لبخند با و داده تکیه پشتش

. متوسط ایبینی و ایقلوه لبای و ایقهوه چشمای مشکی، ابروهای مشکی، موهای. کردم نگاه

 جذاب و زیبا. بود زده که دادمی دلی ته از و عمیق لبخند از خبر زیبایش و بزرگ هایگونه چال

 .بود

 :گفتم اشتیاق و تحسین با و داده مهتاب دست به را تلفن

 !میاین هم به. جذابه و خوشتیپ-

 کمی را خودم و داده قرار مبل روی بر را دستانم. داد تکان سر آرامی به و زد ایمحجوبانه لبخند

 :گفتم آمیزی طنز لحن و خنده با سپس کشیدم، جلو

 شدی؟ آشنا خوشتیپه آقا این با چجوری ببینم بگو حاال-

 :داد پاسخ کوتاهی، مکث از پس و گزید ب**ل

. مودبیه و خوب پسر چه که شدم متوجه هم اول همون از. شدیم آشنا باهم دانشگاه تو... خب-

 میشه و نبود کردنشون اذیت یا و دخترا به انداختن تیکه اهل. نبود تربیت بی و چشرون چشم

 یه بعد... ما... من... خب! داره رو خودش خاص هایشیطنت وقتش به البته آرومیه، پسر گفت

 زندگی و هامونخانواده و اهداف و ارزوها از و هم با رفتیم بیرون بارها. شدیم جذب هم به مدت

 .بیاد خواستگاریم به خوادمی رابطه، نیم و سال یه از بعد... هم حاال. زدیم حرف مونآینده

 :گفتم زده هیجان و زده کف خوشحالی با

 !که خوبه خیلی! رمانتیک چه! وای-

 :دادم ادامه بدخلقی با و کرده جمع را لبانم سپس

 بوده خبر بی این از بابا و مامان نکنم فکر دونستم؟نمی که بودم غریبه اینجا من فقط ولی-

 .باشن

 :داد پاسخ و کرد ایخنده تک مهتاب



 به خوادمی که دانشگاهمه هایهمکالسی از گفتیم بابا به دونه،می فقط مامان... نه-

 .نداره خبر داریم نیمه و سال یه که ارتباطی از بیاد خواستگاریم

 :گفتم قهرکنان و انداخته باال ایشانه

 !که واقعا نگی؟ من به تونستی چطور بازم باشه،-

 :گفت شیطنت با و کشید را امگونه

 راستش... بگم تو و بابا به شد جدی چی همه وقتی خواستممی! کوچیکه خواهر نکن قهر-

 راهنماییم تا کردم خبردار رو مامان همینم برای بشم، خطایی یا و اشتباه مرتکب خواستمنمی

 .کنه

 چیه؟ اسمش راستی. کنممی فکر بهش حاال... هوم-

 :داد پاسخ عالقه و عشق از سرشار لحنی با و انداخت پایین سر

 !سامان-

 را غذایش از دیگر کمی. نشست اش صندلی روی بر و بازگشت میزمان سر به مدتی از پس پدر

 را غذایمان نیز ما. ببرد آشپزخانه به را لیوانش و بشقاب تا برخاست جایش سر از بعد، و خورده

 ایپارچه مهتاب. بردیم آشپزخانه به را هایمانظرف و برخاسته جایمان سر از. بودیم کرده تمام

 با مادر. کند تمیز را آن ی شیشه تا رفت غذاخوری میز طرف به و برداشته را خیس نیمه و تمیز

 مشغول دیگر باری و نشسته هامبل از یکی روی بر پدر و رفت خوابشان اتاق به اعتناییبی

. دادیم تکان سری و انداختیم مادرمان و پدر روز و حال این به نگاهی مهتاب و من. شد تلفنش

 از پدرمان و مادر باشیم؛ داشته موضوع این در دخالتی یا و آورده زبان بر کالمی توانستیمنمی

 را، شده ایجاد میانشان که ایناراحتی و اختالف هر زمان هر. داشتند تنفر شدت به کار این

 جدل و دعواها تمام از متفاوت را دعوا این چرا، نمیدانم امّا. اندکرده فصل و حل خودشان

 خیره و برگردانده را رویم که زمانی و داد قرار امشانه روی بر را دستش مهتاب! دیدممی هایشان

 و تلفن در غرق که پدر به نگاهی. رفت و داد تحویلم را بخش تسلی لبخندی شدم، چشمانش به



 روی بر میزم پشت و رسانده اتاقم به را خسته تن افتاده، هاییشانه با و انداخته بود کارش

 .نشستم صندلی

 به و انداخته بود افتاده نامرتبم تخت روی بر که ام هندزفری و تلفن به نگاهی و چرخانده را سرم

 را عجیبی آرامش زمان هر که جانم آرام از کردممی تشکر باید نباشد، چه هر که اندیشیدیم این

 .بسپارم فراموشی دست به را دردهایم که کردمی کاری و بخشیدمی رنجورم قلب به

. نمودم مرتب را تختم روی و برداشته را تلفنم. رفتم تختم سوی به و برخاسته جایم سر از

 .گشتم باز امقبلی جای سر به دست به تلفن و کرده جدا تلفن از را هندزفری

 :فرستادم پیام مازیار برای و نشسته ام صندلی روی بر

 .کردی لطف بهم خیلی ازت، ممنونم... سالم-

 .کرد ارسال برایم را پاسخش که نکشید دقیقه به

 چطوره؟ سرت شدی؟ بهتر شدی؟ بیدار سالم،-

 :دادم پاسخ و شد بانم**ل مهمان زیبایی لبخند است بوده من احوال و حال نگران کهاین فکر با

 .داشتم رو عمرم خواب بهترین و ترینعمیق تو، لطف به. نباش نگران خوبم آره،-

ً  نبود؛ که دروغ  .بودم کرده تجربه را عمرم طول در خواب زیباترین حقیقتا

ً  گی،می رو این که خوشحالم-  .بودم نگرانت واقعا

 .کرد چندان دو را قلبم شیرینی شد، آب که دلم قندهای و زده لبخندی محجوبانه

 .دیگه شدممی خوب که، نبود چیزی کردی؟ مشغول رو فکرت چرا-

 :نوشت جوابم در که شدم خیره تلفن یصفحه به و انداخته پا روی پا

 !شد مشغول خودش نکردم، مشغول من-

 :پرسیدم زده حیرت و فرستاده باال ابرویی تای



 !چی؟ یعنی-

 :داد پاسخ و کرد کوتاهی مکث

 .نکنم فکر بهت تونمنمی یعنی-

 در گویی هیچ، که هایم گوش در صدایش که بود زیاد چنان آن سرعتش گرفت؛ اوج قلبم تپش

 اش جمله و صدا آن دیگر، باری و شد نامنظم هایم نفس. بود شده انداز طنین اتاقم فضای تمام

 .دارم دوستت-: آمد خاطرم به

 !بود خودش بود، او صدای

 :نوشتم بود، که زحمتی هر به

 نبود؟ هم تو... هم تو! بود؟ تو صدای... صدا... اون... اون-

 شاعرانه توهم یه تونهمی نه، اگر و باشه زیبا حقیقت یه تونهمی بخوای، اگر کنی؟می فکر چی تو-

 !باشه

! نداشت امکان. شدنمی نه نه،. کردم رها میزم روی بر را تلفنم و داده تکان طرفین به سری ناباور

 سیاه عشق یک این بداریم، دوست را یکدیگر اگر حتی نداشتیم، یکدیگر کنار در ایآینده هیچ ما

 !است ناممکن است، سیاه. است

 من. گرفتم فاصله میز از و برخاسته جایم سر از گویان نه طور همان و میدادم تکان را سرم

 شکست، خواهیم را یکدیگر قلب. بمانم مرد این کنار توانستمنمی من توانستم،نمی

 !نبود ممکن کرد، نخواهند موافقت هرگز هایمانخانواده

 کاش ای. گرفتم دستانم میان را سرم و نشسته لرزان و شده سست زانوهایی با اتاق وسط

 در توانیمنمی امّا داریم دوست را یکدیگر چقدر که نیاورد رویم به تا گفتنمی کاش ای گفت،نمی

 دادممی اجازه نباید. کردم مشت را دستانم و فشرده یکدیگر روی بر را هایمپلک!باشیم هم کنار

 تحمل را فشار و عذاب از حد این توانستمنمی. ببرند هایمگونه به راه هایماشک دیگر، باری که



 حتی. باشد نداشته خامی خیال و ندارد من با ایآینده هیچ که بداند باید او. نگویم هیچ و کرده

 .نگردد باز من سوی به هرگز و برود باید او شود، تکه هزار خودم قلب اگر

 هایی گام با. برخاستم جایم سر از و گرفته کنارم دیوار به را دستم کف بود، که ای سختی هر به

 و برداشته را تلفنم. نشستم ام صندلی روی بر و رسانده میزم پشت به را خودم ناتوان و سست

 :نوشتم برایش

 نه باشیم؟ داشته ایآینده هم با تونیممی ما کردی فکر واقعا هان؟ کردی؟ فکر چی خودت با تو-

 .ببینم ازت پیامی خوامنمی دیگه رو، من نه بگیر رو خودت وقت

 :نوشت برایم که بودم پاسخش آمدن منتظر و کوفته زمین بر پای تابی بی با

 !منی مثل هم تو که دونممی من-

 :دادم پاسخ خشمگین و عصبی حالتی با

 !توام؟ مثل چی تو چی؟ یعنی-

 :داد پاسخ که گذشت ای دقیقه

 .کردم اعترافش پیش دقیقه چند من که حسی همون تو-

 گونه این که بود چیزی چه دنبال به مرد این. دادم تکان ناباورانه را سرم و ماند باز نیمه دهانم

 از چیزی به تواندمی چطور باشد؟ ترس بدون و پروابی طور این توانستمی چطور کرد؟می

 باشد؟ داشته امید نفر دو ما یآینده

 .باشم داشته ارتباطی باهات دیگه خوامنمی امّا زنی،می حرف چی از تو نمیفهمم من-

 .بری دمنمی اجازه من هم بخوای تو-

 :نوشتم برایش گریان و ناالن. بود افتاده شمارش به نفسم

 هرگز تو برسی؟ خوایمی چی به امیدواری؟ چی به! بردار سرم از دست خوای؟می جونم از چی-

 .باشی من مثل دختری کنار تونینمی



 :نوشت برایم که آوردم فشار آن به و گرفته دندان به را پایینم ب**ل

 و سن کم من برای خیلی که کنیمی فکر تو چون یا ترم؟بزرگ ازت سال شونزده چون چرا؟-

ً  من برای هااین امّا درسته؟! هامونیخانواده نگران شایدم یا سالی؟  !نیست مهم اصال

 !بودم ندیده امروز به تا را اشدیوانگی روی این امّا کند،می دیوانه که بودم گفته

 برات چی پس نیست، مهم برات چیزهاست تریناصلی که هااین اگه! مازیار نشو مسخره-

 مهمه؟

 :نوشت برایم معطلی بی

 !تو کنار بودن-

 و کشیده عمیقی نفس. کشیدم و گرفته دست در را موهایم از ایدسته عصبانیت و حرص با

 کرده دیوانه هم مرا بود، دیوانه! بود دیوانه مرد این. دادم قرار میز روی بر کرده مشت را دستانم

 !بود

 !کنیمی رفتار ساله هیجده هفده پسرای عین داری! ای دیوونه تو-

 :نوشت جوابم در و کرد کوتاهی مکث

 !کنم زندگی خواممی و امزنده کنممی احساس... عمرم تو اولین برای چون-

 :نوشتم و داده تکان طرفین به را سرم

 !نیستم من کنه زندگی باهات قراره که آدمی اون امّا-

 هامونه؟خانواده تو درد کنی؟می فرار ازم داری، رو من احساس هم تو وقتی چرا ترسی؟می چی از-

 رو آبیت هایچشمم نگاه نداری حق تو امّا کنم،می بگی تو کاری هر من! کنممی راضیشون من

 !بگیری ازم

 ناالن و کرده بغض. گرفتم دستانم میان را سرم و انداخته میزم روی بر خشونت با را تلفنم

 بودن خواست؟می چه مرد این. کردم خارج گلویم از را دردناک و سوزناک آهی و بستم را چشمانم



 من امّا! دیدنمی را حقایق و بود دیوانه مرد این نبود، ممکن بود؟ ممکن چطور چطور؟ را؟ من کنار

 .کند پیشروی هااین از بیشتر که بدهم اجازه نمیتوانستم و میدیدم! دیدممی را چیز همه

 زندگیم تو ایدیگه کس من شاید خودته؟ مثل تو به هم من حس که دونیمی کجا از تو اصلوً -

 !باشه

 :داد پاسخ نکشیده ثانیه به

 !منی مثل هم تو مطمئنم! نیست زندگیت تو کسی نداره، امکان-

 :نوشتم برایش و زده تلخی لبخند

 .ندارم ای عالقه هیچ تو به من. طوره همین نباش، مطمئن-

 از خفیفی آخ. کردم احساس را آن شدید درد و امسینه ی قفسه بر را قلبم محکم و آهنین مشت

 .میکرد تمنایش عاجزانه قلبم که بود چیزی آن خالف این و شد خارج گلویم

 !بگی رومم توی باید رو این پس خب، خیلی-

 :دادم پاسخ زده حیرت

 چیه؟ منظورت-

 در چشمانم!خواینمی رو من بگی و کنی نگاه هامچشم تو باید رشت، اممی هفته این آخر-

 حتی بنویسم، توانستمنمی. کرد یخ انگشتانم نوک و شده گرد خود ی اندازه و حد آخرین

 چه؟ برای آمد؟می جااین به. بیندازم میزم روی بر را تلفن و داده حرکت را انگشتانم توانستمنمی

 رنگ به چشمان به توانستمنمی! نبود ممکن این امّا! ندارم؟ او به ایعالقه هیچ بگویم برایش که

. کند باور که نبود ممکن هم، گفتممی اگر حتی. بگویم دروغی آن، ی خیره و کرده نگاه شبش

 را ماجرا حقیقت لحظه همان بگویم دروغ که موقعی بگویم، کسی به دروغی امنکرده سعی هرگز

 او به امعالقه عدم از و کرده نگاه او درخشان و سیاه چشمان به توانستممی چطور! کنممی افشا

 !پرستیدم؟می را سیاهش چشمان عاشقانه که حالی در بگویم

ً  بود؛ دیوانه  !بود دیوانه یک حقیقتا



 چشم تلفنم یصفحه به لرزان و حیران و پریده جا از تلفنم، زنگ ناگهانی آمدن در صدا به با

 را ناتوانم دستان و کشیده ایآسوده نفس امّا چرا، دانمنمی. زدمی زنگ که بود فرناز. دوختم

 :دادم پاسخ را تماسش بعد و کشیده عمیقی نفس. دادم حرکتی

 فرناز؟ جانم الو،-

 :انداخت طنین هایمگوش در خوشحالش و شاد صدای

 چطوره؟ حالت! بانو تو بر درود-

 :دادم پاسخ و نشست حالتم بی و خشکیده بان**ل بر جانی بی لبخند

 چطوری؟ تو گلی، خوبم-

 :گفت ملتمسی و عاجزانه صدای لحن با و کرد کوتاهی مکث

ً ! دی؟می توضیح من برای رو حدوث ی نظریه این... برم قربونت مهسایی،-  !رهنمی مخم تو اصال

 عادت آن مبانی و درس این به گاههیچ دختر این رسیدمی نظر به و بود فلسفه آخرمان امتحان

 !کرد نخواهد

 :پرسیدم و گرفته عمق لبخندم

 !کنی؟می سر چطور فلسفه این با تو نباشم، من اگه بدونم خواممی یعنی-

 :داد پاسخ و کرد آمیزی شیطنت یخنده

 دق تو بدون من موسسش، سر تو بخوره فلسفه نباشی تو! عجقم ذاشتممی بیابون به سر-

 !کردممی

 :گرفت جای ابروانم میان خفیفی اخم و کرده جمع را بانم**ل

 !بدبخت چاپلوس! خورد هم به حالم اه، اه-

 :گفت و خندید مستانه



 !دیگه بدی توضیح برام رو مبحث این تو کنم کاری یه باید خب-

 پاسخ دادم،می ماساژ را امشقیقه آزادم دست با که طور همان و داده تکان تاسف روی از سری

 :دادم

 !هامیدم توضیح بار یه فقط ولی خب، خیلی-

 :گفت عاجزانه

 چی؟ نشدم متوجه اگه! دیگه نکن ا ،-

 :دادم پاسخ کالمم شیطنت با و خندیدم

 دوباره یحوصله من! بفهمی گممی که اول بارهمون کن سعی داره، بستگی خودت به دیگه این-

 !ندارم رو دادن توضیح

 مورد یصفحه و برداشتم بود شده چیده میزم روی که هاییکتاب روی از را امفلسفه کتاب سپس

 .گشودم را نظرم

 :شد من کردن صحبت از مانع پیچید، هایمگوش در که کنجکاوش صدای

- ً  رسیدی؟ هابخش این به تو... ببینم اصال

 :دادم پاسخ و داده تکان طرفین به سری

 !نخوندم هیچی هنوز نه،-

 :پرسید زده حیرت

 !بدی؟ توضیح من برای خوایمی چطوری پس-

 :دادم پاسخ و کرده ای خنده تک

 تا چند امبرنامه تو امروزمون امتحان این از قبل من تازه! خوندم که سال طول تو نخوندم، االن-

 .یادمه همین واسه بودم، گذاشته رو فلسفه اول درس



 :داد ادامه و گفت آهانی

 .بگو برام پس خب-

 چهآن دادن توضیح به کردم شروع بحثمان، مورد موضوع به نگاهی با و کرده صاف صدایی

 :بود خواسته

 چرا و علته به محتاج شی یک چرا که سوال این به دادن جواب برای اسالمی متکلمین ببین،-

 .معروفه حدوث ینظریه به که دادن جوابی بگیره، علت یناحیه از رو خودش وجود باید

 :دادم ادامه و کرده کوتاهی مکث

 لغوی معنی ببین، چیه؟ قدیم و حادث که بگم برات باید اول نظریه، اون توضیح قبل ولی-

 تو ها کلمه این معنای ولی. ست کهنه هم قدیم ی کلمه لغوی معنی و هستش نو حادث،

 اون که اینه شی یک بودن نو و بودن حادث از فالسفه منظور. متفاوته عرفان و فلسفه اصطالح

 .شده موجود بعد و نبوده اول یعنی. بوده نابود بشه موجود اینکه از قبل شی،

 شدی؟ متوجه جااین تا

 :گفت محکمی و جدی لحن با

 .حله جااین تا آره،-

 :دادم ادامه و داده تکان سری

 نمیتونی رو زمانی هیچ و بوده همیشه چیز اون یعنی فلسفی اصطالح تو هم چیزی بودن قدیم-

 هستیش بر نیستیش که چیزیه حادث بگم؛ بخوام ترکلی. باشه نبوده که بگیری نظر در براش

ً  هستی بر مقدم نیستی که چیزیه قدیم و داره تقدم  .شهنمی فرض براش اصال

 :دادم ادامه و فرستاده فرو را دهانم آب

 چیز اون باشه، قدیم و نباشه حادث چیزی اگر گنمی متکلمین. حدوث ینظر به رسیممی حاال-

 هم ایدیگه اشیای خداوند حق ذات از غیر کنیم فرض اگه پس. نداره نیازی علت و خالق به هرگز



ً  هستن، قدیم  دیگه، طرف از. شنمی الوجود واجب خدا مثل و نیاز بی خالق از هم هااون طبعا

 ماسوی وجود تونیمنمی الوجوده واجب خداوند تنها یکیه الوجود واجب کنهمی ثابت که برهانایی

 نتیجه در و حادثه اونه، از غیر چی هر و نداره وجود قدیم یه از بیشتر پس. بگیریم واجب هم رو

 .داره علت به نیاز و معلوله

 :پرسیدم و داده باال ابرویی تای. نرسید هایمگوش به فرناز جانب از صدایی امّا گذشت ایدقیقه

 شدی؟ متوجه! فرناز؟-

 :داد پاسخ شیطنت و خنده با و کرد صاف صدایی

 خدا فهمممی خودم هم رو اشدیگه درصد بیست. شدم متوجه رو درصدیش هشتاد یه... واال-

 !عزیزم دوست نکنه درد دستت! کریمه

 :دادم پاسخ شادابی لحن با و گرفته دندان به را بم**ل

 جواب برات بزن زنگ داشتی، اشکال بازم کنم،می خواهش! درصدت بیست اون و تو دست از-

 .دممی

 :داد پاسخ ناپذیر وصف ایشادی و ذوق با

 :دادم پاسخ و داده تکان سری خندیدم،می که طور همان!مرسی جون، آخ-

 .گلم کنممی خواهش-

 .برس درست به برو گیرم،نمی رو وقتت این از بیشتر پس... خب-

 :دادم پاسخ لبخند با و کرده بسته و باز را هایمپلک

 .بینمتمی باش، خودت مراقب حرفیه؟ چه این-

 :داد پاسخ اشهمیشگی سرخوش و شاداب لحن همان با

ً . باش خودت مراقب توهم برم، قربونت-  .فعال



 هم به موهای. دادم قرار میزم روی بر و آورده پایین گوشم کنار از را تلفن. داد خاتمه رو تماس و

 پشت نیز را ام پیشانی جلوی موهای و بسته کردنشان، مرتب از پس را امآشفته و ریخته

 خواندن درس به شروع داشتم، که ایبرنامه طبق بر و کشیده عمیقی نفس. دادم قرار هایمگوش

 .کردم

*** 

 

 رسانده اتمام به نقصبی و عالی نهادم، سر پشت که هاییامتحان باقی همانند نیز را امتحان این

 را اشبرگه نیز سوگند کالس، از رفتنم بیرون از قبل امّا. امدم بیرون امتحان سرجلسهی از و

 :زد صدایم و داد تحویل

 .مهسا بیام هم من کن صبر-

 یکدیگر همراه و رساند من کنار به را خودش. ایستادم انتظارش به در بیرون و داده تکان سری

 حبس نفس سوگند نهادیم، مدرسه حیاط در را پایمان که همین. شدیم مان مدرسه حیاط راهی

 :گفت باشادمانی و کرده آزاد را اشسینه در شده

 .کردی کمکم و بودی کنارم هامامتحان یهمه تو که مرسی. شکرت خدایا،-

 و گرداند من طرف به را رویش سوگند. نمودم تکرار ب**ل زیر را او جمالت نیز من و زده لبخندی

 :کوبید ام شانه بر دستی شاداب، و انرژی پر

 !میگذره زود داره سال چقدر! شد تموم اولمونم ترم هاتامتحان قدیمی، رفیق خب-

 :گفتم و داده تکان سخنانش تایید جهت در سری

 .میگذره وقفهبی و سریع عجیب دیگه، هایسال برخالف امسال. طوره همین-

 :گفت میکرد، مرتب را اشمقنعه زیر موهای که طور همان و کشید آهی سوگند



ً ... دونیمی ولی-  که ایامی و مدرسه برای دلم... جورایی یه. بشه تموم امسال خوادنمی دلم اصال

 از و دانشگاه یه و رشته یه رهمی کی هر امسال بعد. شهمی تنگ مدرسه خاطرات و داشتیم توش

 .شیممی جدا هم

 :داد ادامه و دوخت من چشمان به را دلخورش نگاه

ً  که هم تو-  خوایمی که گیالنم دانشگاه. رو هنر دی؛می امتحان رو دیگه یرشته یه داری کال

 !شیم قبول گیالن دانشگاه بتونیم ماهم کنه خدا... بری

 :دادم پاسخ و کرده ایخنده

 !نباشید من نگران پس شماهام ریش بیخ عمر آخر تا که هم، من این اگه-

 :داد پاسخ و خندید نیز او

 !کنیم؟می ولت کردی فکر چی؟ پس بعله، که اون-

 :افزود شیطنت با و گذاشت امشانه روی را سرش فردی و نشست امشانه روی به دستی

 برجا پا اخر تا باید ما اکیپ. کنیمنمی ولت بخوای خودتم کنیم، ولت عمرا ما! گهمی راست-

 .میرسیم موفقیت به و کنیممی طی رو زندگی مراحل هم با همه باشه،

 از قدمی چند نیز او که گشتم باز فرناز سوی به و شد بانم**ل و ام چهره مهمان زیبایی لبخند

 :گرفت فاصله من

 بود؟ چطور امتحان! شیطونک بشم تو فدای به-

 :داد پاسخ گونه طنز حالتی با و انداخت باال ایشانه

 لحن با و پیوست جمعمان به نیز صدف!چیه؟ معلممون نظر ببینم تا عالی، که خودم نظر از-

 :افزود سرخوشی

 !کمه گلتون و جمعه جمعتون که، بینممی-

 :گشود سخن به ب**ل کالمش شیطنت با سوگند و خندیدیم مان سه هر



 !خنگمون؟ یا گلمون-

 :غرید عصبی حالتی با و گزید ب**ل صدف

 .باهوشم خیلیم من! تربیت بی خودتی خنگ-

 :گفت صدف به خطاب کردمی پایین و باال را ابروهایش که طور همان فرناز

 !بگی رو این خودت کهاین مگر خب، آره-

 :زد جیغ و کوفت زمین بر را پایش عصبانیت و حرص با صدف

 !فرناز وای،-

 فرناز به خطاب میخندیدم، که طور همان من و بودیم افتاده خنده به دو این رفتار و گفتار لحن از

 :گفتم

 اخه؟ کنیمی اذیتش چرا رو، بچه کن ول بابا-

 :گفت و انداخت باال ای شانه

 !زنهمی زور حرف داره خب چیه؟ اذیت-

 :گفت شادابی لحن با و گرفت باال را هایشدست سوگند

- ً  !جون فرناز کنهمی شهیدت جاهمین صدف وگرنه خدا، رو تو کنید ول! خنگم من دوستااصال

 .داد تکان را سرش و انداخت باال ابرویی نیز صدف

 :گفت و کرد مخفی من پشت را خودش سریع هاییگام با فرناز

ً ! صدف شدی جنبه بی تو چقدر ها،عجب-  مهسا تازه. کنممی شوخی تو با که بگو رو من اصال

 !کنین اذیت رو من ذارهنمی هست، جونم

 :زدمی صدا مرا که شنیدم را خواهرم صدای لحظه، همان در

 مهسا؟ مهسا؟-



 بود، ایستاده ما از تر طرف آن کمی و حیاط وسط در که مهتاب دیدن با و چرخاندم را سرم

 چنانهم بود؟ نیامده مادر و بود آمده من دنبال به مهتاب چرا. دادم تکان برایش سری متعجب

 !است؟ دلگیر من از نشده مرتکب اشتباه و نکرده کار خاطر به

 ب**ل بر جانیبی لبخند. باخت رنگ بود جاری روحم و قلب در لحظه بدان تا که خوشیای تمام

 :گفتم دوستانم به خطاب و نشانده

 .فعال رفتم من... اومده خواهرم... ها بچه-

 ای گوشه که کیفم طرف به سریع هاییگام با بمانم، هاآن جانب از پاسخی منتظر کهاین بدون و

 ب**ل بر که زیبایی لبخند با که رساندم مهتاب به را خودم. برداشتم را آن و رفته بود حیاط از

 :شد احوالم جویای داشت،

 بود؟ چطور امتحان. ..جونم خوشگل سالم-

 :دادم پاسخ و کشیده آهی

 نیومد؟ چرا مامان. بود خوب-

 :گفت فت،رمی مان مدرسه خروجی در سمت به که طور همان و انداخت باال ابرویی تای

 اومدم؟ من که ناراحتی االن! ادب بی ای-

 .رفتیم ماشینمان طرف به او یشانه به شانه و شدم خارج مدرسه از او همراه

 ...فقط... نیستم ناراحت... نه-

 :گفت و فرستاد باال ابرویی تای است، فهمیده مرا ناراحتی دلیل رسیدمی نظر به که مهتاب

 تو وقتی. کردن آشتی محلیبی و قهر روز دو از بعد صبح امروز بابا و مامان! نیست اون بابا، نه-

 من همین برای کرد،می درد سرش یکم مامان. کردن آشتی هااون دادی،می امتحان داشتی جااین

 تازگی و طراوت از سرشار نگاهم و یافت راه رنجورم قلب به فراوانی شور و شادی.دنبالت اومدم

 به و کرد روشن را ماشین او. شدیم ماشینمان سوار خواهرم همراه و زده لبخندی ذوق با. گشت



 را هایمپلک راحت، و آسوده جانی و فکر با و کرده روشن را ماشین ضبط هم من اورد، در حرکت

 راحتی و سبکی احساس و بود بانم**ل بر عریضی لبخند. سپردم موسیقی نوای به گوش و بسته

 که زمانی نیاورد چندانی دوام خوشایند و زیبا احساس این امّا. بود شده ایجاد وجودم در عجیبی

 .آمد خواهد جااین به زودی به مازیار رسیده؛ فرا هفته آخر که آمد خاطرم به

 هایمب**ل. داشتم نگه صاف را امشده خشک سر و شد گشوده یکدیگر از وحشت با هایمپلک

 روز دو تا. نمودم مرتب را آنان و کشیده اممقنعه زیر موهای به دستی اراده بی و فشرده هم بر را

 با مواجهه در که است حرف یک تنها جااین به اشدوباره آمدن حرف که کردممی خیال پیش

 خواهد که داد اطمینان من به امتحانم آخرین از قبل شب امّا است؛ کرده بیان را آن احساساتش

 را این دویمان هر کهاین وجود با. ندارد حقیقت من ادعای شود مطمئن که امدمی. آمد

 نه را من کنار در او حضور. باشم داشته خود نزدیک را او که خواستمنمی من امّا دانستیم،می

 تواندمی بخواهم، من اگر که بود معتقد او امّا هایمان،خانواده نه و بپذیریم توانستممی خودمان

 .کند جلب را هایمانخانواده رضایت و کند فراهم را اینان تمامی

 آزمودن برای که شرایطی در هم آن چشمانش، یدوباره دیدن و جااین به او آمدن از! ترسیدممی

 او نزد در ادعایم پوچی که داشتم حتم. بود باور غیرقابل و ترسناک بسیار آمد؛می جااین به من

 جانم و عقل سر بر قلبم دیگر طرفی از نروم، توانممی که گفتممی خود با طرفی از. شودمی اثبات

 تاب را رنگ سیاه گوی دو آن ندیدن و او از دوری این از بیشتر تواندنمی که کشیدمی فریاد

 .بیاورد

 زمانی تا. دادم رو به رو به را امخسته و هدفبی نگاه و کردم تَر زبان با را بانم**ل و کشیده آهی

 بدل و رد میانمان حرفی هیچ کرد، خاموش را ماشین و نمود پارک خانه در مقابل در مهتاب که

 ورودی در سوی به و فشرده دست در را کیفم بند شدیم، پیاده ماشین از که این از پس. نشد

 پیش هایپله کردن طی و شدن وارد از پس و چرخاند در قفل درون در را کلید مهتاب. رفتیم خانه

 .گرفتیم قرار خودمون واحد در روی به رو رویمان،

 :گفت و کرد باز رویمان به را در شاداب ایچهره و باز رویی و رنگ با مادر

 .شدی خسته جان، مهتاب نکنه درد دستت. اومدین خوش-



 :گفت مادر جواب در داشت ب**ل بر که زیبایی لبخند با و شد خانه وارد مهتاب

 شدی؟ بهتر تو کدومه؟ خسته من؟ مادر حرفیه چه این-

 :گفت و داد تکان سری مادر

 .بهترم خیلی عزیزم، بهترم-

 :پرسید شادابی لحن با من به خطاب و بست را خانه در مادر. شدم خانه وارد هم من

 بود؟ چطور امتحان-

 ً  :آمدم حرف به چشمانم ذوق با و نشانده ب**ل بر زیبایی لبخند متقابال

 !شد تموم اولم ترم امتحانات عالی،-

 راهی نیز نفر دو ما و کشید کنار را خودش سپس بوسید، را سرم روی و شده خم لبخند با مادر

 .شدیم هایماناتاق

 رغم علی بود بخشیده مرا مادرم کهاین از. کشیدم ای آسوده نفس و بسته سرم پشت را اتاقم در

 هایلباس و زده لبخندی. برد بین از را هایمناراحتی از اعظمی بخش و آسوده را درونم امگناهیبی

 تلفن برداشتن از پس و کشیده موهایم به دستی. نمودم تعویض امخانگی لباس با را اممدرسه

 .کشیدم دراز آن روی و رسانده خوابم تخت به را خودم همراهم

 به. کنم امخسته بدن و خود مهمان را راحتی و کوتاه خواب تا نهادم یکدیگر روی بر را هایمپلک

 تالش و داده قرار گوشم زیر را دستانم از یکی کف. کردم جمع شکمم در را پاهایم و خوابیده پهلو

. نبودم موفق چندان امّا. بروم رویا و خواب عالم به تا دارم نگه چیزی هر از خالی را ذهنم کردم

 به تا بود خوانده شعر برایم که آمد خاطر به مازیار چشمانم، بستن از پس ثانیه چندین زیرا

 محبوب شاعران از دانستمی کهاین دلیل به خواند، برایم را سپهری سهراب اشعار. بروم خواب

 دهد نشانم که خواند برایم را آنان. شودمی من روان و روح آرامش باعث او اشعار و است من

 چطور، دانستمنمی. ست جادویی و بخش آرامش که اوست صدای این سهراب، اشعار از جدای



 صدای تنها شنود؛می چیزی چه نبود مهم برایش که کردممی تجربه را کسی حال لحظه آن در امّا

 .بود دوا دردی هر بر که را تابشبی قلب آرامش. خواستمی را تلفن طرف آن فرد

. نمایم تجربه را زیبا و ناب احساس آن دیگر باری توانستممی کاشای که کردم آرزو دل در

 امّا. دهم تسلی را امخسته روح و رسانده قلبم گوش به را صدایش جادوی شنیده، را صدایش

 و تجربیات برخی. نمایم تجربه را چیزی چنین دیگر باری توانستمنمی. نبود ممکن چیزی چنین

 به که قدر هر بعد و شوندمی ظاهر چشمانت پیش بار یک تنها انسان حیات در موجود وقایع

 .شوندمی تر دور بدوی، دنبالشان

 نبود ممکن افکند، سایه جانم و دل بر بار یک تنها کالمش لحن آرامش و او مانند الالیی صدای

 .افتدبی اتفاق دیگر باری که

 او، به کردن فکر ام،روزمره کارهای و هادرس از جدای ها،روز این. دادم تکان را سرم و کشیده آهی

 از را تلفنم و گشوده هم از را هخهایمپلک. بود کرده پر مرا وقت تمام زیبایش صدای و چشمان

 برایش را پیامی و داده حرکت را دستم انگشتان تنها کنم،می چه دانستمنمی. برداشتم کنارم

 :نمودم ارسال

 کجایی؟-

 میان را آن از بخشی. شدم سیاهم گیسوان با کردن بازی مشغول و گذاشته کنار را تلفن

 مازیار براق و سیاه چشمان همانند بود، براق و سیاه. آوردم چشمانم روی پیش و گرفته انگشتانم

 گیسوان به کردن نگاه که بود برایم شادمانی و لذت جای. ربودمی دل و کردمی جادو که بود

 .اندازدبی او زیبای چشمان یاد به مرا سیاهم،

 بود شده ارسال برایم که پیامی به نگاهی و برداشته را آن. شنیدم را تلفنم مانند تیک صدای

 :انداختم

 .بخرم وسیله یکم بودم داشته نگه... جاده تو-

 :نوشتم برایش و زده جانی نیمه لبخند



 .نیا سرعت با باش، خودت مراقب راه تو-

 :نوشت جوابم در و کرد کوتاهی مکث

 .نباش نگران کنم، رانندگی متوسط سرعت با دارم عادت کال من-

 طرفی، از امّا. بنویسم برایش و آورده زبان بر دارم سر در که را چهآن گفتمی درونم در ندایی

 .شدمی کار این از مانع احساسمبی و مزاج خشک عقل

 .بیای کردمنمی فکر! ایمی داری جدی جدی-

 .کنممی عمل بهش بزنم، رو حرفی اگه من! گفتم که بهت-

 :نالیدم زیرلب و گزیده ب**ل

 .بگم نباید! گمنمی... گمنمی... نه نه، نه؟ یا... یا بهش؟ بگم-

 :نوشتم برایش پاسخ در و داده تکان هم سر پشت بار چندین را سرم

 ناراحت جواب و ایمی جااین. کنیمی خسته رو خودت الکی داری که گممی دارم هم من ولی-

 .شهمی هیچ هم اومدی جااین تا گذاشتی که ایانرژی و سرمایه تموم گیری،می کننده

 :کرد ارسال برایم که گذشت ثانیه چندین

 .کافیه من برای هاتچشم یدوباره دیدن تنها باشه، گیمی تو که طوراین اگه حتی-

  

 مرد این نه رسیدمی نظر به. دادم ماساژ را هایمشقیقه و فرستاده بیرون به کالفه را نفسم

 تکلیف دانستمنمی! کنم دور خود از کامل طور به را او توانممی من نه و شود من بیخیال تواندمی

 دیدن. ببینم را او و بیاید جااین به خواستمنمی! شد؟ خواهد چه لجباز و خودکامه مرد این با من

 مرا نیست و هست تمام که است وقت آن و کندمی خارج دستم از مرا اختیار زیبایش چشمان

 .شوم او آمدن مانع توانستمنمی امّا. دهدمی باد به



 شود، چیره آن بر رویا و خواب تا سپردم تاریکی دست به را چشمانم و داده قرار کنارم را تلفنم

 .ببرد خود با نیز مرا خستگی

*** 

 

 آن و بود گرفته فرا دود و مه را جا همه. نگریستممی خود اطراف به حیران و سرگشته نگاهی با

 بوی چنان آن. کردممی استشمام را بدی بوی. دیدمنمی نیز را پایم جلوی که داشت غلظتی چنان

 کجایم؟ که دانستمنمی. فشردم برهم را هایمپلک و گرفته را امبینی انگشتانم با که دادمی تعفنی

 یابم، رهایی وضعیت این از توانممی چطور و هستم کجا کهاین یافتن برای امّا. بروم باید کجا به یا

 و مه رفتن، راه کوتاهی مدتی از پس. رفتممی پیش به و کردهمی حرکت لرزان و آهسته هاییگام با

 را جا همه نرگس و رز یاس، گالس عطر. گشت ظاهر چشمانم پیش زیبایی باغ و رفت کنار دود

 را جا همه و وزیدمی خنکی باد. دادمی قلقلک را پوششم بی پاهای چمن خیسی. بود گرفته فرا

 باز دهانم بود، رویم پیش چهآن زیبایی شدت از. بود برگرفته در کننده خیره ایسرسبزی و طراوت

 درختان. بود شده جانم و روح مهمان عجیبی آرامش. بود زده حیرت و گشاد چشمانم و مانده

 حرکت ذوق و شوق با. آورد می وجد به مرا اطراف سرسبزی و گیاهان و هاگل بارور، و سرسبز

 آزادگی. بود آورده شوق سر بر مرا پاهایم زیر خیسی. بودم کرده ترسریع را هایمگاهم و کردممی

 از خواستمنمی که بود زیبا چنان آن اطرافم محیط. کردممی احساس خود وجود در را عجیبی

 یتنه بر عالقه و شوق با و رسانده درختی کنار به را خود. نمایم ترک را جاآن یا و شده خارج جاآن

 :زد صدا مرا آشنایی صدای ناگهان، که کشیدم دستی آن تنومد

 مهسا؟-

 با. شد سیاهش اغواگر نگاه محو حیرانم، و زده ذوق چشمان مازیار دیدن با و چرخاندم را سرم

 خود ریش ته. ایستاد من از قدمی یک یفاصله در و آمد جلو داشت ب**ل بر که زیبایی لبخند

 لباس و بود کرده کوتاه را موهایش. بود مرتب و شده اصالح کامل طور به اشچهره. بود زده را

 سیاهش چشمان. بود شده قبل از زیباتر بسیار. سفید شلوار و بلوز یک داشت؛ تن به ایساده

 :کردم زمزمه ناباوری با من و درخشیدندمی



 مازیار؟-

 .گرفت دست در را هایم شانه و داد تکان سری

 .کنارتم! جاماین مازیار؟ جان-

 :پرسیدم و انداخته اطرافم به نگاهی

 کجاییم؟ ما کجاست؟ جااین-

 :داد پاسخ و گرفت عمق زیبایش تبسم

 !رسیممی هم به تو و من که جایی من، بهشت-

 :گفتم فراوان شعف و شادی با و زده برهم پلک

 جاییم؟این تو و من فقط االن... یعنی... ی-

 :گفت و داد تکان سری

 .هستیم تو و من فقط جااین. طوره همین-

 و عشق در غرق مرا وجود تمام و کرد طوالنی و عمیق ایه*س*بو مهمان را امپیشانی سپس

 .کرد آرامش

 را انگشتانش گردش. فشردم اشسینه روی بر را سرم و کرده محصور بازوانش میان در را خودم

 .کشیدمی بو و کردمی نوازش بود، گرفته بازی به را آنان ،کردممی احساس موهایم میان

 و داد قرار امگونه روی بر را دستش چشمانم، به خیره و کرد جدا خود از مرا کوتاهی، مدت از پس

 :گفت آرامی به

 ...بگم بهت چیزی یه باید باید،-

 .باشد داشته شرم خود یگفته از که انگار. رسیدمی نظر به شرمسار و غمگین اشچهره



 آن از. برساند اتمام به را اشجمله نتوانست امّا بگوید، را اش ادامه تا بودم خیره او به متعجب

. آمدمی ما طرف به زیاد سرعت با ماشینی و افتادیم پرتردد و خطرناک ایجاده میان به زیبا باغ

 را او نام مانند فریاد صدایی با من و داد هل دیگری طرف به مرا دید، را ماشین و چرخاند را سرش

 :زدم صدا

 !مازیار-

 

 خودشان مادر و مهتاب. نشستم جایم سر در حیران و زده وحشت و شده بیدار خواب از جیغ با

 به خطاب و کرد روشن را اتاقم چراغ مادر. شدند داخل پریشانی و بااضطراب رسانده، اتاقم به را

 :گفت لرزیدم،می ترس و وحشت از که منی

 و فشردمی را پتو یلبه دستانم. دادممی تکان طرفین به را مادر؟سرم شدهچی! مهسا؟-

 به خطاب و آمد کنارم به نگرانی و ترس با مادر. کنم ادا را کالمی تا چرخیدنمی زبانم. لرزیدممی

 :گفت بلندی صدای با مهتاب

 .بیار آب لیوان یه براش برو-

 و نشسته تخت روی بر کنارم مادر. رفت بیرون اتاق از زدهشتاب و داد تکان را سرش هم مهتاب

 :گفت و گرفت را دستانم

 .باش اروم. دیدی خواب! نیست چیزی. باش آروم عزیزم؟ مهسا؟-

 بود افتاده اتفاقی حتمی. بود افتاده اتفاقی. کردممی احساسش من. نبود خواب نه، بود؟ خواب

 .کوبیدمی دیوار و در به را خودش و کردمی تابیبی گونهاین قلبم که

 آغوش در محکم مرا و آمد جلوتر است، ناپذیر پایان بدنم لرزش و گویمنمی چیزی دید که مادر

 نه،. لغزید هایمگونه روی بر سوزناکم و درشت دانه هایاشک و نهادم برهم را هایمپلک. گرفت

 پایش به خاری که ببینم توانستمنمی من. افتدبی او برای اتفاقی که نداشتم را این طاقت من



 چیزیش او اگر نبود ممکن نبود، ممکن. بیاورم تاب را او ناراحتی و رنج توانستمنمی من. برود

 !بمانم زنده من و شود

 را لیوان. کرد جدا خود از مرا مادر. گرفت مادر طرف به را آب لیوان و شد داخل سراسیمه مهتاب

 بدنم لرزش. نوشیدم آب ایجرعه. کرد نزدیک من ب**ل به را آن و گرفت مهتاب دست از

 و کشید موهایم بر دستی نگرانی با مادر. بود گریان و زده وحشت چشمانم امّا بود شده متوقف

 .نشاند امپیشانی روی بر ایه*س*بو

 دیگه. عزیزم بود خواب فقط دیدی چی هر بود، خواب. شد تموم نیست، چیزی! من برم قربونت-

 .شد تموم

 در خودش از غریبی و عجیب صداهای که آوردم اممعده به فشاری و فشرده برهم را هایم پلک

 :گفت و آورده برلب کمرنگی لبخند مادر. آوردمی

 من تا بشور رو صورتت و دست برو شو بلند. شو بلند! شده اتگشنه و خوابیدی ساعت چند-

 که زمانی تا. توانستمنمی من امّا. کند خارج تخت از مرا تا کشید مرا دست و. کنم گرم رو نهارت

 انجام را دیگری کار هیچ توانستمنمی ندارد؛ مشکلی و است خوب مازیار حال نشوم مطمئن

 .دهم

 :دادم پاسخ مادر به خطاب و کرده بانم**ل مهمان تصنعی لبخندی

 .اممی االن منم... منم. برین شما... شما-

 .شدند خارج اتاقم از آرامی به بعد و انداختند یکدیگر به نگاهی مهتاب و مادر

 .نمودم ارسال مازیار برای پیامی و زده چنگ کنارم از را تلفنم آنان، خروج محض به

 .بده جواب خدا رو تو مازیار... مازیار-

 خوبه؟ حالت بگو بهم-

 نه؟ مگه خوبی نه؟ دیگه خوبه حالت مازیار-



 خوبه؟ حالت برات نیفتاده اتفاقی مازیار،-

 .نمودم دریافت او جانب از پیامی میان این در که کردممی ارسال برایش و نوشتممی طورهمان

 شده؟ چیزی! خوبی؟ تو ولی خوبم، من...من! شده؟چی! مهسا-

 :دادم پاسخ کنان گریه

 مطمئنی؟ نشده؟ چیزیت نه؟ دیگه گیمی راست-

 :داد پاسخ و کرد کوتاهی مکث

 چیطشده؟ چیه؟ جریان امّا! خوبم کن باور خوبم، من! دریایی خوبم من-

 :دادم پاسخ و کشیده عمیقی نفس

 کجایی؟ االن-

 چطور؟. رشت رسیدم تازه-

 :پرسیدم و گرفته دندان به را بم**ل

 نشدی؟ مشکل دچار جاده تو یعنی خب... خب-

 :نمودم دریافت را پاسخش که گذشت ایدقیقه

 !نباش نگران خوبم، امّا... کنم تصادف پرشیا یه با بود نزدیک... راستش-

 من و سوختمی چشمانم. شودنمی هایم ریه وارد اکسیژنی که کردم احساس ای ثانیه برای

 !نبود نبود، خیال و وهم سر از و موردبی من خواب. است افتاده اتفاقی که دانستممی

 ترسیدم؟ چقدر من دونیمی نیستی؟ مراقب چرا چرا؟-

 .نمودم دریافت را پیامش باالخره امّا افتاد بیشتری یوقفه بار این

 !نمیشم هاتحرف متوجه من ترسیدی؟ چرا تو! ترسیدی؟-



 :نوشتم برایش و کشیده آهی

 چیزی یه خواستیمی تو. بودیم کنارهم قشنگ و خوب جای یه تو که دیدم خواب. دیدم خواب-

 رو من... بزنه بهت بود نزدیک ماشین یه... گرفتیم قرار جاده یه وسط یهو... نشد اگّا بگی بهم

 ...و طرفی کردی پرت

 .نمودم ارسال برایش را همان و شد دادن ادامه از مانع هایماشک

 کنی؟نمی که گریه داری. خوبم من. عزیزم خوبم من... خوبم من... من-

 :دادم پاسخ و خندیدم گریه میان

 !ترسیدم خیلی شد، قطع نفسم. بشه چیزیت تو که ترسیدم خیلی-

 :نوشتم و داده تکان باشه؟سری. نباش نگران خوبم. خوبم من عزیزدلم، نترس. نترس-

 .باش خودت مراقب بیشتر ولی. باشه-

 :نوشت جوابم در که نمودم خارج هایمریه از سنگینی با و کالفه را نفسم

 ببینمت؟ تونممی رشت، رسیدم که حاال. باشه-

 من احساس دانستمی او که حال هر به. خاراندم را امپیشانی و گرفته دندان به را بم**ل

 ارزشی چه من برای که یافت اطمینان قطع طور به هم من پیش دقیقه چند رفتار این با چیست،

 .نروم دیدارش به و کرده انکار را احساسم توانستمنمی دیگر پس. دارد

 :نوشتم جوابش در و زده لبخندی. بود ازظهر بعد ۵ ساعت. انداختم تلفنم ساعت به نگاهی

 .دممی خبر بهت. تونیمی... اره-

 پس و کشیدم امآشفته موهای به دستی. برخاستم جایم سر از و داده قرار تختم روی بر را تلفنم

 .بود ایستاده اتاقم در مقابل مهتاب دیدم که آمدم بیرون اتاق از بستنشان، و کردن شانه

 :گفت داشت، ب**ل بر که زیبایی لبخند با و دوخت چشمانم به را نگاهش سبزی



 .بخور بیا مامان، کرد گرم رو نهار. کنم صدات اومدممی داشتم-

 من کنار صندلی به را خودش هم مادر. نشستم میز پشت. گذاشتم کنارش از و گفته چشمی

 :پرسید و انداخت امچهره به نگاهی نگرانش چشمان با. نشست و رساند

 عزیزم؟ بهتره حالت-

 :دادم پاسخ و کشیده بینی راه از عمیقی نفس

 .ترسوندمتون جوریاون ببخشید. خوبم اره-

 روی بر را نرمش و لطیف دست و زده عمیقی لبخند باشد شده آسوده خیالش انگار که طوری

 .کشید لختم موهای

 .خوبی که خداروشکر حرفیه؟ چه این دلم، عزیز نه-

 :گفت بود، خیره ام چهره به عالقه و عشق با که طور همان و نشست من مقابل مهتاب

 از یکی انگار که زدی جیغ خواب توی طوری. ترسیدم خیلی شخصه به که یکی من البته-

 !بود خطر تو عزیزهات

 :گفتم مهتاب به خطاب و داده تکان سری

ً . ترسناک و بود ریخته بهم خیلی خوابم جورایی یه... خب-  خیلی فقط کیه؟ به کی نفهمیدم اصال

 .ترسیدم

 !بودم نبرده دیدنم خواب حین در مازیار از نامی که کردممی شکر را خدا و

 از بعد و نشست کنارم غذایم یافتن پایان تا هم مادر. نگفت دیگری چیز و داد تکان سری

 .نشست هامبل از یکی روی بر و برخاست جایش سر از من، خوب حال از یافتن اطمینان

 سالن داخل به سپس. دادم قرار شویی ظرف درون و برده آشپزخانه به را کثیف لیوان و ظرف

 .ایستادم مادر مقابل و برگشته



 برم هابچه با خواممی. نرفتم بیرون وقته خیلی... خب. شد تموم امتحاناتم امروز من... مامان-

 دی؟می اجازه بیرون،

 پاسخ شادابی لحن با و انداخت چشمانم به نگاهی و کشید بیرون تلفنش داخل از را سرش مادر

 :داد

 .برگردی بابات قبل کن سعی. خونه برگرد زود فقط. برو عزیزم، اره-

 :پرسیدم و انداخته اطرافم به نگاهی بودم، شده پدر نبود متوجه تازه انگار که طوری

 کجاست؟ بابا راسی-

 :داد پاسخ و کرد تَر زبان با را بانش**ل

 .ادمی دیگه ساعت سه دو، داشت، کار یکم بیرون-

 :گفتم بود، شده امچهره بخش زینت که نمایی دندان لبخند با و داده تکان سری

 .مرسی. گردمبرمی زود و رممی من پس جونم، مامان باشه-

 :گفت و خندید که نشاندم اشگونه روی بر ایه*س*بو و شده خم صورتش روی سپس

 .باش خودت مراقب کنم،می خواهش-

 سر از نفسی و بسته سرم پشت را در.شدم خوابم اتاق راهی فراوان ذوق و شوق با و گفته چشمی

 .برداشتم تختم روی از را تلفنم و کرده تَر زبانم با را بانم**ل. کشیدم راحتی

 نظرته؟ مد خاصی جای. ببینیم رو هم تونیممی... خب-

. نمایم انتخاب را هایملباس تا رفتم اتاقم داخل کمد طرف به و دادم قرار میزم روی بر را تلفنم

 عمیقی تبسم با. گردم ظاهر او چشمان پیش و بپوشم را دارم که چیزهایی بهترین   خواستممی

 را مانتوهایم یک به یک عجیبی وسواس با و داده حرکت را دستانم بود، شده بانم**ل نقش که

 را آن امزندگی مهم و خاص موارد برای جز که رسیدم مانتویی به نهایت در که گذراندممی نظر از

 دستم. برداشتم رسیدمی زانوهایم باالی تا که را کوتاهم و زیبا رنگ صورتی مانتوی. پوشیدمنمی



 صدای که انداختم تختم روی بر را آن خرسند و راضی کشانده، لطیفش و نرم پارچه روی بر را

 .کرد خود متوجه مرا تلفنم مانند تیک

 .بینمتمی جااون... پارک به بیا. خوبه خیلی-

 و داده تکان سری. نداشتم جاآن به رفتن برای مشکلی پس بود، نزدیک مانخانه به پارک این

 :نوشتم برایش

 .نمزمی زنگ بهت پارک رسیدم شم،می حاضر دارم من. باشه-

 !کنممی پیدات خودم من بزنی، زنگ نیست نیازی-

 :نوشتم جوابش در و خندیدم حیران و متعجب

ً  که پارک اون توی-  کنی؟می پیدا رو من چجوری شلوغه االن احتماال

 :فرستاد را پیامی جوابم در که گذشت ایدقیقه

 !کننمی پیدات خود به خود بیای، تو وقتی بینه،نمی رو کسی تو جز من هایچشم-

 قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک. سرخ هایمگونه و شد کشیده دندان یتیغه به زیرینم ب**ل

 را دیگری کس او، جز هم من چشمان حقیقت در. شد جانم و دل مهمان زیادی لذت دادم،

 لی شلوار و رفته کمدم طرف به. برگرداندم اش قبلی جای به را تلفن و داده تکان سری. دیدنمی

 کرده تعویض را هایملباس. دادم قرار مانتوام کنار و برداشته رنگم صورتی شال همراه به را سفیدم

 کرم. زدم بانم**ل بر کمرنگی صورتی ب**رژل. شدم صورتم کردن آرایش مشغول آن از پس و

 و زده رژگونه زدن، ریمل از پس و زده امچهره به صورتم هایجوش پوشاندن برای نیز را پودر

 آیینه درون زیبای به چشمکی! شیک و ساده همیشه، مثل. انداختم آیینه در امچهره به نگاهی

. آمدم بیرون اتاقم از آن، در امهندزفری و تلفن دادن قرار و اممشکی کیف برداشتن از پس و زده

 پارک به تا گرفتم ایتاکسی مانکوچه سر به رسیدن از پس و کرده خداحافظی مادرم و مهتاب از

 به را نگاهم. کشیدم بلندی و عمیق نفس داده، قرار هم روی بر را هایمپلک.برسم نظر مورد

! شدم نوایمبی قلب تند ضربان متوجه ای،منتظره غیر طور به بعد، و دوخته دستم انگشتان



 محروم او دیدار از اندی و ماه یک! تپدمی گونه این که است مازیار دیدار شوق از که دانستممی

 عشقی و عالقه کردممی خیال که زمانی حتی. نبود گونه این هرگز دیوانه، قلب این امّا! است بوده

 نشانی، نامی، آوردن تنها آن از پس امّا! نبود گونه این است، من وجود در مهرداد به نسبت

 تابیبی پایانبی سیاهی آن به رسیدن برای افتاده، جوش و جنب به که بود کافی مازیار از حرفی

 این! یکدیگرند به رسیدن مشتاق خودمان از بیشتر هایمانقلب که کردممی احساس گاهی. کند

 از کردممی تالش که هرچقدر. بود کرده جادو مرا وجود تمام که مرا، قلب تنها نه چشم، سیه مرد

 تنها امّا نه، یا است درست کنممی که کاری دانستمنمی! شدممی ترنزدیک گویی بگیرم، فاصله او

 !بود همین من، روح و قلب کردن آرام راه

 داشت؟ وجود یکدیگر به ما رسیدن برای راهی آیا بیاورم، تاب را او از گرفتن فاصله توانستمنمی

 .خانم رسیدیم-

 از تشکری با و پرداخته را تاکسی یکرایه سپس. انداختم اطرافم به نگاهی و کرده بلند را سرم

. گشتممی مازیار دنبال به چشمانم با و شده پارک داخل. شدم پیاده ماشین از آن، یراننده

 پارک از ایگوشه در کسی هر. بود غمگین و شاد بزرگ، و کوچک های انسان از پر من، اطراف

 به یا تنها برخی و شادمانی گو، و گفت حال در بزرگساالن بازی، مشغول کودکان بود؛ مشغول

 .بودند نشسته هانیمکت روی بر خود یاور همراه

 بود زده که حرفی امّا بزنم، زنگ مازیار به و برداشته را تلفنم تا کردم دراز کیفم طرف به را دستم

 :گشت تداعی نظرم در

 !کنممی پیدات خودم من بزنی، زنگ نیست نیازی-

 ب**ل زیر فرستادم،می پارک هایکنار و گوشه به را نگاهم که طورهمان و چرخانده را سرم

 :گفتم نجواکنان

 کنه؟ پیدام خوادمی چجوری آخه-

 :زد صدا اسم به مرا شخصی که بود گذشته کوتاهی مدت



 مهسا؟-

 مرا که بود مردی به متعلق شد، انداز طنین هایمگوش در که مقتدری و محکم مردانه، صدای

 !بود خودش! بود کرده خود به محکوم

. ایستاد من مقابل و آمد جلو آرام و آهسته هاییگام با که بود سیاهش چشمان قفل نگاهم

 خود ریش ته من، خواب همانند او! بود؟ ممکن چطور. ماند باز نیمه دهانم و شده گرد چشمانم

 لی شلوار و پوشیده بلندی رنگ مشکی پالتوی! بود کرده کوتاه را موهایش و کرده اصالح را

 زیبای بم با و نشاند ب**ل بر عمیقی لبخند که بودم زیبایش نگاه محو. داشت تن به سفیدی

 :گفت صدایش

 .دادم تکان را سرم و کرده ایخنده تک!کنم؟می پیدات گفتم دیدی سالم،-

ً  کردمنمی فکر من ولی. بودی گفته آره،-  .کنی پیدام واقعا

 :پرسید متعجب و انداخت باال ابرویی تای

 نداری؟ باور من به چرا؟-

 :دادم پاسخ و داده تکان طرفین به سری

 ...و شلوغه خیلی جااین آخه ولی دارم، باورت-

 لیلی که من چون ایبیچاره روان و روح با مرد این کردمی چه! برد یغما به هم مرا جان و خندید

 !اوست؟

 .کردم پیدات بازم امّا-

 آنان و کرد دراز من دستان طرف به و کشید بیرون پالتویش های جیب درون از را دستانش سپس

. آورد ارمغان به مرا هایگونه سرخی دستانش گرمای. کرد محصور اش مردانه انگشتان میان را

 :شد انداز طنین هایمگوش در گرمش صدای که انداختم پایین را سرم

 .بیا من دنبال... بیا-



 گرفته انگشتانش انمی محکم مرا راست دست که طور همان و کرد رها را دستانم از یکی سپس

 کنار نیمکتی روی بود، شده ترخلوت کمی پارک که تر طرف آن کمی. کشاند خود دنبال به مرا بود،

 .نشستیم هم

 به دستی و کشیده جلو را شالم. چرخاند من طرف به را رویش و کرد رها آرامی به را دستم

 .انداختم سیاهش چشمان به نگاهی و کرده بلند را سرم سپس کشیدم، ام مشکی گیسوان

 رو سرم هنوز که خداروشکر! شممی مواجه جانبت از تندی واکنش با بیام وقتی کردممی فکر-

 !تنمه

 به خیره. گذاشت نمایش به را هایمگونه چال و انداخت خنده به مرا مانندش طنز کالم لحن

 :گفت وار زمزمه و کشید هایمگونه چال رد روی بر را اشاشاره انگشت چشمانم،

 باشه؟ زیبا قدراین تونهمی نفر یه چطور-

 :گفتم آرامی به کوتاهی، مدت گذشت از پس و داده قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک

 اتفاقی کهاین فکر حتی. بشه چیزیت تو که ترسیدم. ترسیدم خیلی دیدم، رو خواب اون وقتی-

 و کنم تحمل هم لحظه یه نتونستم که بود آور وحشت و ترسناک برام قدراون افته،بی برات

 .نشم احوالت جویای

 :دادم ادامه اشکننده خیره سیاهی محو و گشوده هم از را هایمپلک

. بشم اومدنت مانع شده طور هر خواستممی امّا شی،نمی راضی من انکار با دونستممی-

 ینتیجه که رفتارم اون از بعد... خب... شهمی رو من دست بیای اگه... بیای اگه دونستممی

 .نموند باقی کردن انکار برای چیزی بود، وحشتناکم کابوس

. کرد وارد آنان به مالیمی فشار و گرفت اشمردانه دستان و انگشتان میان دیگر باری را دستانم

 :گفت پاسخ تردیدیبی و محکم لحن با چشمانم، به خیره و آورد جلوتر کمی را سرش



 بار اولین برای وقتی آرتیست، کافه تو روز همون از. کردممی حس من... دونستممی من-

 ممکنه دونممی من... من... نیستی تمایل بی من به فهمیدم دیدم، رو مشتاقت هایچشم

 ...امّا بیاد نظر به گستاخانه حتی و احمقانه

 :داد ادامه و فرستاده فرو را دهانش آب

 .بشم این مانع تونمنمی من امّا-

 :کرد اشاره خود قلب به اشاره انگشت با و کرد رها را دستانم از یکی

 وقت هیچ! شده غریبه من با قلب این شناختمت، و دیدم رو تو وقتی از. کنم کنترلش تونمنمی-

 و تپش به دختر یه خاطر به قلبم عمرم، سال چهار و سی این توی هرگز! بودمش ندیده جوریاین

 رو عظیمی عشق خداوند کنممی احساس عمرم، تمام در بار اولین برای.. .حاال! بود نیفتاده تقال

 .کرده قلبم وارد

 :داد ادامه و دوخت انگشتانم به را نگاهش

 دور ازت تونمنمی من. توا   هایدست تو واقع در و.. .عشق این هایدست تو من مرگ و زندگی-

 !شهمی غیرممکن برام اون از بعد کشیدن نفس بدون باشم، دور ازت بخوای ازم اگه. شم

 .نکرد رها را هایمدست او امّا کشیدم، عقب را خودم کمی و کشیده عمیقی نفس

 .بگم باید چی دونمنمی من... من-

 با او امّا. نشود جدا سرم از عقل چشمانش دیدن با تا بودم چرخانده دیگری طرف به را رویم

 مخاطره به را وجودم پود و تار خود، یمردانه و گرم دستان میان در من کوچک دستان فشردن

 .انداختمی

ً  رو احساسم من... مهسا-  بهت. منی مثل که هم تو. گفتم دوباره االنم. بودم گفته برات قبال

 چیه؟ برای رفتار این پس کنم،می حل رو مشکالت تمام گفتم

 :دادم پاسخ بود، بسته نقش ابروانم میان خفیفی اخم که حالی در و چرخاندم طرفش به را سرم



 دو من سن یا بیاری پایین رو خودت سن میتونی کنی؟ حل رو بینمون مشکالت خوایمی چطور-

 مورد در رو آشنا و دوست مردم حرفای تونیمی بخورم؟ ساله چهار و سی مرد یه به تا بیاری باال

 کنه تغییر االنمون حس دیگه سال چند اگه سالمه، هیجده تازه من کنی؟ تحمل خودت و خودم

 چی؟

 :گشت خارج گلویش از سوزناک آهی و فشرد هم بر را بانش**ل

 هیجده دختر یه عاشق من که واقعیت این دونممی. کنم عوض رو خودم یا تو سن تونمنمی-

 عاشق من قلب. نبود توهم تقصیر. نبود من تقصیر این امّا نامتعارفه، و گستاخانه شدم ساله

 !ایرتبه و اسمی های تفاوت نه و حالیشه سال و سن نه هم عشق شده،

 :پرسیدم چشمانش به خیره و ریخته نگاهم در را جسارتم تمام بار این

 هایچشم تو تونیمی بگی؟ هم من یخانواده به رو هااین تمام تونیمی امّا گیمی درست تو-

 اگه حتی و! تره؟کوچک من از سال شونزده که خواممی رو کوچکتون دختر بگی و کنی نگاه پدرم

 کنه؟می قبول من پدر کنیمی فکر... بگی

 النه بغض دلیل به کردممی تالش که طور همان. گرفتم او چشمان از را نگاهم و شد پر چشمانم

 :دادم ادامه نشود، جاری هایمگونه روی بر اشکی و نلرزد صدایم گلویم در کرده

 اون. ببینمت وقت هیچ دیگه ذارهنمی کنه رحم بهمون خیلی اگه اون. کنهنمی قبول هرگز اون-

 داشته دوست و بشه عاشق دوباره تونسته تازه که قلبی با کنم؟ کارچی من وقت اون... وقت

 کنم؟ کارچی باشه،

 .نشستند هایمگونه روی بر تمام رحمی بی با اشک قطرات که چرا. ماند ناموفق تالشم امّا

 که طوری چرخاند، خود طرف به مرا. گرفت دستانش میان را هایمشانه و کرد رها را دستانم باراین

 .نمیگذاشت باقی برایم سیاهش چشمان به کردن نگاه جز ایچاره



 این باره اولین برای من... ببین. کنه دور من از رو تو چیزی هیچ نذارم خورممی قسم... مهسا-

 رو دونممی که چیزی تنها امّا کرد، کارچی باید مواقع اینجور تو ندونم شاید. دارم رو احساس

 .بگیرن من از رو تو مادرت و پدر حتی کسی ذارمنمی. دممی انجام

 :نالیدم و گرفته دندان به را بم**ل

 .ترسیدممی خیلی من...من امّا-

 .آمد فرود هایمگونه روی بر امانمبی هایاشک و

 دستش، انگشت با و کرد رها را هایمشانه. رسید هایمگونه به و آمد ترپایین چشمانم از نگاهش

 .کرد خیسی و اشک رد از خالی را خیسم هایگونه

 دستانش از یکی. گرفت انگشتانش انمی محکم مرا چپ دست و کرد بلند نیز را دیگرش دست

 یخیره زیبایش سیاه چشمان. بود گرفته مرا چپ دست دیگرش دست با و بود امگونه روی بر

 محکم و استوار کوهی همانند او. میکرد نگاه چشمانم به قاطعیت با. بود من چشمان مردمک

 نیرومند و مردانه دستان این. کند محافظت نامالیمات و زندگی باد تند برابر در من از تا بود آماده

 است قرار جسم این. شود دراز من سودی به آزار قصد به که را کسی دست کند خرد بود قرار

 همه و باشد من چیز همه داشت قصد مرد این. ندهند آزارم دیگران که من برابر در باشد سپری

 !بود من چیز

 ذارمنمی هم من بمونی، کنارم که زمانی تا. نکنی ول رو من دست که زمانی تا ببین،. نترس-

 با حاضرم. هستم راهمونه سر که چیزایی تمام متوجه من. کنه دور من از رو تو یا بده آزارت کسی

 .کنینمی رها رو دستم هرگز تو بدونم، کهاین شرط به. بشم رو به رو همشون

  

 

 :پرسیدم لرزانی صدای با هایماندست یخیره و انداخته پایین را سرم

 چی؟ کنم ول رو هادست این کنن مجبورم اگه... اگه-



 :داد پاسخ صدایش جدیت و تحکم با و داد قرار هایماندست روی بر نیز را دیگرش دست

 .کنن جدات ازم ذارمنمی هم من نکن، ول رو من دست تو-

 چشمانش مطلق سیاهی غرق زیبا و عمیق سکوتی در چشمانش، به خیره و کرده بلند را سرم

 آیا او چشمان سیاهی این شد؟می ختم کجا به بودیم رفته فرو آن در که عمیقی گودال این. شدم

 و ماندمی من کنار در که بگویم اطمینان با توانستممی آیا داشت؟ همراه به را مان آینده سفیدی

 کند؟می وفا خود عهد به

 برایم اراده با و محکم صدای این و مردانه دستان این و عمیق گودال این به اعتماد جز ایچاره

 که بود این دهم انجام توانستممی که کاری بهترین. بگیرم فاصله او از توانستمنمی. بود نمانده

 بود کاری تنها این. بسپارم او دست به را خودم و کرده اعتماد احساسم و قلب به بار آخرین برای

 :گفتم و آورده دستش به مالیمی فشار. بدهم انجام توانستممی که

 .نکنم ول رو دست این وقت هیچ که کنممی رو تالشم تمام... من-

 از پس و زد دستانم به طوالنی و عمیق ایه*وس*ب. داد قرار اش چهره مقابل و آورد باال را دستم

 عقل. اورد جلو را سرش چشمانم به خیره و داده قرار صورتم طرف دو را دستانش آنان، کردن رها

 نه بود چه هر امّا دارد، را کاری چه انجام قصد که دانستمنمی. بود افتاده کار از باهم قلب و

 من سر در چهآن برخالف امّا. بکشم کنار را خودم توانستممی نه و نمایم درک را آن توانستممی

 ب**ل. برداشت صورتم طرف دو از را دستانش بعد، و د*وسی*ب را امپیشانی او گذشت،می

 که طور همان او اّما نبیند، را هایمگونه سرخی تا انداختم پایین را سرم و گرفته دندان به را پایینم

 :گفت خندید،می هیجان و شوق با

 !دختر کشیدم خجالت هم من که شدی سفید و سرخ قدراین-

 که او به و چرخاندم را سرم متعجب. برخاست جایش سر از ناگهان او که خندیدممی ریز ریز

 .دوختم چشم زیبایش قامت و بود ایستاده مقابلم

 ایستادی؟ چرا شد؟چی-



 و آمد جلو قدم یک کرد، هایش ریه مهمان که عمیقی نفس از پس و کشید موهایش به دستی

 :کرد دراز بودم نشسته مقابلش که منی طرف به را دستش

 شی؟می من همیار و همراه باشی؟ من کنار در و من با حاضری-

 سیاهش چشمان به تا رفتم باال آرام آرام دستش انگشتان روی از و انداخته دستش به نگاهی

 کنم؟ رد را او درخواست توانستممی چطور. بود جانم و روح بخش آرامش که رسیدم

 جای اشمردانه دست درون را کوچکم و ظریف دست و زده عمیقی لبخند! بود من جانان جان او

 مقابل و برخاسته سرجایم از که کشاند خود طرف به مرا و کرد وارد دستم به کوچکی فشار. دادم

 لحن با و رسید سیاهم موهای به چشمانم از نگاهش. بود شده کم میانمان یفاصله. ایستادم او

 :گفت خاصی کالم

 !داری رنگی خوش موهای چه-

 :دادم پاسخ رویم به رو مشکی آسمان به خیره

 !روم به رو مشکی آسمون زیبایی یاندازه به نه امّا-

  

 ایجاد من کالم شادی از که سیاهی چشمان درخشش آن از بردم لذت من و درخشید چشمانش

 .بود شده

 !دریایی تو دست از-

 هم من و داشتبرمی قدم پارک دیگر طرف به که طورهمان و گرفت فاصله من از کمی سپس

 :گفت زدم،می قدم کنارش او، دست در دست

 .بکنیم بخوای که هرکاری و بریم خوایمی که جایی هر. توام پیش جااین رو روز سه این-

 :گفت و خندید بار شیطنت

ً  بعد به این از بنده چون-  !شمام اختیار در تماما



 .دوختم رویمان به رو مسیر به را نگاهم و کرده شیرینی یخنده

 !هاکردم کاری عجب نگی بعدا مازیار، آقا کنیمی لوس رو من زیادی-

 اشسینه روی بر را ازادش دست سپس داد، تکان طرفین به را سرش و کرد ایمردانه ی خنده

 :گفت و کوبید

 نکنم شکایتی هرگز و کنم خدمت شما به امزنده وقتی تا که کنممی یاد سوگند جاهمین از بنده-

 !بانو

 :دادم تکان را سرم و زدم نمایی دندان لبخند

 !گیرمنمی وجدان عذاب دیگه شد راحت خیالم خداروشکر، خب-

 :گفت و داد سر ایمردانه یخنده دیگر، باری

 .خوبه دلم عزیز خوبه-

 و کشیده عقب را دستم خشمگین. بوسید و گرفت اشچهره مقابل دیگر باری مرا دست سپس

 .ایستاد من از تبعیت به نیز او که ایستادم جایم سر

 !مازیار دیگه نکن-

 :گفت و انداخت باال ابرویی بار شیطنت

 .کنمنمی بدی کار که من چرا؟-

 :گفتم و دادم تکان سری

 !قدراین نده انجامش ولی کنینمی بدی کار ونمدمی-

 :پرسید و زد نمایی دندان لبخند

 شدنته؟ سفید و سرخ از کردن جلوگیری خاطر به نکنه... ببینم-

 :گفتم و کشیدم کنار را خودم عصبانیت و حرص با سپس و شده چشمانش ی خیره متعجب



ً  رفتم من! مازیار که واقعا-  !اصال

 :گفت خنده با و افتاد راه من دنبال

 گرفتم دندان به را بم**ل!مگه؟ منه تقصیر دیگه تلخه حقیقت ری؟می کجا دریایی وایسا! عجبا-

 را رفتن و دادن ادامه توان آورد، زبان بر که آخری یجمله با که دادم ادامه راهم به و نگویم هیچ تا

 .کرد سلب پاهایم از

 .میرممی اره؛نمی طاقت دلم بری و کنی قهر دیگه، نکن قهر-

 دیدم که چرخاندم را سرم آرامی به بعد و ایستادم جایم سر واکنشی هیچ بدون و حرکت بی کمی

 .بود ایستاده من مقابل و آمده من قدمی چند در

 بر ای ه*س*بو آورد، باال و گرفت را دستانم از یکی که کردممی نگاهش رنجیده و دلخور چنانهم

 :پرسید نوازی گوش و آرام لحن با و نشاند آن روی

 آشتی؟-

 داشت؟ را او از شدن دور و کردن قهر توان من یبیچاره قلب این مگر کنم، آشتی که نبودم قهر

 !آورد دستش به که طلبیدمی را یار نازکشی و بود کردن ناز دنبال به کمی تنها کمی، شاید

 و چهره دلخور و رنجور حالت که همین. شد بانم**ل مهمان زیبایی لبخندی و دادم تکان را سرم

 دیگر باری و داد وافری هیجان و شور به را خودش جای نیز او دردمند نگاه یافت، تغییر نگاهم

 .کردیم زدن قدم به شروع یکدیگر کنار در و گرفت محکم مرا دست

 جذب و دلربا نیمرخ. انداختم میزد قدم کنارم که مردی جذاب نیمرخ به نگاهی و چرخاندم را سرم

 .نمودمی داشتنی دوست و ابهت با بسیار بیننده نظر در که ایکننده

 ریم؟می کجا-

 ب**ل بر که زیبایی لبخند با نگریست،می رویش پیش مسیر و رویش به رو به که طورهمان

 :داد پاسخ داشت



 بریم؟ داری دوست کجا-

 پاسخ تامل، اندکی و کوتاهی مکث از پس و سپرده دلربایش و زیبا نیمرخ به دیگر باری را نگاهم

 :دادم

 بخوریم؟ بستی بریم-

 :داد پاسخ من شاداب و آرام آبی یخیره زیباش مشکی چشمان با و چرخاند را سرش

 خواد؟می بستنی دلت بستنی؟-

 :دادم پاسخ ای کودکانه لحن با و کرده پایین و باال هیجان با را سرم

 !هاقیفی این از آره،-

 :گفت خاصی لحن با و گرفت اش خنده کالم لحن از

 !بخوریم هاقیفی همون از ریممی پس باشه،-

 :افزود شیطنت با که آوردم دستش به مالیمی فشار و گزیده ب**ل

 موندی؟ سفید هنوز یا شدی سرخ-

 :دادم پاسخ و خندیدم شادمانه و سرخوش

ً  ولی! نمیبینم رو خودم که من دونم،نمی-  و چرخاند من طرف به را سرش!شدم سرخ احتماال

 :داد پاسخ شیطنت با هایمگونه و چهره یخیره

 !ناجور هم اون! شدی سرخ بعله،-

 و دادم قرار امگونه روی بر را آزادم دست سپس. دادم تکان طرفین به را سرم و گزیدم را بم**ل

 :گفت امدستپاچه و کرده هول قلب به خطاب

 کنی؟می آبروریزی همش چرا دیگه، کن کنترل رو خودت-

 :داد پاسخ مظلومی لحن با و انداخت باال ایشانه او امّا



 !کنم کنترل رو خودم تونمنمی من باشه، میون در اون پای وقتی چیه؟ من تقصیر-

 چشم سیه. نهادم برهم کوتاه یثانیه چند برای را پلکهایم و دادم تکان برایش تاسف روی از سری

 این هم بود شهر ی شهره گری دیوانه به که مجنون حتی که بود کرده دیوانه چنان را قلب این من

 !نبود گونه

 سویی به زنان قدم و یکدیگر دست در دست و ایمآمده بیرون پارک از دیدم آمدم که خودم به

 :پرسیدم نگریستم،می اطرافم های ماشین به که طورهمان و چرخاندم را سرم. رویممی

 بمونه؟ ذاریمی جاهمین کجاست؟ ماشینت... ببینم-

 :داد پاسخ و داده تکان را سرش

 یکم...هست نزدیکی این فروشی بستی یه. پارک از ترعقب یکم. کردم پارکش هانزدیکی همین-

 .داره رو محبوبت هایقیفی اون از...بریم که جلوتر

 :انداختم باال را هایم شانه و خندیدم شیرین

 .امروی پیاده عاشق که من خوب، چه-

 .شد ترعمیق اشچهره زیبای تبسم و کرد تَر زبان با را بانش**ل

 !منم-

 زدیم،می قدم یکدیگر با قدم هم و همراه و بود گرفته انگشتانش میان محکم مرا دست که این از

 فراوان شوق و شور با چشمانم و کشیده عمیقی نفس که کرد آرامش و شادی غرق مرا قدری به

 .بود رویمان به رو مسیر به خیره

 !نداشتم را آن از شدن بیدار خیال که مانستمی شیرینی خواب به برایم او کنار در زدن قدم

 همان. گرفتیم وانیلی قیفی بستنی دوتا. رسیدیم فروشی بستنی آن به روی، پیاده کمی از پس

 سپس و حیرت با ابتدا مازیار نگاه دیدم که خوردممی بستنی آرام آرام، من و بودیم ایستاده جا

 گونه این چیزی به کهاین زدن حدس. است شده دوخته امچهره به آمیز شیطنت و خندان



 و تمیز دستمالی او که گزیدم ب**ل وجود این با. نبود سخت چندان است داده نشان واکنش

 :گفت داشت، که دلربایی لبخند با و گرفت طرفم به را سفید

 .عزیزم بیا-

 در را دستمال و کردم پاک را لبم زیر و بم**ل دور. گرفتم دستش از را دستمال و دادم تکان سری

 را نگاهش سنگینی. کنم استفاده آن از هم باز لزوم صورت در تا داشتم نگه دیگرم دست

 که طورهمان نیز او. شدم خیره اغواگرش سیاه چشمان به و گرفته باال را سرم که کردم احساس

 هایمان نگاه.بود شده من لطافت و عشق از مملو و آرام رنگ آبی یخیره خورد،می را اشبستنی

 من که برداریم دست یکدیگر هایچشم به کردن نگاه از توانستیمنمی و خورده پیوند یکدیگر به

 احساس انگشتانم روی بر را چیزی خنکی سپس و خیسی ابتدا آوری، حیرت و عجیب طرز به

 از را متعجبم نگاه و کشید بیرون بودم رفته فرو آن در که شیرینی یخلصه از مرا حس این. نمودم

 .کشاند انگشتانم به مازیار چشمان

 !هین-

 مازیار که دستمالی حیران و کرده هول. بود چسبیده انگشتانم به و شده آب بستنی از مقداری

. کنم تمیز را آنان توانستمنمی امّا بردم انگشتانم طرف به را بود داده من به پیش چندی

 باز مشخص ای اندازه از بیش را انگشتانم اگر. شدمی کار این مانع بود دستم در که ایبستنی

 کمکم به مازیار که شد این. افتادمی زمین به و شدمی رها انگشتانم میان از بستنی کردم،می

 امّا کردم تمیز ظرافت و دقت با را دستم انگشتان هم من. گرفت دستم از را بستنی و آمد

 .آزردمی سخت مرا این و بود کرده پیدا بدی چسبندگی انگشتانم

 :گفت و خندید مازیار

 .بشور رو هاتدست خونه رفتی. نکن اذیت رو خودت که، نداره عیبی-

ً  که این از پیش را آن و گرفته او از را امبستنی سپس. دادم تکان را سرم و کرده پوفی  آب تماما

 هایمان،بستنی کردن تمام از پس. رساندم اتمام به کند، نامرتب و کثیف مرا وجود تمام و شود

 قدم آن اطراف یمحوطه و پارک حوالی همان. دادیم ادامه مانمستقیم راه به زنان قدم دیگر باری



 وجود به را آن مازیار یا من که شاد و آور خنده فضایی در گاهی و سکوت در گاهی زدیم؛می

 دستی و ایستاد ناگهانی طور به مازیار که کردیممی صحبت و زدیممی قدم طورهمان. آوردیممی

 جویا را آن علت خواستممی و کردممی نگاه رفتارش و او به متعجب. کشید موهایش و بینی به

 شروع حال در باران که دیدم و کردم بلند را سرم. افتاد من دست روی بر هم ایقطره که شوم

 نیز مازیار نداشتم، همراه به چتری که من. کردممی نگاه ابری آسمان به زده وحشت. است شدن

 بدون و بودم ایستاده جایم سر طور همان هم من و نداشتیم چتری مانکدام هیچ! بود گونه همین

 لحظه هر و شدمی شروع آن باران که ابری آسمان به ناالن و زده حیرت بردارم، قدم از قدم کهاین

 تصاحب مرا دست مچ مردانه دستی انگشتان ناگهان،. بودم خیره شد،می افزوده آن شدت بر

 مرا دست که طور همان که دیدم را مازیار و چرخاندم را سرم. کشاند خود دنبال به مرا و کرد

 جا همان و یافتیم سرپناهی سرانجام! دوممی او دنبال به هم من و دودمی است، گرفته

 موهای به دستی بود، شده حیران و متعجب شدید و ناگهانی باران این از که مازیار. ایستادیم

 :گفت و کشید خیسش

ً  من، خدای وای-  خوب که هوا! نیاوردم خودم با هم چتر یه حتی! نبودم رشت بارونای یاد اصال

 .بیاد بارون کردمنمی فکر... بود

 چشمان من، خیس هایلباس و مانتو دیدن با و چرخاند من طرف به را سرش زده شتاب سپس

 خودم که گرفت من طرف به و کرد خارج تنش از را پالتویش بعد، ای ثانیه. شد درشت اشمشکی

 :گفتم و کشیدم عقب را

 .خوریمی سرما. بپوش خودت خوام،نمی نه-

 :داد پاسخ تمام جدیت با و آورد پیشانی به اخمی تنها من جواب در او امّا

 قبلش ولی خونه، بری زودتر که گیرممی تاکسی یه برات االن. شدن خیس هاتلباس بپوشش-

 .شی گرم یکم که بپوش رو این

. انداخت من هایشانه روی بر را بلندش پالتوی و کرد طی را میانمان یفاصله قدم یک سپس

 پایین را سرم و کردم نگاه شودمی سردش پالتویش بدون دانستممی که او به زده غم و نگران



 چند و گرفت فاصله من از بدهد، راه خود به را سرما و لرز احساس کهاین بدون او امّا. انداختم

 تمام باران زیر کهاین فکر. بودم آمدنش منتظر لرزان و بارانی چشمانی با. رفت جلوتر قدم

 تمام است، من هایشانه روی بر اکنون اشکننده گرم و بلند پالتوی و شودمی خیس لباسانش

 امگونه روی بر و شد سرازیر چشمم از اشکی قطره. کردمی افسوس و شرمندگی غرق را وجودم

 به دست با و آمد من سوی به دوان دوان بعد کمی که بودم مانده منتظر طور همان. نشست

 :کرد اشاره بود من منتظر که ای تاکسی

 .کن عجله بریم، بیا-

 نشستن هنگام من و کرد باز برایم را در رسیدیم که تاکسی به. دادم تکان را سرم حرفی هیچبی

 از را آن داشت که محوی لبخند با. گرفتم طرفش به و برداشتم هایمشانه روی از را پالتویش

 :گفت و گرفت دستم

 .بده پیام بهم خونه رسیدی باش، خودت مراقب-

 :گفتم زیرلب آرام و دادم تکان برایش سری

 .ببخشید و... ممنونم خیلی-

 را در و شده ماشین سوار. شدم عمل وارد او از ترسریع من که آورد زبان بر کالمی تا کرد باز دهان

 باران زیر او شد،می محو نظر از و رفتمی پیش جلو به رو باران آن در تاکسی که زمانی تا. بستم

 که ترسیدممی. نشستم صاف و چرخاندم را سرم. بود دوخته چشم من رفتن به و بود ایستاده

 به هوا این در که ترسیدممی. بشود اشسرماخوردگی باعث ماندنش زیرباران و امروزش اقدام

 که روزی سه این که ترسیدممی. برگردد سالم و صحیح نتواند و شود مشکل دچار من خاطر

 از را بود داده انتقال من به که را خوبی حال و حس تمام این و بگذراند مریضی به را جاستاین

 به نه امّا بودم شده خیس. کشیدم شالم و هالباس به دستی و کشید آهی. میزدود وجودم

 تمام است، گرفته ایتاکسی برایم گفت و رساند من به را خودش دوان دوان، که زمانی. او یاندازه

 اشپیشانی روی بر زیبایش مشکی موهای الی به ال از باران قطرات و بود شده خیس هایشلباس

 زمانی کمتر. شدم خیره بیرون بارانی هوای و شیشه طرف آن به و چرخاندم را نگاهم. ریختمی



 آمده بیرون هایشانماشین با که افرادی از دسته آن ببینم، خیابان در را رهگذری که آمدمی پیش

 .بودند هایشانخانه به ترسریع چه هر بازگشت برای تالش در نیز بودند

 حرکت از ماشین که بودم آن بخار و شیشه روی بر نشسته باران قطرات یخیره و گزیدم ب**ل

 :گفت و انداخت من به آیینه درون از نگاهی راننده و ایستاد

 .خانم رسیدیم-

 در به سرعت به را خودم و شدم پیاده ماشین از اش،کرایه پرداخت از پس و دادم تکان سری

 باز برایم مانندی تیک صدای با در ثانیه از کثری در که فشردم را آیفون زنگ. رساندم منزلمان

 .شدم داخل من و شد

 نگرانی با که دیدم را مادرم رسیدم، باز نیمه ورودی در به که زمانی و رفته باال پایم پیش هایپله از

 سالن به نگرانی با مهتاب. شدم داخل و اوردم در پاهایم از را هایمکفش. است ایستاده در جلوی

 و کرد هینی خیسم هایلباس دیدن با و کرد برانداز را پایم تا سر مادر. ایستاد من مقابل و آمد

 :گفت

 .نخوردی سرما تا کن عوض زود رو هاتلباس برو! بده مرگم خدا-

 :گفت کنان غرلند و گرفت دندان به را بش**ل نیز مهتاب

ً ! لعنتی-  .بودی نبرده چتر که توهم! بگیره بارونی همچین یهو بود بعید هوا این از اصال

 :دادم تکان را سرم و زدم رویشان به لبخندی

 زیاد نباشین نگران برگشتم، و گرفتم تاکسی زود! فقط شدم خیس یکم! بابا که نشده چیزی-

 .نشدم خیس

 سرم پشت را در. بود نیامده هنوز پدر. رساندم اتاقم به را خودم سریع هاییگام با و گفتم را این

 کشیدم بیرون کیفم درون از را تلفنم خانه، راحتی هایلباس با هایملباس تعویض از پس و بستم

 .نشستم میزم پشت و

 کجایی؟ تو! خونه رسیدم-



 :داد پاسخ که بود گذشته پیامم ارسال زمان از ایدقیقه پانزده

 .هتل رممی دارم راهم تو هم من. شد راحت خیالم! خداروشکر-

 :نوشتم برایش و زدم کنار را بود شده ریخته چشمانم مقابل که موهایی از ایدسته

 .نخوری سرما که کن عوض رو ااتلباس سریع هتل رسیدی. باش خودت مراقب. ..باشه-

 !نباش نگران دریایی، چشمم روی به-

  

 !دارم دوست حد این تا را دریایی صفت که دانستمنمی و گزیدم ب**ل

 و رساندم اتاقم یپنجره کنار به را خودم. برخاستم سرجایم از و دادم قرار تختم کنار را تلفنم

 اتاق از. بود دادنشان آب وقت. انداختم بودم داده قرار امپنجره کنار که گیاهانی و گل به نگاهی

 هر خاک روی. برگشتم اتاقم به و کردم آب از پر را آن. برداشتم را تمیز لیوان یک و رفتم بیرون

 روی بر اشاضافی آب همراه به را لیوان بعد و ریختم آب قدری دانمگل درون گیاه و گل از کدام

. دوختم چشم شانیکایک به عشق و محبت با و کشیدم هایمگل روی بر دستی. دادم قرار میزم

 دوست و زیبا یزنده موجودات را آنان. داشتم زیادی عالقهشی گیاهان و گل به حقیقتلً 

. ندمن هایدل درد و حرف یشنونده و هستند کنارم در همیشه که میشدانستم ایداشتنی

 با هیچ، کنندنمی که اعتراضی کوچکترین من، هایحرفی پر وجود با گاهی که خوبی شنوندگان

 را پنجره جلوی یپرده و زدم لبخندی. دهندمی گوش هایمحرف با پایان تا تمام بزرگی و سخاوت

 آن بخش آرامش و نوازشگر دست به را امخسته تن و رساندم تختم به را خودم. نمودم مرتب

 متفاوتی افکار و هااندیشه درگیر ذهنم اتاقم، سفید سقف یخیره و گرفتم باال را سرم. سپردم

 از و کردمی عروسی دیگر یهفته دو تا. بود مهتاب خواهرم آمد، خاطرم به که چیزی اولین. شد

 زندگی و رودمی خواهرم دیگر، یهفته دو. رفتمی همسرش کنار خودش، یخانه به خانه این

 او با داندمی که کسی کنار. سازدمی دارد عالقه او به وجودش تمام با که کسی کنار را خودش

 .بگذراند سر از آسودگی به را زندگی توام تلخی و شادی و برود دنیا این آخر تا تواندمی



 همسر اش،زندگی مرد رویاهایش، مرد که شرطی به بیاورد، تاب را چیزی هر تواندمی که داندمی

 خوشحال خواهرم ازدواج از طرفی از. بود من شادی باعث این و باشد کنارش همواره مهربانش،

 اشزندگی مرد و خود عشق به که بود این برای بودنم شاداب و خوشحال غمگین؛ طرفی از و بودم

 تا دانستمنمی. بود خانه این از او رفتن دلیل به امناراحتی و کندمی زندگی او کنار در و رسدمی

 خانه این در نبودنش به تا بردمی زمان مدت چه یا بیایم کنار نبودنش با توانممی اندازه چه

 هیچ این در. شد خواهم او دلتنگ شدت به که بود این دانستممی که چیزی تنها کنم؛ عادت

 !نبود ابهامی و شک

 سیاهی اتاقم، سقف یخیره دیگر باری بعد، ایدقیقه و دادم قرار یکدیگر روی بر را هایمپلک

 .آمد خاطرم به مازیار چشمان

 از پس و دادم فاصله هم از را بانم**ل. دادم قرار قلبم روی بر و کرده بلند آرامی به را راستم دست

 :پرسیدم عاشقم قلب از وار زمزمه کوتاهی، مکث

 هرگز و داشت خواهد دوست ابد تا رو تو اون که مطمئنی مطمئنی؟ ریممی که راهی این به-

ً  که مطمئنی نیست؟ اون مثل... مهرداد مثل... مثل کنه؟نمی ناراحتت  عاشقته؟ حقیقتا

 :داد پاسخ تمام قاطعیت با و داد تکان را سرش عاشقم قلب

 چشماش از رو این نیست، دروغ عشقش که دونممی. عاشقه اون که دونممی. مطمئنم اره،-

ً  اون. خونممی ً  نیست مهرداد مثل عاشقه؛ واقعا  بازم کنه، ناراحتم اگرم حتی. نیست اصال

 !هستم هم من عاشقه، اون که طور همون. بشم جدا ازش تونمنمی

 پایان! بگیرد دست در را آدمی افسار و گردد چیزه فارغ عقل بر عاشق قلب که زمانی آن از وای و

 !دانستمی را سوال این پاسخ که بود خدا تنها شد؟ خواهد چه قلب این و ما کار

*** 

 داشت قصد مادرم. بودم مادرم از جلوتر قدم یک موهایم آرایش برای که بودم شاکر را خدا

 حتی گرفت؛نمی خود به حالتی هیچ و بود لَخت من موهای امّا دهد، حالت و کند فر را موهایش

 روی بر رها و آزاد گونه همین را، سیاهم لَخت موهای. نداشتم آن به تمایلی من هم گرفتمی اگر



 مادرم، کار رساندن اتمام به از پس آرایشگر جهت، همین به. دارم دوست شوند، ریخته هایمشانه

 ب**رژل زد، رژگونه و پوشاند کامل طور به را صورتم هایجوش. کرد آغاز مرا یچهره آرایش کار

 برایم پررنگ و سیاه چشمی خط و زد ریمل ماهرانه را هایممژه کشید، بانم**ل روی بر قرمزی

 خیره امچهره به خرسندی و رضایت با زدن، سایه از پس و کشید مداد را رنگم بی ابروهای. کشید

 را امشب امّا بود؛ مختصر و ساده بسیار من آرایش دیگر، مواقع در. داد تکان را سرش و شد

 میرفتیم، که هاییعروسی و هامهمانی در. کنم بسنده مختصر و ساده آرایش یک به توانستمنمی

 به را همگان شگفتی و اعجاز این و کردممی آرایش معمول حد از بیشتر را امچهره همیشه

 و زیبا که کردمی ایجاب دیگری زمان هر از بیشتر نیز، بودم عروس خواهر که حال. اوردمی ارمغان

 .شوم ظاهر دیگران میان در درخشنده

 با. شدم خیره آیینه درون اغواگر و متفاوت بانوی به آن، به خیره و چرخاندم آیینه طرف به را سرم

 :گفتم جوان آرایشگر به خطاب میشدم، بلند جایم سر از که طور همان و زده لبخند رضایت

 .شد خوب خیلی نکنه، درد دستتون-

 :داد پاسخ و انداخت امچهره و قامت به نگاهی شیطنت با و خندید

 .درخشیمی که خودته از زیبایی نکردم، کاری که من. عزیزم کنممی خواهش-

 از من و داد جواب را آن خورد، زنگ مادرم تلفن. کردم ب**ل زیر تشکری و گرفت عمق لبخندم

 یچهره به دیگر، باری و چرخاندم را سرم. کندمی صحبت پدر با که شدم متوجه کالمش لحن

 بزنم، سایه یا و کشیده چشم خط که آمدنمی پیش گاه هیچ. دوختم چشم آیینه درون در خودم

 بررسی مشغول طور همان. نمودمی جذاب و گیرا شدت به را امآبی چشمان زدم،می که زمانی امّا

 :گفت و امد کنارمان به مادرم که بودم آیینه در خود صورت جای جای

 .اومده بابات بپوش رو هااین شالت برو-

 کنان تشکر هردویمان کارش، دستمزد پرداخت از پس و چرخاند آرایشگر طرف به را رویش سپس

 .رفتیم ماشینمان سمت به و رفته بیرون آرایشگاه از



 ابتدا پدر. شدم گیر جای عقب هایصندلی روی بر نیز من و گرفت جای پدر کنار و جلو مادر

 طرف به را سرش و درخشید چشمانش مادرم، دلربای و زیبا ی چهره دیدن با و چرخاند را سرش

 او به خطاب زیبایی و خاص کالم لحن با و نشاند اشپیشانی روی بر ایه*س*بو. کرد خم مادرم

 :گفت

 !همیشه مثل شدی، زیبا خیلی-

 .داد تکان را سرش و کرده زیبایی تبسم نیز مادر

 .شدی جذاب خیلی هم تو ممنونم،-

 طرف به و بود زده ژل را موهایش. بود زده سفید کراواتی و داشت تن به مشکی شلواری و کت پدر

 .میطکرد برابر چندین را اش چهره جذابیت همین، که بود فرستاده باال

 :گفتم ناراحت و دلگیر لحنی با و کردم مصنوعی ای سرفه

 !نداری؟ نظری من مورد در بابا چی؟ من پس-

 .بازگشت من سوی به و کرد ایخنده بود، شده متعجب من حالت این از که پدر

 از مملو نگاهش آبی بعد، و کرد برانراز را پاهایم انگشتان نوک تا سر باالی از رنگش آبی نگاه

 :گشت محبت و عشق

 !شدی خوشگل خیلی هم تو خانم، پرنسس من برم قربونت-

 :دادم پاسخ دروغین و ظاهری ای عشوه و ناز با و برگرداندم را رویم

 !شدی جذاب خیلی هم شما ممنونم، خیلی... خب-

 از پس و نشست صاف جایش سر سپس و کرد نثارم کوچکی شیطان ب**ل زیر و خندید پدر

 .آورد در حرکت به خواهرم عروسی تاالر سوی به را آن ماشین، کردن روشن

  



. نشست بانم**ل روی بر لبخندی و انداختم بود کنارم که کوچکم مشکی دستی کیف به نگاهی

 در رفتیم، بیرون یکدیگر با نیز هفته آن یجمعه هردویمان، شدن خیس و بارانی روز آن از پس

 و خانه از او. گفتیم سخن یکدیگر با دری هر از و خندیدیم و گفتیم زدیم، قدیم یکدیگر کنار

 مان خانه از رفتنش از پس که گفتممی خواهرم و امخانواده از نیز من و گفتمی مادرش و کاشانه

 را امپیشانی ید،*وس*بمی را آن میگرفت، مرا دست. شد خواهم او دلتنگ شدت به

. بودم ندیده را آن مانند حال به تا که میکرد زیبایی احساس و عشق غرق مرا و ید*وس*بمی

 را حقیقت این توانستمنمی حتی دیگر ام،شده او عاشق که بود نمانده برایم شکی هیچ دیگر

 و داد نشان من به را عشقش و خودش او نبود، انکار دنبال به ابتدا از که هم مازیار! نمایم انکار

 باهم که مدت این در گفتمی. کند اثبات من به را احساسش و خودش تا خواست فرصت من از

 یک تکلیف و بدهد سامان و سر آنان به باید او که هست کارهایی هستیم، یکدیگر کنار در و

 با. کندمی تقاضا امخانواده از مرا و ایدمی امخواستگاری به آن از پس کند، روشن را مسائل سری

 دستان که زمانی تا امّا هایمان،خانواده هایمخالفت و بود رویمان پیش آنچه از ترسیدممی کهاین

 !کندنمی جدا یکدیگر از را ما عاملی هیچ که باشم امیدوار توانستممی بودم، گرفته را او

 کیفم درون از را آن و آمده خود به داشت قرار امدستی کیف درون که تلفنم مانند تیک صدای با

 .کشیدم بیرون

 کجایی؟ من؟ دریایی-

 برایم دوباره که بودم خیره بود کرده ارسال که پیامی به شرمگین زده، هیجان و گزیده ب**ل

 :نوشت

 !دریایی؟ شدی سرخ بازم-

 بازهم نیز، دیگر یک از دور و مجازی فضای پشت از حتی که بود کشیده جایی به کارمان دیگر

 !دادمی تشخیص مرا یچهره سفیدی و سرخی

 :نوشتم برایش و خندیدم

 !شدی ماهر امر این دادن تشخیص تو حسابی دیگه! شدم سرخ بازم آره،... تاالریم راه تو-



 :نمودم دریافت را پاسخش که گذشت ایدقیقه

 !شدم ماهر حسابی دیگه، آره-

 چشم سیه این یدیوانه من و دادم قرار یکدیگر روی بر فراوان شیرینی و لذت با را هایمپلک

 !بودم شده جذاب

 کجایی؟ تو... ببینم! عالی خیلیم-

 !میزم پشت و اتاقم تو خونه-

 :پرسید و فرستاد پیام برایم دیگر باری که دادم تکان سری

 پوشیدی؟ چی امشب برای... راستی-

 لباسی چه که پرسیدمی چرا. دادم باال ابرویی تای و خوردم یکه اش ناگهانی سوال این از

 !ام؟پوشیده

 :نوشتم پاسخش در و کرده کوتاهی مکث

 .زیباست و بلند خیلی دامنش سیاه، دامنش و سفیده اشتنه باال که دکلته یه-

 :نوشت برایم که بودم پاسخش منتظر

 !پوششه؟بی گردنت و هاونهش یعنی! دکلته؟-

 مگه؟ شدهچی اره،-

 نیست؟ که مختلط مرد و زن یعنی نه؟ ستجداگونه که عروسی... عروسی... خب-

 !دانستم؟نمی من و بود حساس و غیرتی من چشم سیه

 :دادم پاسخ و گزیده ب**ل

 !نباش نگران ست،جداگونه آره-

 :داد پاسخ بالفاصله



 .شد راحت خیالم خداروشکر،-

 :گفتم و دادم تکان برایش تاسف روی از سری

 !مازیار تو دست از-

 !دیگه شممی نگران... جااون نیستم که من! چیه؟ خب-

 :گفتم خاطرش کردن آسوده برای و کردم تَر زبان با را لبانم

 واقع در... نیست مختلط هیچ ما هایخانواده هایعروسی. ستجداگونه مجلس نباش، نگران-

 .ادنمی خوشمون

 .عزیزم بهت بگذره خوش. راحته خیالم حاال پس! خوبه خیلی خوبه، خیلی-

 شدت به را بدنم اعضای به قلب رسانی خون سرعت هایش گفتن عزیزم بگویم اگر است اغراق

 !دهد؟می افزایش

 .باش خودت مراقب عزیزم، مرسی-

 ...بینمتمی طور،همین توهم-

 راهمان از چقدر که بپرسم پدر از تا کردم بلند را سرم و برگرداندم کیفم درون به را تلفنم سپس

 !است ماشین کردن پارک حال در پدر و ایمرسیده که دیدم تعجب کمال در امّا مانده،

 تاالر ورودی طرف به و شدیم پیاده ماشین از تایمان سه هر نمود، پارک را ماشین پدر کهآن از پس

 که بلندی پاشنه های کفش آن با تا داشتممی بر قدم از قدم آرامی به و احتیاط با. افتادیم راه به

 خطاب و زد مادر و من به لبخندی پدر شدیم، داخل که زمانی! نرود ابرویم و نخورم زمین داشتم،

 :گفت مادر به

 .برم دیگه من... خب-



 به باید مذکر مهمانان. بود باشکوهی و مجلل تاالر انداختم، اطراف به نگاهی و چرخاندم را سرم

 ساعات در میتوانستند اقایان اما باال، ی طبقه به نیز مجلس بانوان و میرفتند پایین ی طبقه

 .بمانند اقوامشان و دختران و همسر کنار مدتی و امده بانوان ی طبقه به کوتاهی مدت به و خاص

 مادر و من. شد پایین ی طبقه راهی من، موهای بوسیدن از پس نیز پدر و داد تکان را سرش مادر

 یشانه به شانه محکم و استوار هایی گام با. رفتیم بود بانوان مخصوص که باال ی طبقه به نیز

 اطراف وسایل و پذیرایی وسایل و میزها به افتخار و غرور با هردویمان و میرفتیم راه یکدیگر

 .شد ما ایستادن دلیل زد، صدا را مادرم نام که آشنایی صدای که نگریستیممی

 :گفت و ایستاد ما مقابل و رساند ما به را خودش شوق و ذوق با مهتاب شوهر مادر

 !شماها شدین زیبا چقدر وای،-

 :افزود محبت با و چرخاند مادرم طرف به را سرش سپس

 .عزیزم شدی هافرشته مثل-

 :گفت او پاسخ در و کرده بانش**ل مهمان را دلنشین تبسمی نیز مادر

 !شدین زیبا خیلی هم شما ممنونم،-

 :گفت و کرد اشاره جلو ردیف هایمیز از یکی به دست با و داد تکان سری اوهم

 !رسهمی ما به گلتونم دختر و شما با صحبتی هم فرصت اینجوری بشینین، ما پیش بیاین-

 و خاله مهتاب، شوهر مادر میز کنار دویمان هر بعد، ایدقیقه و انداخت من به نگاهی مادر

 و فروان شعف و شادی احساس. گرفتیم قرار هایمانصندلی روی بر عزیزم، خواهر شوهر هایعمه

 بلکه نبود، خواهرم عروسی شب خاطر به تنها احساس این. بود گرفته فرا را وجودم تمام عجیبی

 !گذشتمی سرم در که بود رنگارنگی خیاالت دلیل به

 در که بخشی لذت و خوشایند احساس و غرور با که کردممی تصور عروسی سالن این در را خودم

 آن. عروس خود عنوان به بلکه عروس، خواهر عنوان به نه امّا. ایدمی جااین به است، وجودش

 !ارزدمی دنیا تمام به سیاهش چشمان و وجودش حضورش که دامادی کنار هم



 همه از او، عشق خاطر به توانستممی که مردی همان. نباشد دنیا و باشد حاضرم که مردی همان

 من عاشق و کوچک قلب یرباینده و مازیار نامش که مردی همان! بگذرم نیز خود حتی و چیز

 توانستممی هم من بود؟ ممکن یعنی. نهادم برهم را هایمپلک فراوان شعف و شور و لذت با. بود

 نمایم؟ تجربه را او کنار در زندگی و یار به رسیدن زیبای لذت خواهرم همانند

 توانستممی و بود جااین او کاشای. میکردم احساس قلبم درون را حرارت و گرما از عظیمی حجم

 در تنفس نیاز یافته حرارت قلب این کردن آرام برای امّا، بگیرم جشن را خواهرم عروسی او کنار

 .داشتم را آزاد هوای

ً ... مامان-  یکم من شهمی... نیومدن هنوز هم داماد و عروس نیومدن مهمونا از عده یه که فعال

 بزنم؟ قدم بیرون اون تاالر، باز فضای تو برم

 :گفت کوتاهی مکث از پس بعد و انداخت من به آمیزی تردید نگاه ابتدا مادر

 .برگرد زود و نمون بیرون زیاد فقط باشه، خب خیلی-

 محیط و تاالر بیرون باز فضای به را خودم آهسته هاییگام با. برخاستم سرجایم از و گفته چشمی

 آوری، عذاب و منحوس صدای که بودم اطراف هایزیبایی تماشای غرق و رساندم آن اطراف

 :کرد پر را هایمگوش

 کردی آسمان کار در که کرشمه یک به-

 !هاکوکب چشم شوق، از پردمی هنوز

 با و آمد جلو به قدمی. دیدم را مهرداد که بازگشتم صدا صاحب سوی به ترسیده و متحیر

 :افزود داشت ب**ل بر که لبخندی

 !شدی زیبا خیلی-

  

 چشمانش به نگاهی و زده پوزخندی. داد تمسخر و تحقیر به را خودش جای تحیرم بالفاصله

 .انداختم



 !اومدمی بدت مزخرف کارای این از خودت قول به که تو! شدی شاعر بینممی-

 :داد پاسخ و داد تکان طرفین به سری

 !باشه میون در تو پای که زمانی تا نه-

 سپس شدم، خیره چشمانش به واکنشی هیچ بی ایثانیه و فرستادم باال به را ابرویم تای دو هر

 و آمیز تحقیر هایخنده صدای تن بر گذشت،می چه هر و خندیدن به کردم شروع اختیاربی

 .شدمی افزوده آمیزم تمسخر

ً ! وای... وا گه؟می مهرداد رو هااین! شنوممی چی ببین خدایا... وای! وای-  نزدیکه زمان آخر حتما

 !سرش تو خورده چیزی یه این یا شدم دیوونه من یا

 شده مشت که دستانش کشید، عمیقی نفس و کشید اشچهره و هاچشم روی بر دستی مهرداد

 .آورد در انقباض حالت از را عضالتش و کرد آزاد آرامی به را بود

 :داد پاسخ و کرد کوتاهی مکث

 بهت بدی، بهم دیگه فرصت یه فقط اگه... اگه... نیستم سابق مهرداد اون دیگه من... مهسا-

 !کردی تغییر تو که طور همون کردم، تغییر چقدر دممی نشون

 به سخن دوباره فرصت کدام از! است شده زایل کامل طور به آدم این عقل رسیدمی نظر به نه،

 سینه در را دیگه مرد عشق کهآن حال بدهم، او مهر به دل خواست؟می چه من از آورد؟می میان

 !دارم؟

 :گفتم و دادم تکان برایش تاسف روی از سری

 خورمنمی تو به من گفتیمی که نبودی تو کردی؟ رها رو من که نبودی تو خود این مگه ببینم! هه-

 زنی؟می حرف دوباره فرصت از که شدهچی! شد؟چی حاال نیستم؟ تو حد در و

 :دادم ادامه و زده پوزخندی



 دیگه که تفاوت این با بودم؛ پیش سال یه که همینیم من. نکردم تغییری هیچ من مهرداد، آقا نه-

 !نیست تو به نسبت قلبم تو نفرت جز حسی

 را بازوهایم که کنم عبور کنارش از تا کردم تند را هایمقدم چشمانش به کردن نگاه بدون سپس

 بدون یکدیگر مقابل که طوری کشاند، خود طرف به مرا و گرفت سوزانش و گرم انگشتان میان

 .بودیم ایستاده زیادی ی فاصله

 و خشمگین نگاهم ،نشاندم امپیشانی روی بر غلیظی اخم و کرده هم در شدت به را ابروهایم

 :گفتم کردممی تقال چنگالش از رهایی برای که طورهمان سپس شد، خشن و سرد امچهره

 !برممی رو آبروت و زنممی جیغ وگرنه کن ولم-

 :داد پاسخ و کرد آمیزی تمسخر ی خنده

 یعنی مادرت اگه! شیمی نابود که تویی ره،می ابروم که نیستم من فقط این بزنی جیغ اگر-

 داشتیم، عالقه هم به و بودیم پسر دوست دختر دوست تو و من پیش سال یه بفهمه من یعمه

 !ده؟می نشون واکنشی چه

 :گفتم تمسخرآمیزی لحن با سپس انداختم، اشچهره و قامت و قد به پایین تا باال از نگاهی

 ارزشیبی آدم همین تو اد،نمی تو به دلتنگ و پیشه عاشق آدم اون! مهرداد شدی حاال آهان،-

 !دیدم االن که هستی

 رها مرا و زد دادی که کوبیدم پایش روی بر را کفشم ی پاشنه و کرده بلند را راستم پای سپس

 :گفتم او به خطاب خشن و سرد لحنی با سپس ایستادم، او از فاصله با و رفتم عقب. کرد

! شکنهمی رو تو گردن اول پدرم بفهمن، موضوع این از چیزی من پدر و مادر اگه باش مطمئن-

 جلوی هم دیگه. نکنی پرتا و چرت این درگیر رو خودت بهتره داری دوست رو خودت جون اگه پس

 !تو مثل ارزشیبی آدم دیدن از ادمی ننگم نشو، سبز من راه



 و نشستم او کنار. بازگشتم مادرم پیش و شده داخل گذشتم، او کنار از محکم هاییگام با سپس

 بود مهردادی درگیر فکرم بودم، سامان یدخترخاله لیلی با کردن صحبت مشغول که طور همان

 !خواهدمی چه من جان از نبود مشخص که

 تاب هم را هایشاحترامی بی تمام و کردمنمی او به ایاحترامیبی کوچکترین قبل سال تا که منی

 بودم آمده خود به تازه نحس، روز آن از سال یک گذشت و مانجدایی از پس زدم،نمی دم و آورده

 دادندمی نه که کسی! ام کرده ارزشی بی انسان فدای را احساسم و خودم چطور که دیدممی و

 فرد به متعلق دیگر من قلب ثانی، در. داندمی را آن ارزش نه و چیست داشتن دوست و عشق

 به مازیار آمدن با بدهم، دیگری شانس مهرداد به که داشت احتمال ایذره اگر حتی. بود دیگری

 چشمانم پیش دیگری فرد هر که بودم شده او عاشق نحوی به. رسید صفر به احتمال آن امزندگی

 !نداشت داشتن دوست ارزش و نمودمی جلوه ناقص و حقیر

 کس هیچ. باشد خواه نیک مازیار توانستنمی نظرم در کسی هیچ و بودم گونه این من آری،

 همانند اغواگری سیاه چشمان یا و باشد داشته را او داشتنی دوست و بم صدای تن تواندنمی

 امتحانات درگیر و کنکور یآستانه در که ساله هیجده دختری من،. باشد داشته او چشمان

 ترباارزش هرکسی و چیز هر از را او که بودم شده وابسته مرد آن به جوری بود، درسش و مدرسه

 !دیدممی

 و اندآمده داماد و عروس که کردند اعالم بودیم، بخند و بگو و صحبت غرق لیلی و من که زمانی

 همانند براق و دار پف و زیبا عروس لباس آن در مهتاب خواهرم. رفتیم استقبالشان به مانهمگی

. بود بانوان زیباترین و مجلس ییگانه برفی، سفید همانند و بود دلبر و زیبا ها قصه شهرزاد

 یچهره و شده ترجذاب بود، زده که قرمزی کراوات و رنگ مشکی شلوار و کت آن در هم سامان

 .بود کرده پیدا دلربایی و مردانه

 همراه رقصیدم، خواهرم همراه. کردم شادی و خندیدم و رقصیدم خواهرم، عروسی مراسم حین در

 مدتی. رساندیم ثبت به را شبمان زیبای لحظات خندان و شاد و گرفتیم عکس رقصیدم، لیلی

 بود کرده احساس من، به مهرداد ی خیره هاینگاه از لیلی و آمدند ما یطبقه به هم آقایان بعد

 :پرسید شیطنت با علت همین به است من عاشق او که



 بدجور انگار زده، زل بهت سره یه جااین اومدن وقتی از کیه؟ سبزه چشم پسر اون... ببینم-

 !عاشقته

 نگاه بدون و زده پوزخندی. بود بزرگتر من از سال یک تنها و بود من سال و سن هم دختری لیلی

 :دادم را لیلی پاسخ مهرداد، به کردن

 !ارزشه بی موجود یه نیست، خاصی کس-

 پایان تا و شد ساکت نداشت، من جانب از را پاسخ و رفتار این انتظار رسیدمی نظر به که لیلی و

 مهرداد که داشت باور همچنان امّا. نپرسید مهرداد و من با ارتباط در دیگری سوال مراسم

 کوچکترین مهرداد چشمان من نظر در که نداشت خبر. دارد دلربایی و زیبا سبز چشمان

 !ندارند جذابیتی

 ی شماره مراسم پایان در من و رسید اتمام به ممکن شکل زیباترین به خواهرم عروسی مراسم

 مانکدام هیچ و رسیدمی نظر به برخوردی خوش و گرم خون زیبا دختر گرفتم، را لیلی

 !امدیممی حساب به یکدیگر فامیل نوعی، به حتی. شود قطع یکدیگر با ارتباطمان خواستیمنمی

 مانعمان دایی اگر که طوری. کردیم راهی آه و اشک با را خواهرمان مادرم و من و افتخار با پدرم

 و مرده دل و بود گرفته اشگریه نیز او! برود سامان همراه مهتاب که گذاشتیمنمی شد،نمی

 .بود شده غمگین

 زیاد، خستگی شدت از من و برد خانه به بود که زحمتی هر به را گریانش دختر و همسر نیز پدر

. انداختم تختم روی بر را خودم و کرده تعویض را لباسم تنها امهچهر آرایش کردن پاک بدون

 .رفتم خواب به و شد گرم چشمانم بدهم خودم به زحمتی کهاین بدون سپس

*** 

 

 سریال تماشای مشغول و کشیده دراز آن جلوی مبل روی بر و تلویزیون مقابل بعد، روز غروب

 :شنیدم را مادرم صدای که بودم خود محبوب



 .عزیزم خورهمی زنگ داره تلفنت... مهسا-

 اتاقم به را خودم. برخاستم جایم سر از و داده قرار مبل روی بر خودم کنار را تلویزیون کنترل

 خواستمنمی اول. بود ناشناس اششماره. گرفتم دست در را خوردمی زنگ که تلفنم و رساندم

 :گفتم و کرده لمس را تماس اتصال ی دکمه ثانیه چند گذشت از بعد امّا بدهم جواب

 بفرمایید؟ بله،-

 تمام آن یک در بود، ناشناس زن یک به متعلق که عصبانیتی و نفرت از پر و خشن صدای اما

 .کرد نابود و شکست هم در مرا وجود

 وجودت تو انسانیت و شرف دوزار نمیکشی؟ خجالت هان؟ هستی ایعوضی آدم چجور تو-

 !بلدی؟ گریرزه*ه فقط نه یا هست

 اشتباه که بگویم خواستممی. بود زده یخ دستانم و شده گرد چشمانم بود آمده بند زبانم

 .بود شده سلب من از دستانم دادن حرکت توان اما دهم، خاتمه را تماس و ایدگرفته

 شدی آوار من زندگی رو اومدی هان؟ شی؟می دوست دارزن مرد یه با نمیکشی خجالت ببینم-

 و! شوهرمه فهمی؟می! شوهرم منه، شوهر مازیار! چی؟ که دزدی رو شوهرم قلب و عقل چی؟ که

 !بگیرین من از رو اون دمنمی اجازه تو امثال یا تو به

 از تلفنم. شد سست زانوانم و تار دیدگانم که شد وارد من به عظیمی شوک چنان لحظه آن در

 چه بود؟ که زن این! طور همین هم من نفس شد، قطع تماس افتاد، زمین روی بر دستم

 او. است نکرده ازدواج و است مجرد که بود گفته مازیار! نبود ممکن نه،! مازیار؟ همسر گفت؟می

 !نبود ممکن گفت،نمی دروغ من به

 !شوهرم شوهرمه، مازیار-

 ای فایده هیچ امّو شوم امخفگی مانع و کرده باز را تنفسم راه تا انداختم چنگ گلویم به وحشیانه

 مادر دیدم که چیزی آخرین و رفتم حال از و رفت سیاهی چشمانم بعد، ایلحظه که چرا. نداشت

 ! (کوچک گنجشک دوم، فصل.)آدمی طرفم به سرعت به و لرز و ترس با که بود



 

 سری تنها هایم،خواننده فراوان احساسات ابراز و تشکرها مقابل در و دادم هم را امضا آخرین

 از شدن خارج و کتابم امضای جشن رسیدن اتمام به از پس. آمدم بیرون مکان آن از و داده تکان

 خود MVM315 فرمان پشت. شدم ان سوار و رساندم ماشینم به را خودم راست یک مکان، آن

 و نحس روز آن از سال دو. افتادم راه به و زده را امآفتابی عینک آن، کردن روشن از پس و نشسته

 فرو درون از و شدم خاکستر و ساختم و سوختم سال دو این در من و گذشتمی خواهرم ازدواج از

 که احساسی و عشق هر. رفت دست از داشتم چه هر. شد نیست بود نبودم و بود چه هر. ریختم

 هر. رسید صفر به و شکست درهم بود که اعتمادی هر. شد ساکت همیشه برای بود قلبم در

 به آخر در و شد سرد بود داشتن دوست و محبت از تعریفی هر. رسید ناباوری به بود باوری

 نه دید،می را دیگران یعالقه و محبت نه که شدم بدل احساس بی و سرد ساله، بیست دختری

 متقابل باور و اعتماد دانستمی نه و ورزیدمی عشق خواهرش و خانواده و مادر جز کسی به

 عشق که پرسیدندمی من از اگر. بود رسیده صفر به اموجودی هایارزش تمام هیچ،! چیست

 هیچ چیست؟ متقابل باور و اعتماد ها این تمام از ارمهم و چیست؟ داشتن دوست چیست،

 این به مازیار مرا نمودم، وارد ماشین فرمان به فشاری نفرت و خشم با. بدهم که نداشتم جوابی

 مردی همان. کرد خود حرمتیبی و زشتی درگیر مرا که نامردی و پست مرد آن. بود انداخته حال

 حق در را ممکن کار ترینبخشش غیرقابل و بدترین امّا زدمی صداقت و عالقه و عشق از دم که

 چه؟ که آخر. بود افتاده دیگری دختر دنبال به و داشت همسری! بود متاهل. بود کرده من

 که حقایقی فهمیدن از پس من که نمیدانست شود؟می برمال هایشدروغ تمام روزی دانستنمی

 در بتواند که هست این از تر بزرگ گناهی آیا شد؟ خواهم متنفر او از شده تعبیر برایم دروغ به

 !باشد؟ نکرده بازگو را آن من ی خورده زخم روح و قلب و بگنجد ذهن

 امزندگی درس بزرگترین البته و بود کرده من حق در را عالم ظلم بدترین مرد این. نبود ممکن نه،

 !باشند اتزندگی یگیرنده تصمیم احساساتت و قلب نگذار گاه هیچ بود آموخته من به را



 که اشکی یپرده پشت از و روح بی و سرد وجودی و داغان و شکسته قلبی سوزان، درونی با

 دیدم را دلربا نامرد آن بار آخرین برای که افتادم روزی آن یاد به بود، بسته نقش چشمانم مقابل

 :نمودم جدا او از را راهم همیشه برای و

 

 نه؟ یا داره حقیقت....بده جواب رو سوالم یه فقط-

 ناآرام و متالطم چشمانش آرام سیاهی. بود شده پر چشمانش. بود افتاده شمارش به هایشنفس

 شرم سر از امّا بیاورد میان به سخنی تا شدمی باز هم از بانش**ل. میلرزید دستانش. بود شده

 پارک آن در که طورهمان امّا، من. بود شده سلب او از هم گفتن سخن توان ناتوانی و عجز یا

 و ناتوانی و عجز نهایت در ریختم،می اشک وقفهبی و بودم ایستاده او مقابل مان،محبوب

 بگوید او که بود این آن و کند خوب مرا حال توانستمی چیز یک تنها. بردممی سر به درماندگی

 و گفته دیوانه زن آن که مزخرفاتی تمام است دروغ است، دروغ ایشنیده چهآن هر. است دروغ

 .ای کاری فریب و حیله و دروغ هیچ بی ای؛ شناخته تو که اممازیاری همان من

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش نگفت، را ها این امّا

 .بده گوش هامحرف به آخر تا کنممی التماست... کنممی التماست-

. بود شکسته و شده رها قلبم از ای تیکه کردم، احساس را درونم در چیزی شکستن صدای

 دارد؟ حقیقت زن آن سخنان یعنی این بدهد، توضیح خواستمی

 :کردن صحبت به کرد شروع لرزانی صدای با و کرد کوتاهی مکث

 ساناز با... با ازدواج سمت به عموم و پدر و مادر اجبار و اصرار به پیش سال چهار... من... من-

 اون به ای عالقه هیچ چون. نکنم ازدواج که... که... گرفتم کار به رو داشتم که توانی تمام. رفتم

 نتیجه داشت هامتالش و... ایدیگه چیز نه بود عموم دختر من برای فقط اون... اون نداشتم،

 با که کردمی التماسم وقتی مرگ، ی آستانه در گفتنش قرار و پدرم ناگهانی مریضی با که دادمی

 .نموند برام ایدیگه یچاره... چا... ببینه رو من خوشبختی مرگش از قبل اون تا کنم ازدواج ساناز



 باور و کرده هضم را بود زده که هاییحرف توانستمنمی شکست، و افتاد قلبمم از دیگری ی تکه

 و وقت بودن، متاهل وجود با توانستمی چطور بکند؟ من با را کار این بود توانسته چطور. نمایم

 و من با راحتی این به که آمد دلش چطور توانست، چطور بگذراند؟ من با را خودش عمر

 کند؟ بازی احساساتم

 آنان با هایمگوش روز آن به تا که صدایی تن با و دادم تکان طرفین به را سرم شکسته و ناباور

 :گفتم او به خطاب ایشکسته و خفه صدای بود، غریبه

 بیرون من با... گرفتیمی رو من دست... و... داشتی زن... مدت این تمام تو... تو یعنی... یعنی-

 چطور تونستی؟ چطور! داشتی؟ زن و... و دارم وست د...دو... گفتیمی من به... اومدیمی

 !بکنی؟ من با کاری همچین یه تونستی

 جیغ صدای با و اراده بی که آمد جلو به قدمی حیران و زده شتاب و کرد پاک را خیسش چشمان

 :گفتم مانندی

 .بشی نزدیک من به دیگه نداری حق... نداری حق... نیا نزدیک-

 تنفر از مملو رفته رفته که من آبی نگاه به را اشاشکی سیاه چشمان نگاه و زد موهایش به چنگی

 .دوخت شد،می خشم و

... نشد من زن هرگز ساناز... من... نیست کنیمی فکر تو که طوریاون کن باور مهسا... مهسا-

 دوسش که کردم رو تالشم تمام ازدواجم بعد من... من... شد نخواهد و نشده من زن وقت هیچ

... بود ناراحتی و فریاد و داد و دعوا روز هر نداشتیم هم با تفاهمی هیچ ما امّا... امّا باشم داشته

 تا پیشش رفتم وقتی عموم زن یخونه رفته و کرده جمع رو وسایلش که هست ماهی چند حتی

... زد زنگ بهت و برداشت تلفنم از رو تو یشماره امّا چطور دونمنمی بگیریم، طالق باید که بگم

... تو امّا... امّا نفهمیدم رو داشتن دوست و عشق معنای بودم آشنا اون با که زمانی تا من... من

 ...شناختم را تو وقتی

 :غریدم و زوده هایمگونه از خشونت با را هایماشک



 تو بدی؟ فریبم خواستیمی کجا تا هان؟ بدی ادامه دروغ این به خواستیمی کجا تا کجا؟ تا-

. بود ناالن و تاببی!چطور؟ بیای؟ من سمت... دیگه زن یه به داشتن تعهد وجود با تونستی چطور

 درک از من آری،! عاجزم آن درک از من که بدهد توضیح من برای را چیزی بود تالش در گویی

 !بودم مانده عاجز بودم خورده که فریبی و هادروغ

 هیچ من... نشد من زن وقت هیچ اون گممی بهت... نداشتیم ای زندگی اصال ما... ما... مهسا-

 زنی؟می حرف تعهد کدوم از ندارم، و نداشتم بهش ایعالقه

 :دادم پاسخ داری نیش لحن با و زده رویش به عصبی پوزخندی

 اسمش خواه، نیک ساناز زن، اون! خان مازیار دونینمی رو تعهد یکلمه معنی کال تو انگار پس-

 تا و شده ثبت تو یشناسنامه تو اسمش تو، قانونی و شرعی همسر عنوان به. توا   یشناسنامه تو

 !مسئولی قبالش در تو هست، تو اون اسمش که زمانی

 را هایشپلک و داد قرار اشپیشانی روی بر را دستش و کشید داری صدا و دارکش کالفه، نفس

 .فشرد یکدیگر روی بر

 .بشیم جدا خوایممی که وقته خیلی اون و من-

 :گفتم زنان طعنه و کرده بلند بدنم طرف دو از را دستانم

 شاید نبودم، من اگه نه؟ بودم موضوع این یکننده تشدید عامل هم من که کنیمی اعتراف پس-

 ...و برگردین هم به که داشت امکان درصد یه

 :گفت قاطعانه و تردیدبی کالمش، تحکم با و آمد کالمم میان

 اولین برای من گفتم، بهت. تویی هم اون که بستم دل یکی به و شدم عاشق زندگی تو بار یه من-

 خیلی از ساناز و من راه! ایدیگه کسهیچ با نه و فهمیدم رو داشتن دوست و عشق معنی تو با بار

 .نداره تو به ربطی هیچ و بود شده جدا هم از پیش وقت

 :گفتم آرامی و اندوهگین لحن با و دادم تکان برایش تاسف روی از سری



 پیش وقت خیلی از هم تو و من راه. داریم رو وضعیت همین هم تو و من رسهمی نظر به پس-

 .کردی شروع دروغ با رو چیز همه و گفتی دروغ بهم که زمانی همون از بود؛ شده جدا

 .بود شده خشمگین چشمانش مشکی کرد، هم در را ابروهایش

 !نگفتم دروغ بهت وقت هیچ من-

 :پرسیدم کنان مسخره و داده باال ابرویی تای

 !کردم مخفی رو بودنم متاهل که بودم من این البد پس جدا؟-

 :گفت بود، هویدا کالمش لحن در که عمیقی ناراحتی با و فرستاد فرو را دهانش آب

 .نگفتم دروغ کردم، مخفی-

 :گفتم حالت همان در و خندیدم زیاد عصبانیت و حرص شدت از

 شکوندی رو من اعتماد تو آره؟ کردی؟ مخفیش که باشم ممنون ازت باید االن! خوب چه-

 !رو اعتمادم

 :دادم ادامه و کردم اشاره قلبم به ناراحتی و خشم با

 نابود رو محبتم و رو عشقم رو اعتمادم رو من وجود تمام تو. نذاشتی باقی این از هیچی تو-

 قولت به یا دروغ یه ی پایه بر رو ما یرابطه چیز همه تو! فهمی؟می دادی، بازی رو من تو. کردی

 !کردی یکسان خاک با رو چیز همه تو! گذاشتی کاری مخفی

 :نالید و کشید حسرت از آهی

 ...من... مهسا-

 :آوردم باال سکوت ینشانه به را دستم و گزیده ب**ل

 تظاهر و میبخشم رو تو هم من باشه، بله جوابت اگه... پرسممی ازت دیگه سوال یه فقط-

 !نیفتاده اتفاقی هیچ که کنممی



 :پرسیدم که بود شده خیره چشمانم به حیران و متعجب

 بهت بعدم کردم،می مخفیش تو از امّا داشتم شوهر من یعنی... بود برعکس جاهامون اگه-

 تو من عشق تنها و نداشتیم هم به هرگز حسی هیچ نبودیم باهم وقت هیچ اون و من که گفتممی

 و کنی اعتماد بهم دوباره ببخشی، رو من تونستیمی! کنی؟ قبول رو این تونستیمی تو هستی،

 باشی؟ داشته دوستم

 .بود ناامیدی و حیرت و خشم از مملو که صدایی زد، صدا را نامم زده حیرت و ناباور

 ...مهسا-

 !تونستی؟می بده، رو سوالم جواب فقط-

 چندین عصبانیت و خشم سر از کشید، دندان یتیغه به را بش**ل. انداخت پایین را سرش

 عجز کمال در نهایت در و رفت عقب و جلو به قدم چند زد، چنگ موهایش به کشید، بلند نفس

 :داد پاسخ ناتوانی و

 !نه-

 :دادم پاسخ و زده تلخی لبخند

 .نداریم گفتن برای حرفی دیگه پس-

ً . گذشتم او کنار از سریع هاییگام با سپس  سرم و ایستادم ایلحظه که بودم شده دور او از تقریبا

 را امقلبی نداهای. بود انداخته پایین را سرش و بود زده زانو زمین روی بر. چرخاندم او طرف به را

 شده اشک از خیس هایمگونه.شدم خارج منحوس پارک آن از سرعت به و کرده خفه و خاموش

 ناگهانی ی سرگیجه و کشیدمی تیر کمرم. کردمی سنگینی امسینه یقفسه در امبیچاره قلب. بود

 از ایگوشه در ماشین کردن پارک از پس و زده راهنما دلیل همین به. بودم کرده پیدا عجیبی و

 و گرم شدت به هوا و بود تابستان اوایل. شدم پیاده ماشین از و کرده باز را کمربندم خیابان،

 کرده یخ دستانم. کردممی احساس وجودم در را عجیبی سرمای من وجود بااین. بود فرسا طاقت

 با اینکه با بودیم، کرده جدا یکدیگر از را راهمان کهاین با. بود رفته باال شدت به قلبم ضربان و بود



 طرفی از امّا نشدم، او بخشیدن به حاضر هرگز او، مکرر هایخواهی عذر و هاالتماس وجود

 توانستمنمی. ببرم یاد از را بودنمان هم کنار در و بودیم ساخته یکدیگر با که خاطراتی توانمنمی

 عذاب مرا که بود چیزی بیشترین این و ببرم یاد را زیبایش لبخند و نگاهش را، سیاهش چشمان

 به شاید پیوندد،می وقوع به آدمی زندگی در بار یک تنها حقیقی عشق که میگویند. دادمی

 منکر البته. بپذیرم خودم برای را محبتی و عشق توانستمنمی دیگر او از بعد که بود خاطر همین

 امگذشته مانند و کرده اعتماد او به توانمنمی هرگز بپذیرم، هم اگر که شدمنمی هم حقیقت این

 چه و کجاست دانمنمی اکنون که مردی همان من، های رنج و هادرد این تمام مسبب. کنم رفتار

 او از و بودم شده مرتکب که حماقتی دلیل به خودم از. بود انداخته روز و حال این به مرا کند،می

 توانستممی کاشای. داشتم تنفر شدت به بود، داده فریبم و بود گفته من به که دروغی دلیل به

 را نشان و نام این به مردی گاه هیچ که نمایم رفتار طوری و کرده پاک ذهنم از را او خاطرات و یاد

 بود، مانده وجودم در او از که عمیقی نفرت وجود با. توانستمنمی امّا ام،نشده او عاشق و امندیده

 بود مسلم برای که چیزی تنها! توانستمنمی کنم، بیرون سرم از را خاطراتش و یاد توانستمنمی

 و عشق ی ریشه. شوم ایتازه مسیر وارد او همراه و بخشیده را او توانمنمی هرگز که بود این

 و بود شده کنده بیخ از دویمان هر وجودی هایریشه بودند، خشکانده پیش سال دو را ما یعالقه

 یغما به را چیزشان همه و ندارند چیزی هیچ که انسانی دو از. بود نمانده باقی نفر دو ما از چیزی

 !داشت؟ توانمی انتظاری چه اندبرده

. نمودم هایمریه وارد بینی راه از عمیقی نفس و کرده پارک را هایمگونه روی بر نشسته هایاشک

 .گرفتم پیش در را خانه راه و نشسته ماشینم فرمان پشت دیگر باری شد، بهتر حالم که کمی

 کم وزن ماه، یک عرض در که بودم شده بزرگی یضربه چنان دچار مازیار از شدن جدا از پس

 کس هیچ. بودم شده حرف کم و غذا کم. بود شده قبل از تر الغر و تر عبوس ام چهره و کرده

 امروحی حال قدری به! بفهمد توانستنمی هم کسی و است آمده سرم بالیی چه نمیدانست

 نمیدانستند گرچه بود افتاده که اتفاقی آن یاد به مرا دادندمی ترجیح که بود شده داغان و خراب

 خواهرم حتی. شود بهتر من حال تا بودند گذاشته راه این در را توانشان تمام و نیاورند اتفاقی چه



 تغییر اینان از کدام هیچ امّا ماند،می من کنار را ساعتی چند و آمد می خانه به هاهفته آخر

 .نکرد ایجاد من وضع در چندانی

 چه که پرسید مهربانانه و صادقانه و پرداخت گو و گفت به من با بارها و بارها پدرم عالوه به

 را بحث آخر در که بود ای پیچیده و تنیده هم در عبارات او به من پاسخ امّا است، افتاده اتفاقی

 !ماندنمی باقی قبلی هاییپرسش از خبری و میکشاند دیگری جای به

 خواندن درس را مردگی دل و افسردگی این از خالصی راه تنها آمدم، خود به که مدتی از پس

 چنان را خودم و گذراندم امتحان و درس به را روزم شبانه جهت همین به. دانستم بیشتر و بیشتر

 چون پرسید،نمی افتاده اتفاق از کسی دیگر که بودم کرده کنکورم برای آمادگی و هایمدرس غرق

 .است من حال شدن بهتر نشان من خواندن درس دوباره کردندمی خیال

 قبول و کرده شرکت هم کنکور آزمون در دیپلمم، اخذ از پس و گذرانده باالیی معدل با را آخر سال

 بسیار استقبال با که رساندم چاپ به هم را هایمکتاب تحصیل، حین در و رفته دانشگاه به. شدم

 هارسانه و خبرنگاران و هایمخواننده تمام برای که چیزی وجود بااین. شد رو به رو ایگسترده

 اصلی مرد شخصیت هایمرمان تمام در دلیل چه به که بود این بود کننده کنجکاو و توجه جالب

 نداده مشخصی پاسخ سواالت قبیل این به گاههیچ من امّا! دارد فرفری موهای و مشکی چشمانی

 .بودم

 به. کنم بیرون سرم از را دهنده آزار افکار این تا دادم تکان طرفین به را سرم و کشیده آهی

 این از زودی به بود قرار. شدم مانکوچه وارد و چرخانده را فرمان. بودم رسیده خانه نزدیکی

 کار متعددش هایمسافرت و پدر زیاد درآمد. برویم دیگری یخانه به کرده، مکان نقل مانخانه

 در جدیدی یخانه هم و کرده خریداری باالتری مدل ماشین هم که طوری به. بود کرده را خودش

 خارج زیاد هایسفر. رفت ایران از دیگر باری مهتاب ازدواج از پس مدتی پدر. بودیم گرفته گلسار

 کمتر بسیار را او شدمی باعث بود، کاال کردن وارد و ترخیص برای که او شهری درون گاه و کشور از

 نوشتن کتاب و دانشگاه درگیر هم من و بود کرده ازدواج که مهتاب. ببینیم گذشته ایام و هاروز از

 یا یک ایهفته مهتاب البته. شدمی دیده قبل از ترشکسته و تنها مادرمان که بود این بودم، هایم

 هشت به که اشحاملگی. آیدمی کمتر خیلی روزها این امّا. امدمی ما دیدار به را روزش دو



 برآمده شکم آن وجود با بعالوه. بود کرده رنج زود و کالفه و حساس بسیار را او بود، رسیده ماهگی

 همین به. بود شده فرسا طاقت بسیار برایش گرم هوای این در رفتن بیرون و کردن حرکت بزرگ، و

 .ماندیممی کنارش را کوتاهی مدت و رفتیممی او دیدار به خودمان ما جهت

 چندان حال ها روز این هم مادر و نبود پدرمان. شدم پیاده ماشین از و کرده پارک مانخانه مقابل

 به بارها. بود شده قبل از بیشتر بسیار هایشسردرد و شدمی مریض اکثرا نداشت، خوشی

! شودمی خوب که گفتندمی و نوشتندمی داروهایی هاآن امّا بودیم، رفته دکتری نزد و بیمارستان

 حال حدودی تا و گرفتمی قرار داروها این کنار در نیز مختلف هایآمپول گاهی و سرم گاهی

 مرده دل و شکسته حد این تا چرا که ببینم وضوح به توانستممی من امّا. کردمی بهتر را مادرم

 و بود مانده تنها او نوعی به نباشد طور این که کندمی را تالشش تمام ظاهر در چه گر است شده

 به را خودم محکم و آهسته هاییگام با. نداشت را کسی هم، نبودم کنارش همیشه که منی جز

 و شده باز مانندی تیک صدای با در کوتاهی، مکث از پس که زدم را در زنگ و رسانده مانخانه در

 در را هایمکفش خودمان، یطبقه در مقابل و رفته باال پایمان پیش هایپله از. شدم داخل هم من

 به و کرد رها را آنان بود، مان ظروف از تعدادی زدن کارتن مشغول که مادر. شدم داخل و آوردم

 هاستسال انگار که ایگونه به کشید؛ آغوش در محکم مرا و گرفت را هایمشانه. آمد من طرف

 !است ندیده مرا

ً  بود؟ چطور برم؟ قربونت اومدی-  !بودی شده خوشحال و زده هیجان خیلی حتما

 .دادم تکان را سرم و زده لبخندی

 .بود خوب مامان، اره-

 :گفت آرامی به و شد خیره چشمانم به غمگین نگاهی و ها چشمان با

 .نیومدم من که ببخشید-

 به را او. نداشت مساعدی چندان حال مادر کتاب، امضای جشن برای من رفتن از قبل کمی

 جشن برای خواستمنمی حتی. بردم خانه به را او داروهایش گرفتن از پس و برده بیمارستان



 نظر به. نباشم او نگران و بروم که کرد اصرار او امّا بمانم، مادر پیش و بروم هم کتاب امضای

 .بود شده وسایل کردن جمع مشغول شده، بهتر من رفتن از پس حالش که کمی رسیدمی

 :گفتم مهربانی با و بوسیدم را اشگونه

 خوشحالم االن امّا... برم نمیخواستم منم حتی نبود خوب زیاد حالت تو مامان؟ حرفیه چه این-

 .شدی بهتر بینممی که

 که کردمی را خودش تالش تمام امّا داد،می آزار را مادر مهتاب و من از بیشتر کنارمان در پدر نبود

 .ندهد بروز را مسئله این

 :داد پاسخ اشذاتی مهربانی با و بست نقش لبانش روی بر جانی کم لبخند 

 .بهترم دلم، عزیز آره-

 :گفتم و انداخته خانه بر و دور به نگاهی

 برای کنممی کمکت بعدش و بخوریم هم با داغ چایی یه تا کنم عوض رو هاملباس برم من بذار-

 .هاوسیله کردن جمع

 :گفت شاداب و خندان لحنی با او امّا بروم، اتاقم طرف به که کردم رها را هایششانه سپس

ً  ما-  !خوندی برام دفعه اون که هستیم جوکی اون مثل واقعا

 .دادم باال ابرویی تای و برگردانده طرفش به را رویم

 جوک؟ کدوم-

 :داد پاسخ و داد تکان تاسف روی از سری

 تازه و بخوره چایی بشینه تابستون گرمای اوج تو تونهمی که ایرانیه یه فقط گفتمی که همون-

 !ببره لذت و کنه آرامش احساس

 :گفتم خندیدم،می که طور همان و شد باز خنده به بانم**ل



 !شده عادت یه دیگه این کرد؟ شهمی چه خب امّا! واال آره-

 داخل و رفته اتاقم طرف به آهسته هاییگام با. داد تکان را سرش و انداخت باال ای شانه نیز او

 .کشیدم امشده کوتاه موهای به دستی و برداشته سرم روی از را شالم. شدم

 نه و گرفت چشمات از نگاه شهمی نه! لطیف و نرم! کننده خیره و سیاه زیبان، خیلی موهات-

 .دار نگه بلند رو هااون همیشه! نکرد لمس رو موهات شهمی

 و دارم زیبایی موهای گفتمی. آمد بیرون گلویم از غلیظی آه و فشرده یکدیگر روی بر را بانم**ل

 و بلند همیشه رنگ سیاه و لخت گیسوان این خواستمی دلش. ست کننده خیره آن سیاهی

 باید کسی چه برای اصال. دهم انجام برایش را کار این توانستمنمی من امّا. بماند باقی اغواگر

 گیسوان این! است؟ کرده بازی احساساتم و من با که کار فریب و متاهل مردی دادم؟می انجام

 از که ندادم اجازه گاه هیج و شدند کوتاه هایمزیرگوش تا جداییمان از پس ماه دو سرکش و سیاه

 یاد به آن، سیاه رنگ به کردن نگاه با و کرده لمس را آنان نمیشخواست دلم. شوند تر بلند این

 کامل تعویض از پس و داده تکان طرفین به سری. افتمبی رحمبی اغواگر آن سیاه چشمان

 و برداشته را کتری. است آورده جوش را آب قبل از مادر که دیدم. رفتم بیرون اتاقم از هایم،لباس

 شده خارج آشپزخانه از. دادم قرار سینی درون را هاآن و ریخته خودمان برای داغ چای فنجان دو

 بر مادرم کنار و کشیده هایملباس به دستی سپس. دادم قرار میز روی بر مادر مقابل را سینی و

 .نشستم مبل روی

 بر را فنجان دیگر باری و نوشید را آن از کمی. برداشت را خودش فنجان و زده لبخندی نیز مادر

 کیفم درون از را تلفنم. رساندم اتاقم به را خودم و برخاسته جایم سر از. داد قرار سینی روی

 :پرسید مادر که دادم قرار مقابلمان میز روی بر را آن و آورده بیرون

 بود؟ اومده هم لیلی... عزیزم-

 منتظرش بود خواسته من، از گرفتن امضا از پس هم لیلی که آمد خاطرم به سوال این شنیدن با

 !بودم بازگشته خانه به او اطالع بدون من امّا برگردیم یکدیگر با تا بمانم



 به حیران و متعجب مادر. زدم چنگ میز روی از را تلفنم و کوبیده امپیشانی روی بر را دستم کف

 صدای نخورده، دوم بوق. چسباندم گوشم به را تلفنم و گرفته را لیلی یشماره. بود خیره من رفتار

 !خراشاند را هایمگوش اشعصبانی

 بریم؟ هم با وایسا نگفتم مگه! رفتی؟ کجا خودت واسه شدی بلند ببینم-

 :دادم پاسخ تسلیمی و آرام لحن با و گزیده ب**ل

 !خونه برگشتم. بود رفته یادم از کل به... ام شرمنده واقعا-

 :گفت خشمگینی حال عین در و متعجب صدای لحن با

 که تلفنتم! خونه؟ بودی رفته تو و شدم عالف جااین مدت همه این من یعنی! ای؟خونه چی؟-

 !دینمی جواب روشکر خدا

 اگر که داشتم حتم! بود سایلنت. انداختم آن به نگاهی و دادم فاصله گوشم از را تلفنم

 مدت همه این داشت، هم حق! دریدمی دور راه از و تلفن همین پشت از مرا گلوی توانست،می

 !کشیدمی مرا انتظار و بود ایستاده روز فرسای طاقت و گرم آفتاب زیر

 ...راستش. بود سایلنت گوشیمم ببخشید، خدا رو تو... وای-

 :دادم ادامه کنان زمزمه و انداخته مادر ی چهره به نگاهی

 .خونه برم فورا داشتم نیاز-

 .بود عصبانی چنانهم امّا شد، ترآرام کمی لیلی صدای تن

 افتاده؟ اتفاقی چرا؟-

 :دادم پاسخ و کشیده عمیقی نفس

 !بشم دور سیاهی از داشتم نیاز فقط... نه-

 و کرد کوتاهی مکث گفتم، که را این. دانستمی را مازیار و من ماجرای که بود کسی تنها لیلی

 :پرسید نگرانی و متفاوت لحن با باراین



 !آورده تو سر رو بال این که کنه لعنتش خدا... اوف! دوباره؟... بابا ای-

ً ... اهوم-  .زنیممی حرف بعدا

 :دادم پاسخ بگویم، سخن راحت و آسوده خانه در توانمنمی بود دریافته که لیلی

 .جان نویسنده باش خودت مراقب... اره-

 رفع برای مادر تماسم، به دادن پایان از پس داشتم انتظار. دادم خاتمه را تماس و کرده ایخنده

 ترعمیق را لبخندش تنها. نشد گونهاین اّما. کند پرسیدن سوال به شروع تحیرش و کنجکاوی

 سینی آن، از پس و نوشیده را چایم خوشحال و شاد هم من. شد چایش نوشیدن مشغول و کرده

 مادر به خطاب و زده باال آستینی برگشتم، وقتی. بردم آشپزخانه به را خالی هایفنج و چای

 :پرسیدم

 بدیم؟ ادامه باید کجا از... جونم مامان خب-

 :داد پاسخ و داد آشپزخانه ورودی به را نگاهش

 کردی؟ جمع رو اتاقت وسایل تو. مونده آشپزخونه االن و کردیم جمع رو وسایل بیشتر... خب-

 :دادم پاسخ و داده تکان حرفش تایید ینشانه به را سرم

 .مونده کوچیک چیزهای سری یه تقریباً،-

 :گفت و برخاست جایش سر از مادر

 .بزنیم کارتون و کنیم جمع رو وسایل بیشتر موقع اون تا باید. ادمی دیگه یهفته بابات... خوبه-

 !درسته-

 پدر کهاین از. ظروف و وسایل کردن جمع به کردیم شروع و رساندیم آشپزخانه به را خودمان

 بعد و ماندمی کنارمان را کمی مدت کهاین از سویی از امّا بودم، خوشحال امدمی دیگر یهفته

 تمام گرچه که بفهمانم پدر به را این توانستممی کاش ای. شدممی غمگین و مرده دل رفت،می

 و سر بی را مان معنوی نیازهای امّا کند،می تامین ممکن شکل بهترین به مارا مادی نیازهای



 غمگین و مرده دل چطور نبودت از مادر که بگویم توانستممی کاش! است کرده رها تنها و سامان

 بار،این که بود این باشم امیدوار آن به توانستممی که چیزی تنها. توانستمنمی امّا است شده

 .بماند ما کنار و ایران در قبل دفعات از بیشتر کمی

 دور هاشبچه و زن از تونهمی چطور. ذاشتممی کنار رو شغل این بودم، پدرت جای که من-

ً  بمونه؟  !روش زیبا و دریایی دختر از مخصوصا

 اراده بی هایم،گوش در انگیز نفرت زیبای صدای آن انداختن طنین و او سخنان آوری یاد با

. افتاد زمین به و شد رها بود، انگشتانم میان که ایدستی پیش که کردم باز را دستم انگشتان

 به زده حیرت و گرد چشمانی با. شد مادر و من حیرت و تعجب باعث آن شکستن صدای

 من راستی به آیا! داشتم شباهت شکسته هایتکه این به چقدر و بودم خیره شکسته هایتکه

 است؟ نمانده باقی آن از چیزی و است شده تکه هزار که نبودم ای شکسته هایتکه همین

 مادر، صدای با که نمودم دراز شکسته های تکه طرف به را دستم و نشسته زمین روی بر زانو دو

 .ماند هوا در دستم

 !کنم جمعش من تا کنار برو کنار، برو! بریمی رو دستت االن! کنی؟می کارچی-

 را هاآن. نشست شکسته های تکه مقابل من روی به رو و کرده دستش را هایشدستکش سپس

 با. انداخت ایگوشه و زد گره را آن سر سپس انداخت، پالستیک درون و برداشت احتیاط با

 را دستی پیش هایشکسته خرده تا بیاورد را برقی جارو تا رفت بیرون آشپزخانه از سریع هاییگام

 این هم من! داشت خود در را شکسته هایتکه آن که بودم پالستیکی یخیره امّا من کند، جارو

 نه و شوم خارج آن از توانممی نه که امشده محبوس ایبسته فضای درون هم من بودم، گونه

 !باشم زیبا و مفید سابق، مثل توانممی

  

 مهار بود که ایسختی هر به را بود انداخته چنگ گلویم به که آوری عذاب و سوز مان خانه بغض

 پس و زده برق پریز به را آن. گرفتم بود، شده آشپزخانه وارد تازه که مادرم دست از را جارو و کرده

 را آنان هم من و آورد را مخصوصم هایدمپایی مادر. کردن جارو به کردم شروع کردنش، روشن از



 نگاه من به و بود ایستاده آشپزخانه وسط بود، کرده پا به که هاییدمپایی با هم او خود. پوشیدم

 شود فاش من راز موشکاف، و دقیق نگاه آن ورای در ترسیدممی. کند نگاهم خواستمنمی. کردمی

. بگویم برایش بودم کرده که بدی ی تجربه از توانستمنمی گاه هیچ. برد یغما به را جانم و دل و

 که بود دلیل این به شاید. داشتم سینه در که دردی گفتن از داشتم شرم امّا چرا، دانمنمی

ً  آیا امّا. بداند ماجرا مقصر مرا حتی و کند مالمتم مادر ترسیدممی  کسی ماجرا این مقصر حقیقتا

 و شدید عشق و اندازه و حد بی اعتماد دلیل به توانستممی بودم؟ من یا بود؟ مازیار از غیر به

 سینه در که متاهلی مرد عشق خاطر به مرا مادرم کهاین از. ترسیدممی باشم؟ مقصر امکورکورانه

 .ترسیدممی شدت به کند، مالمت داشتم

 را آن. برگرداندم مادرم و پدر خواب اتاق به و کرده جور و جمع را آن شد، تمام که کردنم جارو

 بیزار گرما از هم من و بود شده گرم شدت به هوا. کشیدم امپیشانی به دستی و داده قرار ایگوشه

 .بود هوا و آب این در بدن پی در پی های کردن عرق نیز، نفرت این علل از یکی! بودم

 به که کردمی اصرار ابتدا مادر. شدم آشپزخانه وارد و رفتم بیرون خوابشان اتاق از و کشیده آهی

 من امّا! نزنم آسیبی خودم به یا و نشکسته را ظرفی دیگر باری تا کنم استراحت و بروم اتاقم

 رهایم مرد آن یخاطره و یاد ام،منفی افکار شوم، تنها خودم با زمان این در اگر که دانستممی

 .شدم او به کردن کمک مشغول تمام دقت با و مانده آشپزخانه در جهت همین به کند،نمی

 جمع را آشپزخانه وسایل بیشتر که حالی در کوفته و خسته روز، از ساعاتی شدن سپری از پس

 بر مادر. رساندیم سالن به را خودمان و شدیم خارج جاآن از و داده حرکت را پاهایمان بودیم، کرده

 روشن را کولر هم من. کرد دراز مبل روی بر را پاهایش و نشست نفره سه های مبل از یکی روی

 .نشستم مادرم مقابل های مبل از یکی روی بر و کرده

 .پاشید رویم به لبخندی و کشیده عمیقی نفس مادر

 .عزیزم نباشی خسته-

 :دادم پاسخ و کرده ایخنده تک

 !حتی زدم خسارتم من. نباشی خسته تو نکردم، کاری که من-



 .داد تکان را سرش و خندید هم مادر

 .دیگه بود اتفاقی نداره، عیبی-

 .چرخاند من طرف به را سرش سریع و زده شتاب ناگهان و کرد کوتاهی مکث سپس

 .بود زده زنگ بابات بیای، تو کهاین از قبل... راستی-

 :داد ادامه که میکردم نگاهش زده ذوق و مشتاق

 !کنه حاضر زودتر چه هر رو چیز همه و ایران برگرده نیست دلش تو دل گفتمی-

 بگوید؟ میخواست چه بودم، نشده مادر منظور متوجه. گرفت جای امپیشانی میان ظریفی اخم

 کنه؟ حاضر زودتر رو چی. نشدم متوجه-

 و مضطرب. کرد قفل هم به را دستانش انگشتان و نشست صاف. آمد در کش دراز حالت از

 .رسیدمی نظر به نگران

 !دیگه جدیدمون یخونه بریم که همین خب...خب-

 دقت با و بخشیده شدت را ابروهایم میان اخم ناخودآگاه. اورد هجوم وجودم به عجیبی یدلشوره

ً . شدم خیره مادر ی چهره به کنجکاوی و  ناغافل که بود میان در دیگری موضوع پای مطمئنا

 .داد تغییر را آمده وجود به بحث زده شتاب و بود آن کردن تعریف مشغول

 :داد پاسخ و داد تکان را سرش!همین؟-

 !داشتی؟ ایدیگه انتظار مگه آره،-

 :زدم ب**ل آرامی به کوتاهی، مکث از پس و داده باال ابرویی تای

 !نه-

 :گفتم مادر به خطاب و برخاسته جایم سر از سپس

 .کنم استراحت یکم برم من اجازه با-



 :داد پاسخ و کرد تبسمی

 .شدی خسته حسابی عزیزم، برو-

 و آرام هاییگام با سپس بوسیدم، را بویش خوش و زیبا موهای و سرش روی و رفته طرفش به

ً  را اتاقم در. شدم اتاقم وارد و گرفته فاصله او از آهسته  دراز تختم روی بر و گذاشته بسته تقریبا

 غریب مادر رفتار نه، امّا! بود شده حساس و شکاک اندازه از بیش که بودم من این شاید. کشیدم

 !کندمی پنهانش من از که هست چیزی حتمی. بود نامتعارف و

 نیز را ام هندزفری تلفنم، بر عالوه و فرستاده بیرون به کالفه را هایمریه در شده حبس نفس

 .کردم متصل تلفنم به را آن و برداشته

 گوش که ایترانه. بودم کرده پیدا گداز جان و غمناک هایآهنگ به عجیبی تمایل دوسال، این در

 اکثر هوای و حال. بود همراه گداز و سوز با و بود غمگین باکالم هم و کالم بی هم دادممی

 و دختر آن بیچاره! نمیگرفتم نظر در برایشان خوشی پایان اکثرا و بود گونه همین نیز هایمرمان

 !شوند یکدیگر عاشق من هایرمان در که پسری

 و روحی خستگی با و نهاده برهم را هایمپلک. کردم پلی را ام عالقه مورد یترانه و کشیده آهی

 :سپردم خواننده دلنشین صدای به گوش فراوان، جسمانی

 من جان   به تو عشقه رسیده قسم قسم تو زلفه به قدم قدم مو به مو"

 من جهان   است زندان قفس این از ام بریده نفس نفس تو یاد به

 شد من پایان غمت رفتی شد من تاوان چرا عشقت

 شد من ایمان   تو چشمان کردم توبه گناهی هر از

 صبورم من دوری تو چه هر پندارمتمی سایه چون را تو دانمتمی خود جان   چون را تو

 عاشق من تو از قبل   غرورم از گذشتم که من کنینمی صدا دم یک مرا کنینمی جدا غم از مرا

 نبودم



 کنی بیزارم عشق از نبود قرارمان این کنی گرفتارم مرا نگاه هر با آمدی تو

 انتظارم چشم هنوز وای ای بیقرارم من تو یاد به

 صبورم من دوری تو چه هر پندارمتمی سایه چون را تو میدانمت خود جان   چون را تو

 عاشق من تو از قبل   غرورم از گذشتم که من کنینمی صدا دم یک مرا کنینمی جدا غم از مرا

 نبودم

 (بهرام رضا_مو به مو)

 

 سیه خودت و من با کردی چه. کردممی احساس هایمگونه روی بر را اشک سوزان و گرم های دانه

 مالقات دیگری مکان و زمان در را تو کاش ای! شد چه و باشیم چه توانستیممی! رحم؟ بی چشم

 !شدنمی گونه این زمان آن شاید کردم،می

*** 

 :گفت و داد دستش مچ به چرخشی لیلی

 مهمی و خاص ادم خیلی کنممی احساس خورم،می نهار دارم معروف ی نویسنده یه با که االن-

 !هستم

 :دادم پاسخ و کرده ایخنده تک

 !گیمی داری چی گفتم! دیوونه-

 :داد قرار ای شیشه میز روی بر را دستانش کف و داد باال ابرویی تای

 من البته گرفتن امضا ازت و آوردن هجوم سمتمون آدم کلی نشده داخل هنوز ببین! خدا به واال-

 تو که االنم. گرفتن عکس باهات کلی که بعدشم! امنمی در سالم ازدحام اون از کردممی فکر

 !نهاریم منتظر و نشستیم میز پشت اشنقطه بهترین و گلسار رستوران بهترین

 :گفت و کرد اشاره اطرافمون مردم به نگاهش با



 آدم همش من پس! خورممی نهار باهات دارم من االن که حسادته از پر! ببین رو هاشوننگاه-

 !شممی حساب خاصی

 :دادم تکان برایش تاسف روی از سری و خندیدم ابرویش، و چشم و حرکات و سخنان این با

ً ! دادی ارائه کاملی و جامع توضیح همچین شهنمی باورم! خب خیلی-  بانوی شدم راضی کامال

 !خاص

 :داد پاسخ شیطنت با و کرد امحواله چشمکی

. دادم تکان حرفش تایید ینشانه به را سرم و کرده ایخنده تک!دیگه اینیم ما چی؟ پس بعله-

! کشیدم خجالت هم من خود که کردند خرجمان احترام و عزت قدرآن. آوردند را نهارمان

 به هرگز! بخشدمی احترام و شخصیت انسان به اندازه این تا محبوبیت و معروفیت دانستمنمی

 غرور و شادی و لذت یمایه هااین داشتن که کنم اعتراف باید اما ام،نبوده هااین کدام هیچ دنبال

 !بود من

 آرامی لحن با من به خطاب و ریخت ای نوشابه خودش برای لیلی. شدیم نهارمان خوردن مشغول

 :پرسید

 شده؟ بهتر حالت روزا این... ببینم-

 خنک، آب لیوان یک نوشیدن از پس و داده فرو را املقمه. بگوید خواستمی چه که دانستممی

 :دادم پاسخ و فشردم یکدیگر روی بر را بانم**ل

 هست؟ هم ایدیگه یچاره... خب... باشم بهتر باید-

 کشید بودند آمده بیرون شالش زیر از که موهایش به دستی. گرفت غم را زیبایش چشمان نگاه

 :گفت رنگش، خوش و ایفیروزه شال کشیدن جلو از پس و

 کنی؟می فکر بهش هنوزم تو... تو-

 :دادم پاسخ و کشیدم خوردن از دست. شد امچهره مهمان تلخی لبخند



 چه یا شد؟ جوریاین چرا که پرسممی خودم از مدام. باشم نکرده فکر بهش که نشده شبی آره،-

 خاطر به کنممی فکر گاهی و بوده سرنوشت کار جداشدنمون کنممی فکر گاهی بود؟ مقصر کسی

 ...شاید... کردممی مالقات ایدیگه مکان و زمان یه تو رو اون من اگه... اگه. بوده خودمون اعمال

 :گفت و نوشید را اشنوشابه از کمی لیلی. کردم سکوت و فشردم یکدیگر روی بر را هایمپلک

 و هویت تمام اون. بیشتره اون گناه مسلما امّا. مقصرین هردوتون... قضیه این تو من نظر به-

 خاطر به هم شما جدایی! گفت دروغ رو همه... و داشت زن کهاین. کرد مخفی ازت رو زندگیش

 .بوده اون هایکاری فریب همین

 و کرده کوتاهی مکث آن، دادن فرو و جویدن از پس و گذاشتم دهان در را پرنج از شده پر قاشقی

 :گفتم

ً  و داره زن گفتمی اگه گفتمی رو حقیقت اگه پرسممی خودم از وقتا بعضی... میدونی-  اصال

 تونستممی اومد،می جلو صداقت با یعنی بگیرن، هم طالق هم از خوانمی حتی نداره، دوسش

 !بیام؟ کنار باهاش

 :دادم ادامه و فرستادم بیرون به هایم ریه درون از کالفه را نفسم

. باشم کنارش تونستمنمی گفتمی هم رو حقیقت اگه حتی... من. تونمنمی که بینممی بعد امّا-

 .بود متاهل مرد یه اون... صورت هر در چون

 .گرفت گاز را اشپایینی ب**ل یگوشه بعد، و فشرد برهم را اشایقلوه هایب**ل لیلی

 اجازه خودش به و داره زن که باشه کسی عاشق تونهمی دختری کدوم. تونستینمی که معلومه-

 شده شوهرم زندگی وارد که دختری از بودم، زنش جای من اگه بشه؟ فرد اون زندگی وارد که بده

 !شدممی متنفر

 :دادم پاسخ ناراحتی و تلخ لحن با و انداخته باال ایشانه



 وجودم تمام... زد بهم حرف همه اون و زد زنگ بهم وقتی. بود متنفر من از که ساناز مثل درست-

ً  کنممی نگاه که االن حتی! لیلی بست یخ  شوهرش مازیار باشه چی هر! دممی حق بهش کامال

 .شدم رابطه وارد اندازه از بیش یعالقه و اعتماد با و کردم اشتباه که بودم من این! بود

 :گفت زیرلب و داد تکان طرفین به سری عصبانیت و حرص با لیلی

 !بیشعور احمق! دنبالت بود افتاده بازم نکشیده خجالت مردک-

 امخنده اشچهره و نگاه حالت از من امّا بود، گفته جدی کامال لحنی با را جمله این او کهاین با

 .گرفت

 :گفت و انداخت باال ابرویی تای من ی خنده دیدن با

ً ! گم؟می دروغ مگه چیه؟-  !شدنمی سرش آبرو و خجالت اصال

 .جویدن به کردم شروع و دادم قرار دهانم در قاشق با را غذایم از ایتکه و کشیده آهی

 !بدن دست از رو من نباید که بودن معتقد ایشون... خب-

ً . شدیم نهارمان یادامه خوردن مشغول دویمان هر سپس. نگفت هیچ و زد پوزخندی لیلی  تقریبا

 سپس. نوشید را آن از کمی و ریخت دوغ کمی خودش برای لیلی. بود شده خالی هایمانبشقاب

 .نمود تمیز را لبش های کناره و برداشت کنارش از دستمالی

 !کردی رد رو اومدن برات که خواستگارایی تمام حاال تا چیه؟ آینده برای اتبرنامه حاال-

 :دادم پاسخ خشن و سرد لحنی با و کرده درهم را ابروهایم

 !شه؟می محدود ازدواج به فقط آینده برای هاآدم یبرنامه مگه-

 ...من خب نه-

 :گفتم محکم و قاطع و داده تکان طرفین به سری

 و کار فریب هایآدم ندارم رو مردها روی دیدن طاقت اصال واقع در. ندارم ازدواج قصد من نه،-

 و عشق از که هاییآدم! کردن مخفی رو هاچی لبخنداشون اون پشت نیست معلوم که دورویی



 به بتونم دوباره نداره امکان شد، تموم دیگه من برای. ندارن ارزشی هیچ و اندنبرده بویی عالقه

 .کنم اعتماد مردی هیچ

 سخن یا حرف جای پاسخم، این با که میدانستم. داد تکان آرامی به را سرش و کرد سکوت

 :گفتم تری آرام لحن با و زده کمرنگی لبخند بنابراین. نمیگذرام باقی دیگری

 .بریم دیگه شده، تموم غذات اگه-

 .نهاد هم بر را هایشپلک و داد تکان را سرش رضایت با

 !جان نویسنده نکنه درد دستت شدم، سیر دیگه بابا آره-

 :دادم پاسخ و کرده ای خنده تک

 .بیام و کنم حساب برم من بشین فعال! خاص بانوی نداشت رو شما قابل-

 دور میزمان از که طور همان و دادم تکان هوا در را دستم که کند اعتراض تا کرد باز دهان لیلی

 :گفتم شدم،می

 .اممی االن بشین-

 برخورد شخصی به اتفاقی طور به و ناگهان که رفتم جلوتر قدم چند و چرخاندم را سرم سپس

 شده نگران و دستپاچه رسیدمی نظر به که جوان پسر. شدم رانده عقب به قدم چند و کرده

 :پرسید آرامی به است،

 خوبه؟ حالتون خانم، ببخشید-

 و امکرده برخورد او به امدقتیبی خاطر به من و نیست مقصر او که بگویم تا گرفتم باال را سرم

 بودند، خیره امچهره به نگرانی با که براقش و سیاه چشمان دیدن با امّا است، خوب حالم

 برق همان و درخشیدندمی سیاهش چشمان بود؟ ممکن چطور چطور؟. زد خشکم سرجایم

 سیاهی، و رنگ همان و چشم برق همان نگاه همان. کردندمی القا من چشمان به را آشنا چشم

 !باشند؟ یکدیگر به شبیه حد این تا متفاوت انسان دو چشمان بود ممکن چطور



 متحیر من   به خطاب احترام نهایت در و زد لبخندی بود، شناخته مرا تازه انگار که جوان پسر

 :گفت

 .باشه نشده طوریتون امیدوارم ازتون، متاسفم بازم-

 و داده تکان طرفین به ناباوری با را سرم که بود این دادم انجام لحظه آن در که کاری تنها من، امّا

ً  و است برگشته که کردممی حس. گذشتم او کنار از سریع، هاییگام با  نگرانی و تعجب با احتماال

. کنم نگاه او چشمان به و برگشته دیگر باری توانستمنمی من اّما است، شده خیره من به

! است جذاب و گیرا او، چشمان همانند که بشوم خیره اغواگری و سیه چشمان به نمیشتوانستم

 بدون و ارادهبی دستانم. بود نمانده امچهره به رنگ رساندم، صندوق به را خودم که زمانی

 بود نمانده چیزی. نداشتند ایستادن طاقت تابم بی و سست زانوان و لرزیدنمی توقف ایلحظه

 ای چهره با لیلی. داشت نگه مرا و شد امناجی ایزنانه و ظریف دست که افتمبی زمین روی بر که

 :پرسید و انداخت سرم پشت به نگاهی مشوش و نگران

 !نمونده روش به رنگ سرم بر خاک! شدی؟چی مهسا مهسا؟-

 موقع که دیدم. برد بیرون رستوران از نگرانی و احتیاط با مرا و کرد حساب را غذایمان پول سپس

 بیشتر دستانم لرزش من امّا کرد، نگاهم نگرانی با و چرخاند طرفم به را سرش پسر آن نیز، رفتن

 .کردممی احساس را هایمگونه روی بر اشک ریزش و شد

 ماشینم به داشت وجود خوردنم زمین و کردن سقوط امکان لحظه هر که مرا سختی به لیلی

 روی بر مرا و گشود برایم را شاگرد سمت در کشید، بیرون کیفم درون از را سوییچم. رساند

 را راننده سمت در و زده دور را ماشین سرعت به هم خودش. نشاند ماشینم لطیف و نرم صندلی

 :گفت و چرخاند من طرف به را سرش زده شتاب شد، جاگیر که صندلی روی بر. گشود

 شدیچی بیمارستان؟ بریم خوایمی... خوایمی خوبی؟ یهو؟ شد چت جانم مهسا مهسا؟-

 !اخه؟

 :دادم پاسخ لرزانی صدای با درد و گریه میان و داده فرو بود که ای سختی هر به را دهانم آب



 هاچشم همون که مطمئنم... بودن هاچشم همون! لیلی بودن هاچشم همون... هاچشم همون-

 حد این تا همرنگ چشم جفت دو ممکنه چطور... چطور! بود دیگه آدم یه اون... نه امّا! بودن

 :پرسید و کرد نگاهم حیران و متعجب لیلی!باشن؟ هم شبیه

ً  من مهسا؟ گیمی چی-  !شمنمی متوجه اصال

 به را سرم. زدم کنار را هایمگونه روی بر نشسته هایاشک خشونت با و نشسته صاف جایم سر

 :دادم پاسخ ایهزجرکشید و ناالن لحن با و چرخاندم طرفش

. کردم برخورد جوون پسر یه به اتفاقی کنم، حساب رو غذامون پول رفتممی داشتم که موقعی-

 دیدن با ولی بودم؛ مقصر من و نبوده اون تقصیر بگم کردم بلند رو سرم کرد، عذرخواهی ازم

 بود نگاهی همون... همون مثله... مثله! براق و سیاه بودن، سیاه! کرد یخ وجودم تمام هاشچشم

 ...که

 :دادم ادامه که شد جاری سرعت به و نشست امگونه روی بر دیگری سرکش و داغ یقطره

 !میطکرد بهم همیشه مازیار... که بود نگاهی همون مثل-

 طور همان مدتی، تا و داد قرار بازش نیمه دهان مقابل را دستش حیران، و گرد چشمانی با لیلی

 :گفت و آورد پایین دهانش مقابل از را دستش سرانجام. کرد نگاهم خیره خیره

ً ! نیست ممکن نه، نه-  !شدی خیاالتی حتما

 :نالیدم و کردم نگاهش گریان و عاجز

 از کهاین وجود با که نگاهی! شده دریغ من از ساله دو که نگاهیه نگاه اون نزدم، توهم من-

. کرد نگاهم طورهمون درست پسر این حاال و! بودم دلتنگش خیلی امّا متفرم، چشماش صاحب

 !بود اون عین بود، مازیار مثل درست نگرانش و سیاه هایچشم برق

 :پرسید آرامی به آن از پس و کرد کوتاهی مکث لیلی

 نداشت؟ برادری مازیار... ببینم-



 :دادم پاسخ و دادم تکان طرفین به را سرم

 .بود بچه تک مازیار نه،-

 را ماشین که طورهمان ثانیه، چند گذشت از پس و داد قرار اشچانه زیر متفکرانه را دستش لیلی

 :پرسید میکرد، روشن

 اشچهره ببینم بگو! ببند رو کمربندت بود؟ شکلی چه بگو. کن توصیف برام رو اش قیافه...خب-

 بود؟ مازیار شبیه هم

 فشرده برهم را بانم**ل شوم، مسلط برخودم تا بردم کار به را تالشم تمام و کشیده عمیقی نفس

 .بود چگونه اشچهره که بیاورم خاطر به کردم تالش و

 براق، مشکی چشمای کوتاه، هایمژه مشکی، ابروهای بود، رفته باال ژل با که ایمشکی موهای-

 زاویه صورتش. شد معلوم هاشم گونه چال زد، لبخند که زمانی. دوپهلو ایچونه و متوسط بینی

 ...هاشچشم فقط نبود، مازیار شبیه اصال اشچهره... نه. بود جذاب و دار

 .لرزیدم خود به اراده بی و

 :گفت و داد بیرون سینه از کالفه را نفسش لیلی

 !افتادی مازیار یاد اون سیاه ههایچشم دیدن با فقط تو پس-

 :داد ادامه خودش که کردم سکوت

 به دختری سر بالیی همچین که نبینه رو زندگی خوش روی وقت هیچ ایشاال... کنه لعنتش خدا-

 !آورده جوونی این

 جا ابروانش میان خفیفی اخم و کرد امحواله نگاهی نیم. چرخاندم طرفش به را سرم کرده بغض

 .کرد خوش

 !کردی؟ بغض جوریاون چرا چیه؟-

 :نالیدم ای گرفته و ناشناخته صدای با و کرده تَر زبان با را بانم**ل



 کسی تونمنمی من کنم، نگاه اونه مثل که کسی هایچشم به تونمنمی من فقط... فقط هیچی،-

 رنگ و کنند نگاهم مازیار مثل که آدمایی از اراده بی من! بپذیرم رو کنه نگاهم اون مثل که

 !کنممی فرار خودمم از حتی من کنم،می فرار باشه اون مثل چشماشون

 :گفت ایدلسوزانه و غمگین لحن با و چرخاند را دستانش زیر فرمان لیلی

 هرگز خدا نداد، عذاب و درد جز چیزی تو به آدم اون! کنممی نفرینش که همینه واسه هم من-

 !نکنه خوشحال دلشو و خندون رو بش**ل

 و زیبا لبخند. آوردم خاطر به را جوان پسر آن یچهره بعد، و گرفتم دندان به را زیرینم ب**ل

 نگاهم گونه آن دلیل چه به! سیاهش چشمان آن از امان! آخ چشمانش، و داشت دلربایی

 را هایمپلک! نبود؟ بیش همی تو و خیال این یا بود مازیار همانند راستی به او نگاه آیا کردند؟می

 هم سیاهش چشمان برق او، همانند. کردمی نگاهم گونه همان او نه نهادم، یکدیگر روی بر

 گونه این که است دیوانه نویسنده بانوی این گفتمی خودش با حتمی! بود او چشمان همانند

 چشمان آن. دهم نشان خود از توانستمنمی دیگری واکنش هیچ شرایط، آن در من امّا! کرد رفتار

 به توانستمنمی دلیل همین به کردند،می مشوش و ناآرام مرا زیباییشان، و آرامش عین در سیاه

 امّا-!بیزارم باشد، او نگاه همانند که نگاهی از کرد،می نگاهم مازیار همانند او. کنم نگاه هاآن

 .بیام در هم پسره اون فکر از تونمنمی

 :پرسید و داد باال ابرویی تای لیلی

 چطور؟-

 مکث. زدودم آنان روی از کامل طور به را هایمگریه و اشک رد و کشیدم هایمگونه به دستی

 :دادم پاسخ و کرده کوتاهی

ً  چی؟ اون برای امّا توضیحه، قابل خودم برای من رفتار آخه... آخه-  من کنهمی فکر حتما

 !امدیوونه

 :گفت ای بامزه و شوخ لحن با سپس داد، تکان تاسف روی از سری و کرد ایخنده تک لیلی



 !دیگه کنهمی فکر درست! داره؟ ایراد کجاش خب-

 :گفت که کوباندم اششانه به مالیمی ی ضربه دستم کف با و گزیده ب**ل

 !کن قبول رو این دیگه عقلی شیرین یکم ولی جان، نویسنده تلخه حقیقت-

 :گفتم خندیدم،می که طورهمان و گرفت امخنده کالمش لحن از

 !ارممی سرت بالیی یه بدی ادامه طورهمین اگه ولی گم،نمی بهت هیچی فرمونی پشت لیلی-

 .داد تکان کالمم تفهیم ینشانه به را سرش و خندید لیلی

 !کنیمی نابود رو خوشگل جوون منه زنیمی االن داری، که بزنم دست باشه،! باشه-

 روی بر دوباره بعد و برد باال را دستش خندان حالتی و حرص با که گرفتم بازویش از نیشگونی

 .داد قرار فرمان

 !تو دست از جونم خاله کشهمی چی! تو هستی ای وحشی عجب آخ آخ-

. بودند شده مهربان و صمیمی و شده همگان و همراه یکدیگر با سال دو این در مادرم و لیلی

 و کردمی صدا جون خاله را مادرم هم لیلی زد،می صدا خالی لیلی گاه و دخترم گاه را لیلی مادرم

 .کردمی زبانی شیرین برایش

ً  نباش، جونت خاله نگران تو-  !کنهمی افتخار من مثل دختری وجود به اون اتفاقا

 را ماشین ضبط لیلی. نگفتم دیگری چیز و کرده سکوت هم من داد، تکان را سرش و خندید

 هر امّا کند، پلی خودش دل شادی و من ی روحیه تقویت برای را شاد و زیبا آهنگی تا کرد روشن

 !نکرد پیدا شادی آهنگ گشت چه

 :گفت و کرده خاموش را ماشین ضبط عصبی و کالفه حالتی با

 غمگینن؟ قدراین هاتآهنگ چرا! وضعشه؟ چه این-

 .آورد ارمغان به برایم را دلمرده و غمگین ایچهره و گشود هم از را بانم**ل تلخی لبخند



 !کنی؟ پیدا شاد آهنگ داشتی انتظار واقعا-

 به و کرده پارک ای گوشه را ماشین سپس چرخاند، دیگر باری را دستش زیر فرمان و کشید آهی

 :بازگشت من سوی

 یه درسته! سال بیست سالته، بیست هنوز تو! کنی؟می خودت با کاریه چه این آخه دختر-

 حال غمگین هایآهنگ این با. کنی فراموشش سخت، چقدرم هر باید امّا داشتی تلخی ی تجربه

 .کنهمی ترداغون رو روحیت اوضاع فقط شه،نمی بهتر تو

 :دادم پاسخ و کشیده آهی

 هم رو هرچی امّا کنم، فراموشش کردم تالش... کردم تالش بارها و دونممی رو هااین تمام خودم-

 !بگذرم چشماش از تونمنمی باشم کرده فراموش که

 :کوبید ماشین فرمان روی بر را دستانش کف و کشید کالفه نفسی لیلی

 تونمنمی که چی یعنی آخه! میکنی نابود رو خودت کارهات بااین تو! مهسا تو دست از-

ً  کن فکر! کنم؟ فراموش رو هاشچشم ً . نداشته وجود آدم اون اصال  بد کابوس یه کن فکر اصال

 که کسی خاطر به دی،می زجر خودتو که ساله دو! رفته و شده تموم شدی، بیدار ازش تو که بوده

 ً  !نداره رو ارزشت اصال

 :دادم پاسخ غمناکی صدای لحن با و چرخاندم طرفش به را سرم

 غم توی همیشه ادمی خوشم خیلی ام؟راضی دارم که وضعیتی این از خیلی خودم کردی فکر-

 دلتنگ ازش، تنفر عین در که جذابه برام میکنی فکر کنم؟ فراموش رو اون نتونم و باشم

 نشدی عاشق تو! نیست خودم دست امّا خوام،نمی رو هااین هم من نه بشم؟ سیاهش هایچشم

 متنفرم ازش شدت به کهاین حین در کنم، فراموشش تونمنمی من! کنینمی درک دونی،نمی

 !دلتنگشم

 :دادم ادامه و کرده کوتاهی مکث



 فکر وقتی شممی متنفر خودم از. کنم فراموش رو هاچشم اون تونمنمی که ادمی بدم خودم از-

 مردهایی تمام از حتی. بودم متاهل مرد یه عاشق باشه، که کوتاهیم مدت برای حتی که کنممی

... نتونستم کردم کاری هر ولی... ولی متنفرم، باشن داشته اون به شباهتی ترینکوچک که

 .کنم فراموش رو کردنشون نگاه حالت و هاچشم اون نتونستم

 که بود معنا این به کرد که سکوتی. کشید غلیظی آه بعد و گرفته گاز درون از را هایشلپ لیلی

 دیگر باری و کرد کوتاهی مکث. دهد تغییر مرا نظر نمیشتواند و ندارد من به گفتن برای حرفی

 :داد چشمانم به را زیبایش چشمان نگاه

 بشینی؟ فرمون پشت تونیمی حاال؟ شده بهتر حالت... خب-

 شده سال دو این در من همدم و دوست بهترین لیلی. دادم تکان آرامی به را سرم و کرده تبسمی

 مهتاب همانند را او. بود قدرگران و عزیز برایم خواهرم همانند فراتر، هم این از حتی بود،

 مرا لیلی. دادمی انجام را کار همین نیز او که بخشیدممی او به را امخواهرانه محبت و دانستممی

ً  من و شناختمی کمال و تمام باطن، و ظاهر در  تا توانستمنمی امزندگی در او حضور بدون قطعا

 .شدیم پیاده ماشین از و کرده باز را کمربندهایمان. برسانم را خودم جااین به

 پشت هم من و شد جاگیر من کنار و راننده صندلی روی بر او زدیم؛ دور را ماشین هردویمان

 در زنان گشت طورهمان را مدتی و آوردم در حرکت به را ماشین. گرفتم قرار ماشینم فرمان

 .شدم مان خانه راهی نیز خودم و رساندم خانه به را لیلی آن، از پس و گذراندیم هاخیابان

ً  و بود نمانده هایمگونه روی بر نشسته هایاشک از اثری  که امآبی چشمان. بود شده محو کامال

 با دستانم. بودند بازگشته اولیهشان حالت به بودند شده ناالن و سرخ امانمبی هایگریه اثر در

 من و بود کرده خوش جا ابروانم میان غلیظی اخم. فشردندمی را ماشین فرمان سختی و قدرت

 !باشد گونه همین زمان هر باید او، رفتن از بعد که بودم شده همانی دیگر باری

*** 

 



 نداشت تفاوتی هیچ که من برای. گذشتمی گلسار در جدیدمان یخانه به رفتنمان از ماهی چند

 کنجی که بود این خواستممی که چیزی تنها باشد، کجا امخانه و بمانم خاکی یکره این کجای

 بسیار مانخانه نگذریم، حق از امّا. بپردازم نوشتن به و بمانم جاآن در کرده، پیدا را دنج و خلوت

 .بود مان قبلی ی خانه از ترشیک و تربزرگ و ترراحت

 را زیبایی و جدید دنیای هم او، آوردن دنیا به با و بود آورده دنیا به را آرتین زیبایش پسر مهتاب

 دنیا به از سامان! خودش همسر و مادرمان و پدر به هم و بخشید بودم او یخاله تنها که من به

 خوشحال برایشان! است خارج بیان و وصف از که بود شادمان و سرخوش چنان پسرش آمدن

 غرق است، قبل روز از ترکامل و بیشتر روز هر یکدیگر به شانعالقه دیدممی کهاین از و بودم

 از روز چند حتمی باید! عادتی چه هم آن! بود شده عادت بد هم آرتین. شدممی سرور و شادی

 این غیر در خوابید،می من آغوش در هاشب گاهی، حتی و گذراندمی من کنار در را اشهفته

 !یابد قرار و آرام که نداشت امکان صورت

 عذاب و دردسر از زیبایش، فرزند آوردن دنیا به و شدن مادر شرور و شادی از جدای هم مهتاب

 !اوست شادی علت ترین مهم و ترینبزرگ این خودش، یگفته به که بود شده فارغ حاملگی

 کالم لحن با پدر که بودم نشسته تحریرم میز پشت خانه، در نوشتن مشغول و افکار این محو

 :گفت و زد صدا مرا آرامش، و آمیز محبت

 جا؟این ایمی دقیقه یه عزیزم، مهسا-

 نوشتن مشغول که ام دفترچه کنار را داشتم دست در که خودکاری پدرم، صدای شنیدن با

 کشیده موهایم و هالباس به دستی. برخاستم جایم سر از و دادم قرار بودم آن در کوتاهی داستان

 نفره تک ایصندلی روی بر که پدر مقابل سالن در و رفته بیرون اتاقم از. گشودم را اتاقم در و

 :دادم پاسخ و زده رویش به لبخندی. گرفتم قرار بود، نشسته

 بابا؟ جانم-

 :گفت و کرد اشاره اشرویی به رو مبل به دست با پدر

 .دارم کارت عزیزم بشین-



 .نشستم مان دونفره مبل روی بر او مقابل بود، گفته که طورهمان و داده تکان سری

 بدون و جدی کامال لحن با سپس کشید، جلوتر کمی را خودش و نشسته مرتب و صاف پدرم

 :گفت من به خطاب ایشوخی

 .عزیزم بذارم میون در باهات باید که هست ای مسئله-

 :داد ادامه بعد و کرد کوتاهی مکث

 داری؟ خاطر به رو آرمان دوستم-

. بودند شده آشنا دیگریک با کار حین در و بوده تاجر دویشان هر. بود پدر کاری دوست کوروش

 دانستم،می من که جایی تا و داشتند نزدیکی و صمیمی ارتباط یکدیگر با که میششد سالی یک

 .دارد دختر یک و پسر یک او

 :داد ادامه کوتاهی مکث از پس هم بار این که دادم تکان مثبت پاسخ ینشانه به را سرم

 بیان که کردم قبول هم من و کرده خواستگاری من از ساشا پسرش برای رو تو کوروش... خب-

 خفیفی لرزش دچار دستانم و شد گرد خود یاندازه و حد آخرین تا امآبی چشمان!خواستگاریت

 از سخنی یا و کالمی آوردن زبان بر برای بارها و بارها و شد فشرده یکدیگر روی بر بانم**ل. شد

 و ازدواج به تمایلم عدم مرا حالت این که پدر. نرسید چندانی موفقیت به امّا شد گشوده هم

 :گفت و کرد دستی پیش بود، خوانده خواستگاری

 دادم مثبت جواب کوروش مکرر های درخواست به فقط من! کنمنمی مجبور رو تو من... البته-

 ایخونه کردی، رد قبلیتم خواستگارای تو حال هر به. بگم نه نتونستم بودیم همکار و رفیق چون

 مورد اگه بیان، بذار. ادمی خواستگار براش نکنه ازدواج که زمانی تا باشه مجرد دختر توش که هم

 !کن ردش نبود، پسندت

 چپم دست با را مبل یلبه. بود شده تشکیل ابروانم انمی شدیدی اخم و بودم بسته را هایمپلک

 فهم کنم، درک توانستمنمی. فشردممی شدت به را آن زیاد، ناراحتی و خشم شدت از و گرفته

 من جواب داندمی که پدرم چرا! است؟ دشوار و سخت حد این تا ندارم ازدواج قصد من کهاین



 که است؟ کرده خود با فکری چه! دهد؟می را جااین به آمدن ی اجازه خواستگارانم به ست، منفی

 تمام به من پاسخ بدهم؟ مثبت پاسخ او به است ممکن و است دیگران از متفاوت ساشا پسر این

 درون. کنم اعتماد کسی به توانممی نه و بدارم دوست توانممی نه من. ستمنفی خواستگارانم

 قصد امگفته بارها و بارها که من اما داندنمی را این کسی است، شده خرد است، شکسته من

 اند؟برده یاد از یا دانندنمی هم را این! ندارم کردن ازدواج

 و آرام را آن داشتم سعی که خشن حالتی با. نمودم رها را مبل یلبه و گشوده هم از را هایمپلک

 :دادم پاسخ پدرم به خطاب دهم، جلوه مودبانه

 ندیده یا دیده خواستگارهام تمام به نگفتم مگه ندارم؟ ازدواج قصد نگفتم شما به من مگه بابا،-

 به که دادین اجازه پسرش و دوستتون به بازم ها،این دونستن وجود با شما! دم؟می منفی جواب

 !بیان؟ من خواستگاری

 اندکی سپس کشید، اشپیشانی به دستی و فرستاد بیرون به اش سینه از کالفه را نفسش پدر

 :داد پاسخ بعد و شد خیره چشمانم به

 کسانی حال هر به و مجردی دختر یه تو! بشی خواستگارات اومدن مانع نمیتونی تو... دخترم-

 جواب شون همه به دم از تونمنمی که هم من. کنن خواستگاری من از رو تو همیشه که هستند

 !بزن مخالف ساز بازم بعد و ببین حداقل! بدم منفی

 و رساند سالن به را خودش مادر. نماند دور پدر چشم از که نشاندم بم**ل ی گوشه پوزخندی

 :پرسیدم پدر به خطاب زنان طعنه. نشست پدر کنار

ً  بگیرن؟ پسرشون روبرای من که دارن اصرار قدراین چرا شما دوست این ببینم،-  خاطر به احیانا

 نیست این خاطر به نیست؟ شدین مشهوری و نام به تاجر که شما خود و من معروفیت و شهرت

 !وصلته؟ این تو منفعتش که

 و کشید صورتش به دستی عصبی و کالفه باشد، مسلط خود بر تا کردمی را تالشش تمام که پدر

 :داد پاسخ

 !چی؟ یعنی وصلته این تو منفعتش مهسا؟ زدنه حرف طرز چه این-



 :دادم باال ابرویی تای و گرفته دندان به را زیرینم ب**ل

 !بابا تلخه حقیقت حرف-

 را او و داد قرار پدر دست روی بر را گرمش دستان سرعت به نگرانی، و ترس سر از مادر که دیدم و

 .کرد آرام

 :گفت آرامی کالم لحن با و چرخاند من طرف به را سرش سپس

 درخواست فقط پدرت! کنی ازدواج پسر این با کنیم مجبورت خوایمنمی که ما دلم، عزیز-

 و خودت احترام به! نداده بعله جواب که تو طرف از کرده، قبول رو خواستگاری برای دوستش

 .کن رفتار درست و خانمانه خواستگاریت یجلسه توی شده، که پدرتم

 بیرون به امسینه یقفسه از شدت به را امعصبی و کالفه نفس و داده تکان طرفین به سری

 :دادم پاسخ پدر به خطاب داری خش و گرفته کالم لحن با سپس. فرستادم

 تا و کنن تلف رو انرژیشون و وقت بذارین منفیه، من جواب کهاین با. بیان هم بار این باشه،-

 منفی جواب احترام کمال در و ادمی خونه این به که خواستگاریه اخرین این بابا، امّا. بیان جااین

 !گیرهمی

 اتاقم به را خودم سریع هاییگام با آنان، به توجه بدون و برخاسته جایم سر از خشونت با سپس

 هم در بیرون و درون از وجودم تمام. دادم تکیه آن به و بسته سرم پشت را اتاقم در.رساندم

 دارم؟ سینه در که دردی از دانستمی چه کسی! دانستنمی کسی امّا بود شده خرد و شکسته

 ریشه وجودم در که عمیقی نفرت از میدانستند چه کشم؟می که عذابی از دانستندمی چه

 است، آمده سرم بر بالیی چه که دانستمی پدرم اگر! است؟ کرده رسوخ قلبم اعماق به تا دوانده

 که کنم وانمود و بنشینم او کنار در و بنگرم را زیبایش رنگ آبی دیدگان دیگر باری توانستممی آیا

 شرح برایش را داشتم سینه در که متاهلی مرد عشق توانستممی است؟ نیفتاده اتفاقی هیچ

 !دهم؟

 !بدم برات رو جونم حاضرم که، دارم دوست قدراون من-



 و شد شکسته احساساتم سد روز، یک در دوم بار برای. شد شکسته احساساتم سد دیگر باری

 .شدند سرازیر چشمانم از مقداربی و سرکش هایاشک

 !باشم کنارت همیشه دممی قول بهت. بزنه آسیب بهت کسی ذارمنمی من-

 من عذاب و قراری بی دلیلی تو! ایشده من امیدی نا و عذاب مایع خود تو. یافت شدت امگریه

 !ای شده جانم بالی خود و سوزاندی را درونم عشق تمام تو! ایشده

 !گمنمی دروغ بهت وقت هیچ من-

 و صداقت معنای تنهایی، به خود، تو. کشاندی نابودی و زوال به هم مرا اعتماد و صداقت تو

 !دادی بازی مرا و برگرداندی دیگری چیز به را اعتماد

ً  تو آبی هایچشم بشی، دور من از دمنمی اجازه بهت-  !منن مال تماما

. کردند آشکار چشمانم پیش را بودی گفته که هاییدروغ تمام که وقتی نبود تو یاجازه به نیازی

 یقطعه دو من و تو. نبودیم یکدیگر به متعلق مانکدام هیچ چون نبود، تو کنار در بودن به نیازی

 امّا دهم، قرارشان هم کنار شده نحوی هر به داشتم سعی من که بودیم پازل یک از اشتباهی

 .شکست هم در بود خودم به متعلق که ایتکه آخر، دسته

 .دنیاست اسم زیباترین تو اسم مهسا،-

 دست در را زانوهایم بعد، و فشردم را پایینم ب**ل دندانم با. کشیدم و گرفته دست در را موهایم

 چقدر هر سال دو این در. افتنمی خاموشی درونم آتش. دادم قرار آنان روی بر را سرم و گرفته

 وجود از دیگری یتکه و شد ور شعله ایحادثه کوچکترین با کنم، خاموش را آن که کردم تالش

 التیام قابل کسی هر برای شکست، این اعتمادی، بی این نفرت، این. سوزاند خودش با هم مرا

 لحظه هر و ثانیه هر روز هر خود، جهنم آتش در و بودم گناهکار من! نیست من برای باشد

 و افسوس با را املحظه هر من ام،داده سر عذاب و درد سر از فریادهایی ثانیه هر من. سوختممی

 گذاشت احساسات مسیر در قدم بار دو که هستم ایساله بیست دختر من. امگذرانده پشیمانی

 و عشق مازیار و را غرورم مهرداد! است شده خاکستر احساساتش و غرور نحوی به بار هر و



 به آن وجود با که است مانده چیزی چه! است؟ مانده برایم دیگری چیز چه. سوزاند را اعتمادم

 باشم؟ امیدوار دوباره شروعی

. نرود بیرون به هقم هق و گریه صدای تا دادم قرار دهانم روی بر را دستانم از یکی کف

ً  ترسیدم،می شدن جواب و سوال از ترسیدم،می  آنان نه،. باشد مادرم و پدر جانب از اگر خصوصا

 هشتاد درون از امّا ساله بیست ظاهر به دختر این آنان. دید نخواهند گاه هیچ مرا درون آتش

 !دید نخواهند هرگز را ناالن و شکسته و پیر ساله،

 شوم خاکستر و سوخته پیش از بیشتر که هرقدر باشد، دشوار و سخت که هرقدر. دهمنمی اجازه

 !گذرامنمی بدانند، دخترشان درد از گذرامنمی نیز،

 توی تو، دیدن از قبل هاچشم این... سیاهم هایچشم به. هامچشم به کن، نگاه من به... مهسا-

 !شده درخشان و نورانی پرستاره شب مثل االن امّا بود، رفته فرو عمیق گودال یه

 که تو بر نفرین. است کشیده خون و خاک به را امزندگی که اغواگرت و سیاه چشمان آن بر نفرین

 ی خاطره و یاد که وجودت و تو بر لعنت. شوم خیره فردی مشکی چشمان به تو از پس توانمنمی

 هر بر نفرین و بود تو چشمان دلتنگ که قلبی این بر لعنت. کندنمی رهایم ایلحظه منحوست

 !لعنت دارد، تو چشمان همانند چشمانی و توست شبیه که کسی

 با را هایماشک. رساندم تختم به را خودم و برخاسته جایم سر از بود، که ای سختی هر به

 و داده قرار پاهایم زیر را دستانم. نمودم جمع شکمم در را پاهایم و زدم کنار هایمگونه از خشونت

 و خواب دست به را پیش سال دو و امروز سیاه چشمان ی خاطره و یاد بود، که ایسختی هر بر

 معمول غیر و عجیب برایم بودم خوابیده که ساعتی یک.رفتم خواب به و سپرده فراموشی

 قدم است پوشیده اشچهره که بلندی قد پسر همراه ساحل، کنار در که بودم دیده خواب! گذشت

 زیر هم را موهایش حتی. بود شده پوشیده کامل طور به اشچهره و بود بسته او چشمان. زنممی

 و انگیز دل آوای و وزیدمی مالیمی باد. بود کرده مخفی داشت، سر بر که غریبی و عجیب کاله

 ساحل کنار تنها و تک دانستمنمی. بود کرده پر را هایمانگوش امدمی دریا جانب از که زیبایی

ً  زنم؟می قدم مرد این کنار در چرا یا و کنممی چه  در تنها کنم؟می چه او کنار من و کیست او اصال

 چرخاندم را سرم. گذشت منوال همین به مدتی. کردممی حرکت کنارش در توقف بدون و سکوت



 نیز او. ایستادم روانش، هایآب آبی رنگ و آن زیبای صدای و دریا مدهای و جزر دیدن با و

 امچهره اعضای تک تک، روی بر را نگاهش سنگینی توانستممی. بازگشت من طرف به و ایستاد

 اجازه حتی! نهاد هم بر را هایشپلک او چرخاندم، طرفش به را سرم که همین امّا. کنم احساس

 را خودم آهسته هاییگام با باشم، شده ناراحت او کار این از که طوری! ببینم را چشمانش دادنمی

 در. است شده سردش رسیدمی نظرم به و داشت تن به بلندی رنگ ایقهوه پالتوی. رساندم او به

 به تا را بو این. کرد پُر را امبینی اشکننده ت.س**م عطر بوی ایستادم، که اشقدمی یک یفاصله

 دراز اش گونه طرف به را دستم. بود کننده جذب و فرد به منحصر امّا بودم، نکرده استشمام حال

 شدت به که سگی بلند صدای شنیدن با ناگهان، که کنم لمس را صورتش داشتم قصد. کردم

 جستی لرزان و خشمگین سگ. گشتم باز سگ آن صدای سوی به لرزان و حیران کرد،می پارس

 مرا دست پسر آن امّا بگیرد، هایشدندان میان را بازویم تا رساند من نزدیکی به را خودش و زد

 با. کرد زخمی را پسر آن دست بار این و کرد حمله دیگر باری سگ. کشید عقب مرا و کشید

 امّا! بود شده ناپدید سگ. رفتم سویش به و زده جیغی تعجب و ترس سر از او، دست زخم دیدن

 بیشتالطم و آرام پیش ایلحظه تا که ساحلی بعد، اندکی که چرا شد،نمی ختم جاهمین به ماجرا

 چیزی بود، گرفته در که شدیدی بوران و باد و شده شدیدی طوفان دچار ناگهانی طور به بود

 را چشمانش! نرفت کنار نیز بوران و باد آن در مرد آن ماسک امّا. کند نابود هم را ما که بود نمانده

 بعد و رساند امنی مکان به مرا. کشاندمی خود دنبال به و بود گرفته مرا دست امّا بود، بسته

 سپس. ببینم را چشمانش من خواهدنمی عمدا انگار که طوری. برگرداند دیگری طرف به را رویش

 که زدممی صدا را او خراشم گوش و بلند هایفریاد با. شد دور من از و کرد زمزمه زیرلب چیزی

 !شد ناپدید طوفان و باد میان در بعد، ایثانیه و رفت او امّا نگذارد، تنهایم

 فرد آن. بود شده نامعقول و عجیب خواب این درگیر افکارم و بودم مادرم با چای نوشیدن مشغول

 به کردم؟می چه ساحل در او کنار در و تنهایی به من بود؟ پوشانده را اشچهره که بود کسی چه

 کرد محافظت من از چرا پسر آن کند؟ زخمی مرا داشت قصد و کرد حمله ما به سگ آن دلیل چه

 از یک هیچ پاسخ! ببینم؟ را چشمانش که نمیداد اجازه دلیل چه به شد؟ ناپدید خودش بعد، و

 .بود ماجرا وجه بدترین این و نمیدانستم را سواالتم این



 اری؟می برام رو تلویزیون کنترل جان، مهسا-

 :گفت و کرد ای خنده تک ام، چهره دیدن با که چرخاندم طرفش به را سرم سرگردان و گیج

 !بده بهم رو تلویزیون کنترل میگم! هابرده رو حواست و هوش کال خوابیدن، ساعت یه این انگار-

 خواب یک توانستمی بود، چه هر. برخاستم جایم سر از و گرفته دندان به را زیرینم ب**ل

 بگیرم؟ نادیده را آن و بوده توجهبی آن به توانستممی آیا باشد؟ اهمیتبی و ساده

 مبل روی بر و مادر کنار. گشتم باز امقبلی جای سر و برداشته را ماهواره و تلویزیون هایکنترل

 که طور آن. بود رفته بیرون... و شیرینی و میوه خرید برای پدر. بودیم نشسته تلویزیون مقابل

 و کم عزیزش دوست برای نداشت قصد نیز پدر و بوده فرداشب امخواستگاری بودم، شنیده

 !بگذارد ایکسری

. دادم قرار بود، مقابلمان میز روی بر که ایسینی روی بر را چایم از خالی لیوان و کشیده آهی

 رویم به رو میز روی از را تلفنم نیز من. شد اخبار دیدن مشغول و کرده روشن را تلویزیون مادر

 .نمودم ارسال لیلی برای کوتاه پیامی و برداشته

 :نمودم دریافت را پاسخش که گذشت ایدقیقه!اومده سرم بالیی چه بزن حدس لیلی،-

 !شده؟چی... سالم-

 :دادم پاسخ و کشیده آهی

 !ادمی خواستگار برام شب فردا-

 جمع بان**ل و رفته باال ابروان شده، گرد ایقهوه چشمان آن با را متعجیش ی چهره توانستممی

 .دهدمی عذاب مرا حد چه تا موضوع این که دانستمی او! کنم تصور شده،

 !خواستگار؟ بازم! چی؟-

 :نوشتم برایش و فشرده هم بر را بانم**ل



 حاال تا. پدرم هایتعریف روی از البته شناسم،می رو شونخانواده! بابامه دوست پسر اره،-

 .کرده خواستگاری پدرم از ساشا پسرش تنها برای رو من انگار ولی. ندیدم رو هاشبچه و خودش

 .نمودم دریافت را پاسخش بعد، و شد ایجاد کوتاهی ی وقفه

 بارها خودتم مطمئنم! نداری ازدواج قصد تو که باشه فهمیده حاال تا پدرت کردممی فکر! عجب-

 !گفتی پدرت و مادر به رو این

 از سپس بردم، آشپزخانه به را درونش خالی هایلیوان و چای سینی و برخاسته جایم سر از

 تلفنم و نشسته صندلی روی بر تحریرم، میز پشت و رفته اتاقم به سالن از و سالن به آشپزخانه

 .فشردم دستم در را

 !کنهنمی توجه من به جااین کسی رسهمی نظر به! شنوا؟ گوش کو ولی گفتم اره-

 براش باشه مجرد و نکنه ازدواج که زمانی تا باشه، مجرد دختر که ایخونه تو گهمی پدرم

ً  اون امّا. بشم مانعش تونمنمی هم من و ادمی خواستگار  من! شهنمی من متوجه انگار اصال

 !بشم خواستگارهات اومدن مانع تونمنمی من گهمی اون امّا کنم، ازدواج خوامنمی گممی

 .فشردم برهم را هایمپلک عصبی و کالفه و

 آزار شدت به مرا کند،نمی کالمم و من کردن درک برای تالشی هیچ که این و پدر رفتار این

 .دهدمی

- ً ً  مجرد دختر یه مگه! ستمسخره واقعا  هستن دنیا توی دختر همه این کنه؟ ازدواج باید حتما

 امّا بشن، مند عالقه بهت دیگران که شد این مانع شهنمی بعله! موندن مجرد عمرشون آخر تا که

 باید پدرتم پس کنی، ازدواج نخوای اگه و! نه یا پذیریمی رو هااون کنی تعیین باید که خودتی این

 رو جلوش شهنمی بگه که نه نداری، ازدواج قصد تو که بگه خواستگارهات به منطقی خیلی

 !گرفت



. فهمیدمی و کرده درک کمال و تمام مرا او. بود من قلب در که گفتمی را چیزی همان لیلی

 پدرم اگر نه؟ پدرم و است آگاه کشممی که زجری از او که باشد خاطر این به توانستمی

 کرد؟می مجازاتم یا و کردمی درک مرا دانست،می اگر آورد؟می خواستگار برایم بازهم دانست،می

 این تو ادمی که خواستگاریه اخرین این که گفتم. گفتم پدرم به امروزم همینه، هم من حرف-

 به االن تا. کنم تحمل تونمنمی دیگه بسه، دیگه. شنوهمی منفی جواب محترمانه خیلی و خونه

 ازدواج قصد من که نکنه درک پدرم و کنه پیدا ادامه وضع این اگه ولی نگفتم، چیزی پدرم احترام

 مردها از شدت به بلکه شهنمی عوض نظرم هم مختلف و رنگارنگ خواستگارهای دیدن با و ندارم

 !گیرممی پیش در رو خودم روش هم من وقت اون متنفرم،

 :نوشت برایم و کرد کوتاهی مکث لیلی

 چجور هااون دونی،می خواستگار یخانواده مورد در گفتی راسی،. کنیمی رو کار بهترین-

 ان؟هاییآدم

 :نوشتم برایش و داده دستم انگشتان به حرکتی

 آشنا پدرم با که شهمی سالی یک کوروش، پدرم دوست دونممی فقط. دونمنمی زیادی چیز-

 مهندس و ترهبزرگ برادر ساشا. داره ساشا و آروشا اسم به بچه دوتا شدن، صمیمی باهم و شده

 !همین... شیمیه

 لیلی پاسخ که دادم تکیه ام صندلی پشتی به و کردم تَر زبان با را امخورده ترک و خشک بان**ل

 .کردم دریافت را

 یه. نکن عصبی و ناراحت الکی رو خودت پس منفیه، جوابت صورت هر در که تو! طور این که-

 .رنمی و گیرنمی رو منفیشون جواب هم هااون. شهمی تموم زود شبه،

 :نوشتم و داده تکان سری بود، کرده خوش جا ابروانم میان خفیفی اخم که طورهمان

 هااون نصیب فرداشب که چیزیه تنها خونه، این از رفتن و شنیدن منفی جواب... درسته-

 و اشعار و هاداستان آن در که را کوچکم دفتر و دادم قرار کناری را تلفنم سپس!شهمی



 به شروع و برداشته را رنگم آبی خودکارهای از یکی. گشودم مقابلم نوشتم،می را هایمدلنوشته

 :کردم نوشتن

 محو چشمانت پیش از بعد ایثانیه و آیندمی نسیمی همانند روند،می و آیندمی هاانسان-

 هاانسان. است رفتنشان یمقدمه آمدنشان و اندشده خلق رفتن برای هاانسان. شوندمی

 !ماندنمی روحشان و قلب امّا بود خواهد تو تملک در جسمشان بمانند، اگر حتی. مانندنمی

 خرجشان ای عالقه ترینکوچک که روندمی کسی دنبال به. اند شده نادان و رحم بی هاانسان

 و اندشده طلب تنوع هاانسان. کنندمی رها دهد،می انان برای هم را جانش که را کسی و کندنمی

 تریتازه و بهتر یطعمه دنبال به است، بهتری یطعمه دنبال به ثانیه هر که گرگی همچون

 .دوندمی

 طلب را جاودانه زندگی و هستند مرگ انتظار در رسند،می نظر به خسته و امید نا هاانسان

 روزی که مرگی امید به کنندمی زندگی گاهی و کنند زندگی تا روندمی مرگ دنبال به. کنندمی

 چه کنند،می چه که دانندنمی اند،شده سرگردان و گیج هاانسان. بیاید سراغشان به روزگاری

ً ! روندمی هدفشان کدام دنبال به و خواهندمی  برای هدفی هاانسان دارد؟ وجود هم هدفی اصال

 خطرناک و بینی پیش غیرقابل هاانسان! داشت نخواهند مرگ در زندگی جز شان،آینده زندگی

 و افتخار یک امیدی نا و مرگ که است جهانی در ماندن سالم راه بهترین آنان از دوری هستند،

 [خودم ی نوشته. ]گرددمی تلقی ارزش

 این کنار در. دادم قرار دفترم صفحات روی بر را دستانم کف و داده قرار دفترم کنار را قلمم

 که ایتازه داستان. بنویسم جدیدی رمان دارم قصد کوتاهم، های داستان و اشعار ها،دلنوشته

 دیگر باری را خفته احساس و سوزاندمی دیگر باری را ایسوخته قلب. کندمی زنده را کهنه دردی

 داستانی بودم، نوشته تاکنون که هاییداستان تمام از متفاوت داستانی. کندمی هوشیار و بیدار

 و اندسوزانده را قلبش که مهسایی. اندربوده او از را آرامشش که مهسایی درد بگوید؛ مرا درد که

 و کشدمی که عذابی پای به کندمی گریه خون که دختری. اندکشیده آتش به را وجودش تمام

 تمام از دارد نفرت و شود تمام روزی آنکه امید به سوزدمی و سوزدمی که دختری. بیندنمی کسی

 .کنندمی زنده برایش را اش مرده عشق و گذشته که کسانی



 :انداختم ام نوشته به نگاهی

 !هستند خطرناک و بینی پیش قابل غیر ها انسان-

 مرگ ندارد؟ را داشتن دوست و اعتماد ظرفیت جهانمان که بود این از غیر مگر و زده زهرخندی

 دیگران و دارند ب**ل به لبخند که یافت توانمی را کمی مردمان که است این از غیر

 به کجا تا مرده عشق این یابد؟ می پایان زمانی چه عذاب این را؟ دروغین و رنگارنگ هایصورتک

 است؟ من همراه کی به تا نفرت این بود؟ خواهد من همراه

 کامل خفای در قلبم و احساسبی و سرد نگاهم. برخاستم جایم سر از و کرده مشت را دستانم

 احساساتم. کردمی برطرف را هایمنگرانی دل و اصالح را هایملغزش بود، من روای فرمان عقل. بود

 چیز همه و کند خطایی دیگر باری مبادا تا بود کشیده زنجیر به را سوخته قلب و کشیده بند به را

 چه و میکند چه دانستنمی که را ظرفیتیبی و سوخته قلب بود کشیده بند به. ببرد فنا به را

 .بدهد انجام من برای توانستمی که بود کاری بهترین این و خواهدمی

 آمد خوش پدر به و بود کرده باز را خانه در مادرم که دیدم. آمدم بیرون اتاقم از و زده پوزخندی

 داخل پدر. برد آشپزخانه به و گرفته را بود پدر دستان در که هاییپالستیک از تعدادی. گفتمی

 یخ بود، شده احساسبی و سرد نگاهم. شد امخیره و ایستاد ای لحظه برای من، دیدن با و شد

 چشمان به بم**ل یگوشه پوزخند بود، زده زل چشمانم به غریبی حال با پدرم! سوزان و زده

 .فهمدنمی مرا حال که پدری از سوختممی من و کردمی کجی دهن زیبایش

 با و داده تکان سری. گرفتم او از هم را مانده باقی هایپالستیک و رفته جلو اهسته هاییگام با

 :گفتم او به خطاب آرامی و سرد لحن

 .نباشی خسته اومدی، خوش-

 به نیز پدر.رساندم آشپزخانه به را خودم و برگردانده را رویم چشمانش، به کردن نگاه بدون و

 قرار هاییظرف درون و آورده بیرون پالستیکشان از را هامیوه. شد آشپزخانه وارد و آمد دنبالم

 طرف به. دادم قرار ایگوشه را کدام هر ها، میوه کردن خیس از پس و کرده باز را آب شیر. دادم



 از پس. آوردم بیرون مادر همراه به یکی یکی، را بود خریده که وسایلی و رفته هاپالستیک باقی

 :زد صدایم پدرم که رفتم اتاقم طرف به و امده بیرون آشپزخانه از نیز، کار اتمام

 مهسا؟-

 !رسید؟می نظر به انگیز ترحم و نگران اش آبی چشمان چرا و برگشتم او طرف به

 .داد قرار اش مردانه و بزرگ دستان میان را کوچکم دستان و آمد جلو قدمی

 ...و بذاری میون در ما با باشی داشته دوست... که هست چیزی-

 !پدر نه-

 :داد ادامه کوتاهی، مکث از پس امّا. خورد جا امکوبنده و سرد لحن و کوتاه پاسخ از

 عذابت باعث و دهمی آزارت چیزی اگه درسته؟ بگی ما به رو چیز همه تونیمی که دونیمی امّا-

 هان؟. کنیم حلش باهم تا بگو ما به شده،

 ای خسته و آرام لحن با و کشیده بیرون دستانش میان از را دستانم زیبایش، چشمان به خیره

 :دادم پاسخ

 .نباشید نگران ندارم، مشکلی. بگم که نیست چیزی-

 که دانستندمی دویشان هر کند؟ باور توانستمی چگونه پدرم کردم،نمی باور را خودم حرف خودم

 بارها و دانستندمی. است خشکانده امریشه از و سوزانده مرا دوسال این طی در ایناشناخته درد

 اممرده عشق بگویم؟ توانستممی چه من امّا اند،پرسیده آن مورد در من از گوناگون هایروش به

 به متعلق امزندگی کردم،می زندگی و کشیدممی نفس اگر خندیدم،می اگر. بود کشته هم مرا

 مرا که مادری برای و کشدمی زحمت و کندمی کار که پدری برای. بود دیگران به متعلق نه، خودم

ً  مرگ امّا ام،زنده من. ندارد را فرزندش دادن دست از طاقت و است کرده بزرگ  و قلب تماما

 .است کرده احاطه مرا احساس

 پشت. بستم سرم پشت را در و رساندم اتاقم به را خودم پدر، به توجه بدون و گفته ایاجازه با

 :کردم زمزمه و فشرده برهم شدت به را هایم پلک هایم، نوشته به خیره و نشسته میزم



 رهمی گور به من خود با من درد. سوزوند خودش با هم رو قبلی مهسای! مرده سوخته، من قلب-

 !مونهمی من با ابد تا شده نفرین عشق این جزای و

*** 

 باز صدای که بودم بزرگمان سینی درون خالی هایلیوان یخیره و بودم ایستاده آشپزخانه داخل

 بود، محکم و مردانه و کلفت صدا. شنیدم را ایغریبه مرد و پدرم گوییهای آمد خوش و در شدن

 احوال مادرم با که آمد دختری نازک صدای سپس. باشد پدر دوست همان کوروش صدای باید

. است آرام و ساکت پسری ساشا پسرشان رسیدمی نظر به. شد بسته که دری و کردمی پرسی

 را دخترش و کوروش صدای نیز، باشند راحت و بنشینند که کرد دعوتشان پدر که زمانی چون

 جلوتر را رنگم ایفیروزه شال و کشیده هایملباس به دستی. نه را پسرشان صدای امّا شنیدم

 خود تفکرات غرق من و بودند کردن صحبت مشغول همسرش و کوروش و مادرم و پدر. کشیدم

 او. گذاشتممی سامان جای به را مازیار و او جای را خودم خواهرم، عروسی در پیش سال دو. بودم

 عشق من. دانستممی او به متعلق را خودم من. دانستممی او عروس را خود و امخانواده داماد را

 چه نهایت در امّا. دانستممی مازیار به متعلق را مهسا من! دانستممی او به متعلق را احساسم و

 من رنگارنگ هایخواستگار ببیند که کجاست کرد، تکه تکه و سوزاند را مهسایش مازیار شد؟

 به که شد چه بودم؟ عاشقش و شناختممی که مازیاری آن کجاست دارند؟برنمی من سر از دست

 گفت؟ نخواهم تو به دروغی هرگز که گفتنمی مگر گردید؟ بدل پست و گو دروغ مرد آن

 :شنیدم را مادرم صدای که بود موقع همان شد، خارج گلویم از سوزان و دردناک آهی

 !موندی؟ کجا... عزیزم مهسا-

 و ریخته جوش آب آن از نیمی تا سینی درون هایفنجان تک تک، درون و رفته کتری طرف به

 آشپزخانه از و کردم بلند را سینی و دادم قرار جایش سر را کتری سپس. ریختم چای را اشباقی

 جمله از همه نگاه توانستممی امّا شدم خیره پایم جلوی به و گرفتم پایین را سرم. آمدم بیرون

 پدر کنار که ایچهره خوش و پوش خوش مرد به. کنم احساس خودم روی را هایمانمهمان

 از بعد و همسر طرف به. برداشت چای فنجانی و زد لبخندی نیز او کردم، تعارف چای بود نشسته

 ساشا پسرشان مقابل آن، از بعد و رفتم است من سال و سن هم رسیدمی نظر به که دخترش آن



. کردمی تابیبی سینه در امشده کشیده زنجیر به قلب و بود افتاده لرزش به دستانم. ایستادم

 .بست یخ وجودم تمام براقش، و مشکی چشمان دیدن با و گرفتم باال را سرم اختیاربی

 .ممنونم-

 باشد، خودم کنترل در اعمالم کهاین بدون و سریع من امّا کرد نگاهم و برداشت را چای فنجان و

 و بود کرده یخ دستانم انگشتان لرزید،می بانم**ل. انداختم پایین را سرم و کشیده عقب را خودم

 اکنون که پسری. باشد داشته حقیقت توانستنمی این نه،. بود نشسته امپیشانی بر سردی عرق

 در که باشد پسری همان تواندنمی است، امده من خواستگاری به و است نشسته من جلوی

 این نه کنند،می نگاهم او همانند که براقی و مشکی چشمان همان با. بودم دیده رستوران

 !ندارد حقیقت

  

 !تواندنمی باشد، داشته حقیقت تواندنمی. است ترسناک و مسخره کابوس یک قطع طور به این

 :آمدم خود به رسید،می نظر به متعجب و نگران که پدرم صدای شنیدن با

 خوبه؟ حالت دخترم، مهسا-

 این! شد خواهم بیدار آن از زودی به بله،! باشد حقیقی ظاهر به و طوالنی خواب یک باید این

 .است ترسناک و عجیب کابوس یک ندارد، حقیقت

 !بابا خوبم -

 حرکتی لرزانم و سست پاهای به وجود، این با. کردمی تکذیب را گفتممی چهآن لرزانم، صدای اما

 را خودشان چای هایفنجان آنان که زمانی. رفتم سامان و خواهرم مادرم، پدر، طرف به و داده

 ایخالی صندلی به را خودم نامنظم، و لرزان هاییگام با و داده قرار ایگوشه را سینی برداشتند،

 صندلی به که بریزم فرو و شکند درهم زانوهایم که بود نمانده چیزی. رساندم مادرم کنار در

 .افتادم آن روی و رسیدم



 با مادرم و کوروش با پدرم بعد، و رفت فرو آوری خفقان سکوت در مجلس کوتاهی، مدت برای

 نگاهم تا بودم انداخته پایین را سرم. شدند گو و گفت مشغول بیتا، با خواهرم و ساشا مادر لیال،

 که سیاهی چشمان بنگرم، او سیاه چشمان به توانستمنمی. نکند برخورد ساشا چشمان نگاه به

 روی بر را اشخیره نگاه توانستممی هم حاال همین! کندمی نگاه من به مازیار چشمان همانند

 همانند که او چشمان حالت اما بودم، انداخته پایین را سرم اینکه وجود با. کنم احساس خودم

 آن. بود چشمانم مقابل میکردند، نگاه من به کذایی رستوران آن در بار اولین برای و بود مازیار

 خاکستر وجود تمام اش،خاطره و یاد که انداخت می مردی یاد به مرا نیز سیاه چشمان آن و نگاه

 بودم، شانعاشق زمانی که چشمانی دیدن. کردمی نابود کامل طور به و بردمی فنا به مرا یشده

 را لرزیدنمی که دستانم! است غیرممکن برایم باشد، دیگری شخص ها چشم آن صاحب هرچند

 نظر به اما نشود، من متوجه کسی تا کردممی را تالشم تمام. فشردم و داده قرار دیگریک روی بر

 و بود خورده ترک و خشک لبانم! بردارد دست ،من به کردن نگاه از تواندنمی ساشا رسیدمی

 بمانم، مکان آن در توانستمنمی و میکردم خفگی احساس. بود کرده پیدا شدیدی سوزش گلویم

 .آزردمی مرا که بود چیزی بیشترین این و بروم آنجا از توانستمنمی اما

 :پرسید آرامی به و چرخاند طرفم به را سرش مادر

 خوبی؟ مهسا،-

 :گفت و کرد کوتاهی مکث. دادم تکان را سرم بود، که ای سختی هر به

 !باشی آروم کن سعی و کن پذیرایی مهمونامون از یکم شو بلند پس-

 :گویدمی انگار که بود ایگونه به کالمش لحن

 !پرسید خواهم را اتآشفتگی دلیل مراسم این از پس-

 مانآبروی تا شوم مسلط امریخته هم به و نامساعد حال بر توانممی چطور که دانستمنمی من و

 !نشود ریخته این از بیش خانواده، این جلوی

 به... و میوه تعارف و پذیرایی از پس و برخاستم سرجایم از و داده فرو صدا بی را دهانم آب

 .نشستم مادر کنار سرجایم، بقیه، و مانهایمهمان



 و چرخاند طرفم به را سرش پدرم کهاین تا شدند، کردن صحبت مشغول دیگر باری نیز، ها آن

 :گفت

 .بزنید حرف باهم اتاقت ببر رو ساشا آقا جان، مهسا-

 نقطه به حرکتی، هیچبی و بودم نشسته جایم سر باشد، شده الل و کر که کسی همانند من، اما

 .بودم خیره زمین، از ای

 !مهسا؟-

 و کرد مکث ای لحظه. شدم خیره پدرم چشمان به عصبی و گیج حالتی با و کرده بلند را سرم

 .نمود تکرار را بود گفته چهآن بعد،

 .بزنید حرف باهم اتاقت ببر رو ساشا آقا-

 که داخل. گرفتم پیش در را اتاقم راه ساشا، به کردن نگاه بدون و برخاسته جایم سر از آرامی به

 و نشسته خون به چشمانی با. نشستم میزم، پشت صندلی روی بر و گشتم باز را اتاق در شدم،

 بوی. انداختم پایین را سرم و شد داخل او که زمانی تا بودم، شده خیره رویم به رو به مند درد

 را عطر بوی این که میکردم احساس عجیبی طرز به و بود کرده پر را امبینی اش،مردانه تلخ عطر

 چه که آوردممی خاطر به کمتر کردم،می تالش که هرقدر اما ام،کرده استشمام هم، این از پیش

 هاییگام با و بسته سرش پشت را اتاقم در ساشا ام؟کرده استشمام را بو این مکانی و زمان چه در

 زمین به نگاهم. نشست تختم روی بر من، روی به رو و رساند من به را خودش محتاطانه و آرام

 گوشم به نگرانش و آرام صدای کوتاهی، مدت از پس که بودیم کرده سکوت مانهردوی و بود

 .رسید

 خانم؟ مهسا خوبه حالتون-

 سیاهش چشمان که دانستنمی مگر پرسید؟می مرا حال دلیل چه به چرا؟ پرسید؟می مرا حال

 !دهند؟می عذابم حد چه تا



 قلب که داندمی چه او! بداند؟ باید کجا از داند،نمی. فشردم برهم را هایم پلک و گزیده ب**ل

 !است؟ شیون و ناله حال در اکنون و شده زخمی رحمانه بی من

 .خوبم-

 که دانستمنمی کنم، نگاه اشچهره به توانستمنمی و بودم انداخته پایین را سرم که جایی آن از

 دیگر باری کوتاه، ی ثانیه چندین گذشت از پس اما. است گرفته خودش به حالتی چه اکنون

 .شنیدم را صدایش

 اومدم و دادم خرج به جسارت. مشخصه که من قصد خب...یعنی من...من...خب-

 ...بدونین من از چیزی خواینمی اگه...اگه تون،خواستگاری

 :دادم پاسخ ایعصبی و سرد لحن با و زده پوزخندی

 .بدونم شما از چیزی خوامنمی من-

 :پرسید آرامی و مردد لحن با که گذشت ای دقیقه. بدهد من به پاسخی نتوانست و خورد یکه

 اولشم از احتماال هستین؟ طوری این مراسم اول از که همینه واسه میونه؟ در...ایدیگه کس پای-

 .بودین ما اومدن مخالف

 بود، گستاخانه و آمیز طعنه کالمم لحن. دادم باال ابرویی تای و آورده باال کمی تنها کمی، را سرم

 .نداشتم رفتارم، و حاالت آن بر کنترلی هیچ اما

 شما اومدن با اولم از من گفتین، درست رو باقیش اما. نیست میون در ای دیگه کس پای خیر،-

 شما پدر درخواست اون اما گفتم، پدرم به بارها اینو و ندارم ازدواج قصد من چون. بودم مخالف

 و منفیه جوابم گفتم اولم همون از من. بودن دوست باهم چون کرد، قبول خواستگاری برای رو

 .میگم خودتون جلوی دارم االنم

 .کشیدم عمیقی نفس و فشرده برهم را هایمپلک

 سر از. انداختم پایین کامل طور به را سرم ام،جمله اتمام از پس و.ساشا آقا منفیه من جواب-

 یچهره توانستممی. کشیدم ترعقب را ام صندلی ناخودآگاه. ایستاد مقابلم و برخاست جایش



 رفتار و است دیوانه دختر این که بگوید خودش با شاید. کنم تصور را غمگینش و متعجب

 من برای اهمیتی ترینکوچک گذشت،می او سر در آنچه اما! کند؟می گونهاین چرا دارد، عجیبی

 نزدیک توانستمنمی حتی. کنم نگاه او چشمان به و گرفته باال را سرم توانستمنمی من. نداشت

 این بود، زده قرمزی کراوات و داشت تن به سیاهی شلوار و کت. بیاورم تاب را خودم به او شدن

 !دیدممی من که بود چیزی تنها

 .مونهنمی گفتن برای حرفی دیگه... حساب این با پس... پس-

 افزایش شدت به عجیبی طرز به امبیچاره قلب ضربان. برخاستم جایم سر از و دادم تکان را سرم

 .کنم تحمل این از بیشتر را او با ماندن تنها توانستمنمی. بود یافته

 .طورههمین-

 کردم دراز اتاقم در یگیرهدست طرف به را دستم. ایستادم او به کرده پشت و چرخاندم را سرم و

 :رسید گوشم به آرامش و غمگین صدای که

 بپرسم؟ ازتون سوال یه تونممی... فقط-

 .فشردم برهم را هایمپلک و گرفته باال را سرم او به کرده پشت طور همان

 .بپرسین-

 :پرسید و کرد کوتاهی مکث سپس آمد، جلوتر قدمی

 و کردین نگاه بهم طوراون... رستوران توی روز اون چرا کنید؟نمی نگاه من یچهره به چرا... چرا-

 کردین؟ فرار

 :زدم ب**ل ایآهسته صدای با و بست نقش لبانم روی تلخی لبخند

 !پرسینمی سوال یه فقط گفتین-

 :داد پاسخ زنان طعنه و کشید آهی

 !نیست؟ یکی هاشونپاسخ مگه-



 :دادم پاسخ و گرفته دندان به را زیرینم ب**ل

 .بدم جوابی تونمنمی من اما چرا،-

 :گفت ایخسته و گرفته لحن با بار این

 رو سوالم همین جواب فقط.. .کنممی خواهش. بکنید برام تونیدمی که کاریه ترینکم این... این-

 .بدین

 جانمبی و خسته پاهای به که زمانی اما رفتم، بیرون اتاق از و کشیده پایین را در یدستگیره

 :گفت که شنیدم دادم، حرکتی

 !سوال یه بود، سوال یه فقط-

 خودم بر تا کردم را تالشم تمام و گزیده ب**ل!شد کشیده آتش به تماما من، بیرون و درون و

 سرجایم. برگشتم مانهایمهمان پیش و افتادم راه سالن طرف به و داده تکان سری. شوم مسلط

 نگاهم غمگین و نگران حالتی با نیز او. دادم مهتاب خواهرم به را نگاهم و نشسته مادرم کنار

 او اما. نباشد نگران که معنا این به دادم، تکان سری و زدم رویش به جانی نیمه لبخند. کردمی

 قدم اش،خانواده و ساشا رفتن و مراسم اتمام از پس. نگفت هیچ و فشرد برهم را هایشپلک تنها

 :شدم متوقف مادرم صدای با که برسانم اتاقم به سریع را خودم تا کردم تند

 !کن صبر مهسا،-

 من از سواالتی چه است قرار و خواهدمی چه که دانستممی. بازگشتم او طرف به و کشیده آهی

 !داشتم؟ را هاآن به گویی پاسخ توانایی آیا اما بپرسد،

 قبلیت خواستگارای برای وقت هیچ! بشی طوریاین بودم ندیده حاال تا! بود؟ شده چت امشب-

 شناختی؟می قبل از رو پسر این بود؟ چی مشکل! نبودی جوریاین هم

 :دادم پاسخ مادرم به خطاب ایخسته کالم لحن با و کشیده عمیقی نفس

 و خونه این به رنگارنگ خواستگارای اومدن از من. همین بودم، عصبی و خسته یکم فقط من-

 خوابم خیلی یعنی. کردممی هم فیزیکی خستگی احساس و بودم شده خسته دادن منفی جواب



 گفتم هم قبال. نداره اشخانواده و پسر این به ربطی هیچ. بود عجیب رفتارم همین برای اومد، می

 .بودم ندیده رو اونا اصال امشب تا که

 همان را، او براق و مشکی چشمان که امبیچاره احساس و قلب برای این از ترواضح دروغی چه و

 پنداشت؟می مازیار زیبای و درشت چشان

 :گفت ایجدی لحن با هایمچشم به خیره و ایستاد کمر به دست و کرد رویم به اخمی مادر

 یه داشتی، مشکلی یه امشب تو شم؟ قانع مزخرفات این با که امبچه یا احمقم من کردی فکر-

 !داشتی سال دو این تموم تو که عجیبی حال

 :گفت ملتمسانه و داد قرار مادرمان بازوی روی بر را دستش و آمده جلو قدم چند مهتاب

 !کن بس مامان،-

 :گفت و داد هل عقب به را او دست پرخاشگرانه مادر، اما

 گی؟نمی ما با چیزی و چشه این دونیمی هم تو نکنه کنم؟ بس رو چی-

 :داد پاسخ و داد تکان طرفین به سری مهتاب

 سوال این با هم شما و است خسته شدت به االن خواهرم که دونممی فقط دونم،نمی چیزی من-

 !کنیدمی ترشخسته دارین جواباتون، و

 :گفت مهتاب به خطاب و چرخاند من طرف به را سرش مادر

 !کنهمی مخفیش داره خواهرت ساله دو که چیزی بگیرم، رو سوالم جواب امشب باید من-

 قدرت که ایمردانه ناجوان و نامرد بغض بود، آورده هجوم گلویم به رحمیبی و آورخفقان بغض

 در عظیم، طوفانی را امآبی چشمان و لرزیدمی دستانم. بود گرفته من از را کلمات ادای و تکلم

 .بود برگرفته

 :گفتم بود، که سختیای هر به و کرده تر زبانم با را لبانم

 بشنوی؟ داری دوست جوابی چه هان؟ مامان؟ بشنوی چی خوایمی-



 کنی؟می باور بگم، رو حقیقت بازم اگه

 و کشیده عمیقی نفس. شد خیره امچهره به نگرانی با و رساند مادرم کنار به را خودش نیز پدر

 :دادم ادامه

 معروف ینویسنده یه و شدن محبوب هامنوشته و شد معروف کتابم که زمانی از: اینه حقیقت-

 که جایی اون از اما. کردن خواستگاری پسراشون برای منو و افتادن دنبالم زیادی آدمای شدم،

 چیزی امخانواده و پدرم احترام به مدت این تمام منم گرفت، رو خواستگارا اومدن جلوی شدنمی

 باید چطور دونمنمی واقعا. شدم خسته دیگه. رسید انتهاش به صبرم دیگه امشب اما. نگفتم

. باشم رها و آزاد خواممی! خوامنمی کنم، ازدواج خوامنمی من. کنید درکم و بفهمین شما تا بگم

 احساس و عشق. نکن چیکار کن، چیکار نگه بهم کسی و بنویسم دارم سینه تو نفس تا خواممی

 از زودتر چه هر منو خواینمی انگار شما اما باشم، مشغول بهش ابد تا خواممی و نویسندگیه من

 !کنید باز سرتون

 :دادم ادامه پدر به رو کنان گریه. شدند جاری هایمگونه روی بر اشک سوزان و داغ قطرات

 و کنم شوهر خواینمی که شدم تونعذاب و دردسر باعث خیلی ام؟اضافی خونه این تو خیلی-

 کهاین جز کردم؟ چیکارتون من مگه میارین؟ برام مختلف خواستگارای که همینه یواسه آره؟ برم؟

 همچین الیق که کردم گناهی چه خواین،می شما که باشم دختری کردم سعی همیشه

 !بسه! دیگه بسه! شدم خسته خدا به شدم، خسته! ام؟برخوردی

 و رساند من به را خودش سریع و بلند قدم چند با بود، شده غمگین و ناراحت شدت به که پدر

 و امنیت احساس اش،مردانه و گرم آغوش در رفتن فرو محض به. کشید آغوش در محکم مرا

 را او توانستممی همچنان دنیا این در که بود مردی تنها پدرم. برگرفت در را وجودم تمام آرامش

 .بود من چیز همه او کنم، اعتماد او به و داشته دوست

 :گفت داری خش صدای با کرد،می نوازش را لختم و سیاه موهای که طورهمان

 چیز همه تو. مایی وجود تمام تو. نکردی اشتباهی کار هیچ تو نیستی، اضافی تو. نه دخترم، نه-

 پر رو خودم دختر من. کردم اشتباه من بری؟ که ذارممی مگه بگذرم؟ ازت تونممی من مگه منی،



 منو دلم، عزیز ببخش منو. بیاد ذهنت تو غلط تفکر این شدم باعث من. دادم رنجش و کردم پر

 !ببخش

 :داد ادامه او که ریختممی اشک و فشرده اشسینه روی بر را سرم

 هیچ ذارمنمی دیگه. نمیارم خواستگار برات دیگه. بگی تو چی هر بعد به این از اصال... اصال-

 .بخوای تو چی هر قشنگم، دختر بخوای تو چی هر. بده عذابت و کنه ناراحتت کسی

 خیره چشمانم به معصومانه. آوردم بیرون پدر آغوش از آرامی، به را خودم و کشیده عمیقی نفس

 را سرم و زده جانی نیمه لبخند. کرد رها را هایمشانه و بوسید را سرم کوتاهی، مکث از پس و شد

 با. چرخاندم مهتاب و سامان طرف به را سرم و انداخته مادرم به نگاهی سپس. دادم تکان برایش

 روی از را هایم اشک. ایستادم شانمقابل و رسانده آنان به را خودم آرام و آهسته هایی گام

 :گفتم سامان به خطاب و زدوده هایمگونه

 .شد اینجوری که متاسفم... ببخشید-

 و داده چشمانم به را زیبایش چشمان نگاه. داد تکان طرفین به سری و کرده زیبایی تبسم سامان

 :داد پاسخ کالمش، لطافت با

 !رسیدی خواستیمی که چیزی به باالخره که خوشحالم چیه؟ حرفا این بابا نه-

 سر و شده خم بود، کشیده آغوش در را آرتین. داشت وا خنده به مرا که کرد امحواله چشمکی و

 نگاهم نگرانش و اشکی چشمان با مهتاب. چرخیدم خواهرم طرف به و بوسیدم آرامی به را او

 های دست و زده رویش به لبخندی. بود نشسته خون به چشمانش طراوات با سبزی. کردمی

 .گرفتم دستانم میان را زیبایش و ظریف

 .شد اینجوری ببخشید خوشگلم، خواهر مرسی-

 اممشکی موهای روی و فشرد را دستانم سپس. گرفت نفسی و فشرد هم بر را هایشپلک مهتاب

 گام با ها،آن رفتن از پس و کرده خداحافظی آرتین، شانجذاب و زیبا پسر و آنان از. بوسید را

 دفتر. گذاشتم باز نیمه را اتاقم در. رساندم اتاقم به را خودم لرزان، حدودی تا و آهسته هایی



 خودم طرف به را پاهایم و نشستم خوابم تخت روی برداشته، میزم روی از را نوشتارم مخصوص

 و گشوده را آن از ای صفحه سپس. دادم قرار زانوهایم روی بر را آن و گشوده را دفترم. کشیدم

 ذهنم به ایتازه چیز اگر تا بود انگشتانم میان امآبی خودکار. نمودم هایمنوشته خواندن به شروع

 دستم در را خودکارم که همین و آورده چشمانم مقابل را دفترم از سفید ای صفحه. بنویسم آمد،

 مرا که ناشناسی مرد آن. اوردم خاطر به را بودم دیده که خوابی کردم، نوشتن قصد و چرخاندم

 چهره من و شد زخمی ناشناس سگ آن یحمله در من جای به و زد قدم من کنار در داد، نجات

 بوی کشید،می خود دنبال به و بود گرفته مرا دست او. امد خاطرم به دیگر باری دیدم،نمی را اش

 و بودم نکرده استشمام را آن مانند حال به تا که آوردممی خاطر به را اشاستثنایی و ناب عطر

 بوی بود؟ ممکن چطور اما! نمودم استشمام را بو همان شد، اتاقم وارد ساشا که هنگامی امشب،

 و بود بسته را خودش چشمان او. ندیدم را او یچهره خودم رویای در من بود، یکی شانهای عطر

 اعتماد او به بتوانم بود شده باعث او کار همین واقع در. نمیداد را چشمانش دیدن اجازه من به

 ناجی، مرد آن که بود ممکن باشند؟ یکی شانهردوی که بود ممکن یعنی. بروم دنبالش به و کنم

 بود؟ آمده امخواستگاری به امشب که باشد ساشایی همان

 که شانعطرهای بوی تشابه صرف گفتم؟می چه. دادم تکان طرفین به سری و کرده ایخنده تک

 !هستند نفر یک بگویم توانستمنمی

 .دادم قرار کناری را دفترم و کشیده آهی

 "سوال یه بود، سوال یه فقط"

 را عجیب خواب آن و ساشا یخاطره و یاد که کردم را خودم تالش تمام و فشرده برهم را هایمپلک

 امشبش سخنان و او به داشت دلیلی چه دیدم،نمی را او دیگر که من. کنم بیرون سرم از

 اما گذاشتم، برهم را هایمپلک و کشیدم دراز تختم روی بر و انداخته باال ایشانه! اندیشم؟بی

 !گرفت بر در مرا احساسات و قلب که بود ساشا استثنایی و ناب عطر بوی آن، از پس بالفاصله

  



 کردن فکر! رود نمی بیرون سرم از صدایش لحن و پسر آن فکر چرا دانستمنمی هم من خود حتی

. کردندنمی رهایم ایلحظه بود، آمده من خواستگاری به امشب که پسری و ناشناخته ناجی آن به

 و فکر که چرا. ندارد معنایی کردن استراحت و خوابیدن وقت، این در که رسیدم نتیجه این به پس

 و برخاسته جایم سر از. گذراندنمی باقی آرامشی و آسایش برایم و کنندنمی رهایم آنان خیال

 را مخصوصم دفتر و نشسته میزم پشت هایم،لباس تعویض و چهره آرایش کردن پاک از پس

 دست در را قلمم سپس. کردم تر زبانم با را لبانم و کرده مکث ای لحظه. دادم قرار خودم مقابل

 .کردم نوشتن به شروع و چرخانده راستم

*** 

 لیلی تولد مهمانی برای را خودم و برخاسته جایم سر از داشتم، ب**ل بر که ملیحی تبسم با

 رژ زدن، گونه رژ از پس و زده پودر کرم. شدم امچهره آرایش مشغول همه، از اول. نمودم آماده

 هم از و فشرده هم بر را لبانم سپس. کشیدم لبانم روی بر و گرفته دست را رنگم قرمز ب**ل

 بود، همراه فراوانی سختی و مشقت با که چشمم خط کشیدن از پس و زده ابرو ریمل. گشودم

 بودم، انداخته تختم روی بر که هاییلباس به نگاهی. برخاستم جایم سر از و زده چشمی یسایه

 مشغول که انگار دقیقم، و شده ریز چشمان با و کشیدم امچانه زیر به دستی متفکر. انداختم

 از دقیقه ده گذشت از پس و زدم زل هایملباس به باشم، حساسی و مهم بسیار کار دادن انجام

 و دار طرح و سفید بلوز یک. نمودم انتخاب را ایساده لباس و زده کنار را هالباس آن تمام زمانم،

 دیگر باری و چرخانده را سرم. کردم تن به و برداشته را جذبم و مشکی جین شلوار همراه به شیک

 انتخاب را بازم جلو جذاب و زیبا رنگ نارنجی مانتوی بار،این و رفتم هایملباس کمد طرف به

 و اممشکی کیف در امهندزفری و شارژر و تلفن دادن قرار از پس و برداشته سفیدی شال. نمودم

 .آمدم بیرون اتاقم از خود، روی بر محبوبم عطر کردن خالی

 و زیبایی به لبخندی. کشیدمی را انتظارم و بود ایستاده خانه ورودی در مقابل آماده و حاضر مادر

. کشیدمی را انتظارمان ماشین، در و پایین پدر. آمدیم بیرون خانه از او، همراه و زده مادرم شیکی

 آن در و رسانده مانماشین به آرام، و اهسته هاییگام با را خودم من بست، را خانه در مادر وقتی

 پدر. نشست پدر کنار شاگرد صندلی روی بر و رسانده ماشین به را خودش هم مادر. گشودم را



 از آن، همیشگی درخشندگی و زیبایی از تمجید و تعریف از پس و انداخت مادر به نگاهی ابتدا

 پایین را سرم. بازگشت من طرف به بعد و کرد کوتاهی مکث. انداخت من یچهره به نگاهی آیینه

 :گفت مالیمی و آرام لحن با پدرم دیدم که انداختم

 !دلم عزیز شدی خوشگل خیلی-

 سرم و داد قرار ام چانه زیر را دستش پدر. گرفتم دندان به را لبم و شد سرخ خجالت از هایمگونه

. برگشت گرفته عمق لبخندش دید، را چشمانم یکننده جذب و مطمئن نگاه که وقتی. کرد بلند را

 پدرم.افتادیم راه به امداشتنی دوست و عزیز لیلی یخانه سوی به و آورد در حرکت به را ماشین

 روشن را ماشین ضبط نیز مادر و فرستاد پایین کمی حد تا را ماشین هایشیشه مسیر طول در

 ایجداگانه فلش مادرم بودند، کننده امید نا و غمگین اکثرا من هایاهنگ که جاییآن از. نمود

 ضبط به را آن و بود کرده پر را خودشان پسند مورد روز به و شاد های آهنگ آن در که داشت

 و مالیم هایآهنگ به عجیبی یعالقه. بودم طور همین نیز بچگی از. بود کرده متصل مانماشین

 مان،ماشین در گاهی و ها عروسی و مجالس همانند ای،ویژه و خاص شرایط در و داشتم غمناک

 و آور هیجان و شاد هایآهنگ با نتوانستم هرگز وجود این با. کردممی گوش شاد های آهنگ

 هر_ غمگین_ هاآهنگ این به من یعالقه. بپذیرم را آنان و کنم برقرار ارتباطی بخش، مسرت

 .بود رسیده خود اوج به او، از شدن جدا و مازیار با آشنایی از پس و شدمی بیشتر و بیشتر روز

 و شاد است،_ لیلی_ عزیزم خواهر و دوست تولد که امشب تا بردم کار به را خودم تالش تمام

 بر که کوچکی تبسم با و نهاده برهم را هایمپلک بنابراین. شوم حاضر چشمانش پیش خوشحال

 .کردم مانماشین در پخش حال در آهنگ با خوانیهم به شروع داشتم، ب**ل

 مرا شان،هایشوخی و خنده به آغشته گوهای و گفت با گاه و سکوت با گاه نیز مادر و پدر

 شانخانهدرب مقابل را مانماشین پدرم رسیدیم، لیلی یخانه به که زمانی. کردندمی همراهی

 کنار در و من از تر جلو مادرم و پدر. شدیم پیاده ماشین از نفرمان سه هر سپس کرد، پارک

 را دوم یطبقه زنگ مادر. رفتیم شانخانه طرف به و گرفتم قرار آنان سر پشت هم من و دیگریک

. شد گشوده هم از مانندی تیک صدای با کوتاه، یثانیه چندین گذشت از پس خانه در و فشرد

 برای که دیدم را لیلی رسیدیم، که ورودی در به و کردیم طی را خانه زیبای و کوچک حیاط



 شلواری جوراب و بود کرده تن به جذابی و سیاه دامن و کت. آمد بیرون خانه از ما از استقبال

 موهایش روی بر هم زیبایی عین در و ساده سفید -مشکی شال. بود کرده پا به براقی و مشکی

 بود؛ شده ها فرشته مانند درست چشمانش، حالت و چهره زیبای آرایش آن با و بود انداخته

 !زیباتر هم آنان از حتی

 و آمد من سوی به مادرم، کشیدن آغوش در از پس و کرد سالم پدرم به ادب و احترام نهایت در

 :گرفتم دست در را هایششانه و کرده ایخنده تک. گرفت اغوش در تنگ مرا

 !شکنیمی رو استخونام االن! باش آروم لیلی آخ، آخ-

 و کودکانه لحنی با و کشید بیرون من آغوش از را خودش لیلی که خندیدند هردو پدر و مادر

 :داد پاسخ لجباز

 !سالمی خیلیم که، نشد چیزیت! بابا کنار برو ایش،-

 :دادم پاسخ و دادم تکان برایش تاسف روی از سری

 !دادم نجات رو خودم موقع به آره،-

 مصلحتی ی سرفه با که کشید نشان و خط برایم ابروانش آمیز طنز حرکت با و گزید ب**ل لیلی

 :گفت کرده هول و آمد خودش به مادرم

 !اومدین خوش داخل، بفرمایید! ببخشید! سرم بر خاک وای-

 و ذوق با و چرخاند من طرف به را سرش لیلی. شد داخل پدر همراه و زد لبخندی او جواب در مادر

 :گفت کرد،می برانداز را پایم تا سر که طور همان شوق

 !درخشیمی ماه تیکه یه مثل! دختر شدی خوشگل خیلی وای،-

 :دادم پاسخ و زده رویش به لبخندی

 !شدی زیبا و شیک خیلی هم تو ممنونم، خیلی-

 :گفت و کرد کج را لبانش و نشاند ابروانش میان تصنعی اخمی ثانیه چند گذشت از پس لیلی



 !برو باش زود کردم، دعوت رو تو کردم اشتباهی کار اصال-

 و گرفته را دستانش خنده با. داد هل شان،خانه ورودی در مخالف جهت در مرا دستانش با و

 :گفتم

 !چیه؟ کارا این دیوونه؟ کنیمی چیکار داری-

 :داد پاسخ و انداخت باال ابرویی تای طلبکارانه لیلی

 خب! شدی برو دل تو و جذاب و کردی خوشگل خیلی هم محبوبی، و معروف ینویسنده یه هم-

 و گرفت ام خنده او، زبان از جمالت این شنیدن با!کنهنمی توجه من به کسی دیگه که تو بری االن

 .انداختم بازویش دور را دستم و گرفته قرار کنارش خندیدم،می که طور همان

 !دیوونه یدختره داخل بریم بیا! تو دست از-

 دست لیلی شدیم، داخل که همین. شدیم داخل دیگر،یک ی شانه به شانه و خندید هم لیلی

 :کرد اعالم بلندی صدای با هایشمهمان جمع به خطاب و فشرد محکم مرا

 !داریم ویژه و خاص خیلی مهمون یه امشب خب،-

 طولی و چرخید من سوی به شانهایمهمان تمام نگاه لیلی، توجه جالب یمعارفه این با و

 کنار لیلی. خواستندمی امضا و عکس من از و آمدند من سوی به آنان از زیادی یعده که نکشید

 باری لیلی. شدند پراکنده اطرافم از ها مهمان طوالنی، یدقیقه چندین گذشت از پس و رفت

 که کمی. کردم حرکت او همراه استوار، و آهسته هاییگام با نیز من و گرفت قرار من کنار در دیگر

 نشسته نفره دو مبلی روی بر دیگریک کنار که دیدم را سامان و خواهرم دور از رفتیم، تر جلو

 آنان از تر دور کمی که سامان مادر آغوش در نیز کوچک آرتین. بودند گو و گفت گرم و بودند

 هایشمهمان از هرکدام و بود زیبا و وسیع و بزرگ لیلی یخانه. بود رفته خواب به بود، ایستاده

 سرش خواهرم که زمانی. بودند گو و گفت و بحث مشغول و بودند نشسته یا و ایستاده ایگوشه

. برخاست جایش سر از شعف و شادی با و درخشید زیبایش سبز چشمان دید، مرا و چرخاند را

 مرا مهتاب و ایستادیم آنان مقابل. برخاست سرجایش از و زده لبخندی من دیدن با نیز سامان

 به زیاد ی عالقه و عشق با را تنش عطر و داده قرار کمرش پشت را دستانم. کشید اغوش در تنگ



 عطر بوییدن و لحظه این در را کنارم در خواهرم نبودن هایثانیه تک تک. بودم کشانده هایم ریه

 !کردممی تالفی تنش

 :گفت و کرد جدا خود از مرا و گرفت دست در را هایمشانه مهتاب کوتاه، ایدقیقه گذشت از پس

 !من داشتنی دوست خوشگل اومدی خوش-

 :دادم پاسخ و بوسیده را سرخش یگونه شوق و ذوق با

 !دلم عزیز مرسی-

 :کردم سالم و کرده خم سری احترام ینشانه به و چرخاندم سامان طرف به را سرم سپس

 .سامان آقا سالم-

 :داد پاسخ متانت با و بخشید امتداد را لبخندش نیز سامان

 .اومدین خوش خانم، مهسا سالم-

 سامان و مهتاب رویی به رو مبل روی بر و کشید مرا دست لیلی شدم، جدا که خواهرم از

 .نشستیم

 :گفت شیطنت با و داد چشمانم به را زیبایش چشمان نگاه لیلی سپس

 :دادم پاسخ و انداخته باال ایخبرا؟شانه چه خب،-

 !خودمون برای گردیممی نیست، خبری سالمتی،-

 :پرسید مرددی لحن با بعد و کرد کوتاهی مکث لیلی

 شدی؟ بهتر چطوره؟ حالت...خب-

 ساشا رفتن از پس. نمودم معطوف سالن از دیگری سمت به و گرفته او منتظر چشمان از را نگاهم

 کهاین مگر آورندنمی برایم را خواستگاری هیچ دیگر کهاین بر مبنی پدر سخنان و مانخانه از

 این هوای و حال عجیبی طرز به اما بودم،می ترخوشحال و ترآرام باید طبیعتا بخواهم، خودم



 بهتر تواندمی یا است چطور حالم که دانستمنمی روزها این. بود شده مردد و آلود مه روزهایم

 بخشید،می من روان و روح به را گذرا و مدت کوتاه هرچند آرامشی که چیزی تنها نه، یا بشود

 !بست و بود نوشتن

 !دارم عجیبی حال روزا این. لیلی دونمنمی...راستش-

 :پرسید دلواپسی و نگران لحن با و گرفت مرا دستان لیلی

 گرفته؟ ازت رو آرامشت دوباره چی کنی؟می فکر چه به-

 صدای با چشمانش یخیره و چرخانده لیلی طرف به را سرم سپس. کشیدم آهی و گزیده ب**ل

 :دادم پاسخ آرامی و خفه

 !چشماش-

. فرستاد بیرون به اشسینه از کالفه را نفسش و فشرد برهم را هایشپلک عصبی و کالفه لیلی

 :پرسید و فشرد برهم را لبانش

 برداری؟ مازیار چشمای به کردن فکر از دست خوایمی کی تو-

 :دادم پاسخ و داده تکان طرفین به سری

 .کنمنمی فکر مازیار چشمای به من-

 و فرستاد باال ابرویی تای زده، حیرت و متعجب نداشت، من جانب از را پاسخ این انتظار که لیلی

 :پرسید

 میزنی؟ حرف کی چشمای مورد در پس-

 :دادم پاسخ و کرده تر زبان با را لبانم

 به روز اون از... راستش! دیدم رستوران تو رو سیاهش چشمای نگاه که باری اولین به! ساشا-

 بوده؟ مازیار شبیه حد این تا نگاهش حالت و چشما چطور که کنممی فکر این به همش بعد،



 دو گذشت از بعد تونمنمی چرا... چرا کهاین و میکنم؟ تصور طوریاین من یا بوده اون شبیه اصال

 !کنم نگاه کنه نگاهم اون شبیه که مردی چشمای به هنوزم سال،

 :داد پاسخ کوتاهی مکث از پس و کرد چشمانم به نگاهی محبت با لیلی

 قلبت یگوشه جایی یه هنوزم چون... چون کنی نگاه اون چشمای مثل چشمایی به تونینمی تو-

 که کنهمی تازه برات رو درد این اون، چشمای شبیه چشمایی به کردن نگاه و داری عالقه اون به

 همینم برای! نیست کنارت متنفری ازش حال عین در و داری دوسش که کسی

 کشیده زنجیر به قلب دردمند و خفیف هایناله به توجهبی و نهاده هم بر را هایمپلک!تونینمی

 :گفتم لرزانم و درآلود کالم لحن با ام،شده

 اشتباهی چه میدم؟ پس رو گناهم کدوم تاوان دارم فهمم،نمی عشقیه؟ چه این آخه... آخه-

 مونده ازم چیزی دیگه اخه! مازیار از اینم و مهرداد از اون بدم؟ رو جوابش اینجوری باید که کردم

 کنار دیگه آدمای از خیلی یا خواهرم مثل نتونستم... نتونستم من چرا کنن؟ نابودش بخوان که

 !باشه؟ داشته دوست دل ته از کلک، و دروغ بدون و ریابی منو که باشم کسی

 و داد تکان سری است، شده پر اشک از چشمانش و کرده بغض رسیدمی نظر به که لیلی

 .فشرد خودش مهربان و گرم دستان میان پیش از بیشتر را دستانم

 به رو قلبت فقط... فقط تو. نمیدی پس رو گناهی هیچ تاوان. دلم عزیز نکردی گناهی هیچ تو-

 .کردی باز اشتباهی آدمای روی

 کمی را بودم انداخته سرم روی بر که شالی و کشیده بیرون دستانش میان از نرمی به را دستانم

 .کشیدم جلوتر

 خودمو بار هر من. همینه دقیقا من گناه! کنیمی بازگو رو گناهم بعد و نکردم گناهی هیچ میگی-

 وجودم از ای تکه کردم اعتماد قلبم به بار هر! خوردم زمین سپردم احساساتم و قلب دست به

 و قلب این تقصیر هم اینا ی همه. خوردم ضربه بیشتر ببخشم خواستم بار هر! شکست

 !لعنتیه احساسات



 رفتار هستم که طوری همون دیگران با کردم سعی که شد شروع جایی همون از دقیقا من مشکل

 و محبت اون از چیزی دیگه که دادن رو جوابم جوری دفعه هر اما. اعتماد با و محبت با. کنم

 .نمونده باقی اعتماد

 :گفت و داد قرار گوشش پشت بود، ریخته بیرون شالش از که را موهایش از ای تکه لیلی

 !که نبود تو دست این! نشی مندعالقه تونستینمی تو... تو. نمیشه که طوریم این اما-

 روی بر کنترلی هیچ که بود جهت همین از شد زده من به که ایضربه ترینبزرگ زدم، پوزخندی

 !نداشتم احساساتم و قلب

 و کشیدم زنجیر به رو قلبم طوری االن. خودمه دست االن اما. نبود خودم دست موقع اون اره،-

 اعتماد پروا بی قلب این به دیگه... االن. کنه وجود اظهار نداره جرئت دیگه که کردم مجازات

 .بهتره همه واسه جوری این. میرم جلو عقلم با فقط و کنمنمی

 :گفت آرامی به و زده تلخی لبخند لیلی

 خودت؟... یعنی همه-

 پاسخ چشمانش، به غمناک نگاهی و نشسته خون به چشمانی با و کشیده لبم دور به دستی

 :دادم

. نندازه عذاب و دردسر تو رو من دیگه تا شه کنترل باید! ظرفیتمبی وجود این و خودم. خودم اره،-

 !نمیارم دووم. تونمنمی. ندارم رو ایدیگه یضربه طاقت دیگه من چون لیلی، شه مهار باید

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش کالمم نفی جهت در لیلی

 بد شونهمه که نمیشه دلیل کردی، برخورد اشتباهی آدمای به زندگیت طول در تو... تو اما-

 ...که باشه یکی شاید... شاید. باشن

 :گفتم و آمده کالمش میان کالفه و عصبی حالتی با



 مفهومی دیگه ست،شده تموم چیزا این دیگه من برای. بشنوم خوامنمی! کن بس لیلی، نه-

 .نداره

 خطاب را ما که ایزنانه و لطیف صدای شنیدن با که بیاورد زبان بر کالمی تا کرد باز دهان لیلی

 .چرخاندیم او طرف به را سرمان هردویمان بود، داده قرار

 دارین؟ میل چیزی-

 تعارفمان میوه آب و شربت که بود جوانی و پوش شیک خانم ها،مهمان از پذیرایی مسئول

 با من و برداشتیم مانمقابل سینی درون از پرتقال آب لیوانی هردویمان لیلی و من. کردمی

 .کردم تشکر جوان بانوی آن از داشتم، ب**ل بر که کمرنگی لبخند

 :گفت ایبامزه لحن با و نوشید را پرتقالش آب از ایجرعه لیلی

! بزنیم خوب خوب حرفای بعد به این از بیا! بسته کننده ناراحت حرفای دیگه پس خب، خیلی-

 باشه؟

 سپس. کشاندم هایمریه به را تازه هوای و کشیده امبینی راه از عمیقی نفس و داده تکان سری

 این اینکه تا کردیم، سکوت کوتاهی مدت برای هردویمان و نوشیدم را پرتقالم آب از ایجرعه

 .شد شکسته بودم، آورده خاطر به را مطلبی که منی توسط سکوت

 !شدم عجیبی چیز متوجه وقته چند این... راستی-

 :دادم ادامه من و کرد نگاهم منتظر و کنجکاو لیلی

 !دنبالمه کسی... کنممی حس که وقتیه چند-

 کالم لحن با متحیر، و گرد چشمانی و رفته باال ابروهایی با و داد فاصله لبانش از را لیوانش لیلی

 :پرسید متعجبی

 چی؟ یعنی! دنبالته؟ کسی چی؟-

 :دادم پاسخ و داده تکان سری



 احساس مدام ام،دیگه دوستای یا تو با چه تنها چه میرم، بیرون وقتی... دونیمی... خب. آره-

 مخفی من از رو خودش برگشتم طرفش به که بارم هر. میاد دنبالم سایه مثل نفر یه کنممی

 !منه محافظ جورایی یه اون و ببینم رو اون نباید من که انگار! کرده

 صدای با شد،نمی متحیرتر این از کالمش لحن و چهره حالت و گردتر این از چشمانش که لیلی

 :گفت آرامی

 بهم حال به تا چرا کنه؟می دنبالت سایه مثل یکی که چی یعنی! نشنیده و ندیده چیزای حق به-

 !بودی؟ نگفته

 :دادم ادامه و انداخته باال ایشانه

 کنممی فکر و میشم خیاالتی فقط من شایدم... شایدم. بگم که نشد فرصت خب،... دونمنمی-

 !دنبالمه کسی که

 :کردم نقض را خودم کالم و داده تکان طرفین به را سرم بعد ایثانیه اما

! کنارمه سایه مثل و دنبالمه میرم هرجا واقعا نفر یه. نیست توهم یا خیال احساس اون... نه اما-

 !کرده پیدا منو تازه شخص، اون انگار... انگار یعنی افتاده، اتفاق جدیدا هم موضوع این

 حالت همان در سپس ماند، خیره اینقطه به متعجب و پرسشگر حالتی با و گزیده ب**ل لیلی

 :گفت و کشید اشچانه زیر به را دستش

 بیاد؟ دنبالت و باشه کرده پیدا تازه رو تو که کسی باشه؟ تونهمی کی یعنی-

 :گفت من به خطاب جدی لحنی با و چرخاند من طرف به را سرش

 دنبالت االن تا یعنی کرده پیدا تازه رو تو که باشه کسی اگه نمیده؟ نشون رو خودش چرا پس-

 بده؟ نشون بهت رو خودش نباید پس! گشتهمی

 .کشیدم امپیشانی به دستی و کشیده آهی



 کار این از هدفش است؟ افتاده من دنبال به چرا و کیست شخص آن که نداشتم فکری هیچ

 او که داشتم اطمینان اما دانستم،نمی دهد؟نمی نشان من به را خودش دلیل چه به و چیست

 !است بوده من مراقب و بوده من همراه را اواخر این یلحظه به لحظه

 ...که دونستممی اگه! دونمنمی واقعا لیلی، دونمنمی-

 او آشنایان و دوستان از رسیدمی نظر به که لیلی مهمان دختران از تعدادی آمدن با کالمم اما

 و مهربان و زیبا دختران. شدم خیره تکشان تک هایچهره به و کرده سکوت. شد متوقف هستند،

 اشچهره دیدن با ناخودآگاه که بود دختری ها،آن میان در اما. رسیدندمی نظر به برخوردی خوش

 هایلباس و مانتو با و بود کرده آرایش شدت به را اشچهره. گرفتم او از را نگاهم و کرده اخم

 حفظ با بانوان اما بود؛ مختلط لیلی تولد جشن مهمانی. داشت حضور مانجمع در نامناسبی

 احترام یکدیگر، و هاخانم به نیز مردان و شدندمی حاضر آن در خود مناسب پوشش و حجاب

 انگار که بود آراسته را اشچهره و پوشیده لباس طوری دیگران، برخالف دختر آن اما. گذاشتندمی

 !است آمده مهمانی این به دیگران توجه جلب برای

 آن رسیدمی نظر به اما بودند، لیلی و من با گفتن سخن مشغول زیاد شوق و شور با دختران

 حالت و بود نشانده ابروانش میان که غلیظی اخم با که چرا! آیدنمی خوشش من از هم دختر

 که کردممی را خود تالش تمام وجود این با. بود شده خیره من چشمان به ایآزاردهنده نگاه

 .نکند تالقی او نگاه با نگاهم

 دوست یچهره و رنگ خوش و عسلی چشمان آن با بودند، ایستاده مقابلمان که دخترانی از یکی

 :گفت و کرد نگاه من چشمان به اشداشتنی

 !هاتونعکس از زیباتر هستین، زیبا خیلی شما-

 مقابل و برخاستم جایم سر از او، به توجه بی اما شنیدم را دختر آن تمسخرآمیز پوزخند صدای

 دختر روی به لبخندی. بود شده گو و گفت و صحبت گرم و بود ایستاده نیز لیلی. ایستادم او

 :دادم پاسخ مهربانی و متانت با و زده مقابلم زیباروی

 !که تریخوشگل خودت تو! نیستم زیبا هم اونقدرا من اما عزیزم، داری لطف خیلی من به-



 .فشرد کوچکش و ظریف دستان میان را دستانم و خندید شیطنت با زیبا دخترک

 !هستین هم مهربون و فروتن میگن، که طور همون و-

 وارد دخترک دست به مالیمی فشار. آوردم ب**ل بر نمایی دندان لبخند و شد سرخ هایمگونه

 :دادم پاسخ و کرده

 دارم؟ رو کی با صحبتی هم افتخار... من اما زیبا، خانم ممنونم خیلی خیلی-

 .داد تکان هوا در را چپش دست و زد چشمکی دخترک

 !لیلی نزدیک دوستای از. هستم بهرامی روکسنا من اما! ماست از که افتخار-

 :گفتم و داده تکان سری

 واقع در. هستم لیلی نزدیک دوستای از منم... خب! خوشگل خانم روکسنا خوشبختم خیلی-

 .داشتنیه دوست و مهربون خیلی. مونهمی خواهرم مثل برام

 بدی لحن با لباس، بد دختر همان ناگهان که داد تکان حرفم تایید ینشانه به را سرش روکسانا

 :گفت روکسانا به خطاب

 !بیا شد تموم زبونیت خوش رفتم، که من-

 خیره رفتنش مسیر به و انداخته باال ابرویی تای. گرفت فاصله ما از محکم و عصبی هاییگام با و

 .آورد خود به مرا روکسانا، ناراحت و شرمنده کالم لحن که بودم شده

 !تنده زبونش یکم ریحانه... خدا رو تو ببخشید-

 :پرسیدم و چرخاندم او طرف به را سرم

 شناسین؟می رو هم-

 :داد پاسخ کند،می اعتراف غیرعمدی گناه به انگار که طوری و کشید آهی

 !بزرگترم خواهر! خواهرمه متاسفانه، آره-



  

. شدم خیره اشعسلی زیبای چشمان به متعجب و متحیر حالتی با و انداخته باال ابرویی تای

 و زیبا روکسانای دختر، این باشند؟ داشته نسبتی یکدیگر با دونفر این که بود ممکن چطور

 بود، ایستاده مقابلم آراسته و مناسب و مرتب وضعی و سر با که داشتنی دوست و مهربون

 مردان نگاه جویای پوشش و آرایش نوع با که بود حیایی بی و پروا بی دختر همان کوچک خواهر

 !است؟

 :گفت آرامی صدای با و گزیده ب**ل

 !باشه خواهرت اون که نمیشه باورم اصال... راستش-

 .نمود مرتب را شالش زیر رنگ ایقهوه موهای و انداخت باال ایشانه

 !خواهرمه اون که نشده باورم خودمم من! واال بگم چی-

 :گفتم او به خطاب محتاطی صدای لحن با بعد و کرده کوتاهی مکث

 پیش یدقیقه چند همین تازه که منی حتی! دارین فرق هم با آسمون تا زمین تا دو شما-

 !شدم متوجه راحتی به هم شناختمتون

 ...تفاوت این علت

 :گفت و آمد کالمم میان دردمندی و آرام کالم لحن با و کشید آهی روکسانا

 دوتا شما پرسنمی ازم همه. میگن بهم رو این خیلیا. متفاوته هم با کامال ما تفکرات... راستش-

 همسر مرگ از بعد ریحانه پدر که باشه این واسه تفاوت این علت شاید... اما! خواهرین؟ واقعا

 ما دوی هر پدرم اینکه وجود با... دونمنمی. متفاوتیم مادر دو از ما و کرد ازدواج من مادر با اولش،

 ریحانه که نیستن چیزایی اینا انگار اما بوده مهربون و خوب باهامون و داشته دوست همیشه رو

 !کنه راضی رو



 صدای شنیدن با که بزنم حرفی تا کردم باز دهان و دادم تکان کالمش تفهیم ینشانه به سری

 او سمت به بود، داده قرار خطاب را مهمانان و بود ایستاده سالن وسط که فردی رسای و بلند

 .بازگشتم

 !کنید توجه من به لطفا عزیز، مهمونای خب، خب-

 ایقهوه موهای کاری، ورزش اندام با بلند نسبتا قد. انداختم اشچهره و قامت و قد به نگاهی

 ایقیافه خوش پسر! رنگ ایقهوه چشمانی و دار زاویه صورتی بود، رفته باال ژل با که ایسوخته

 تمامی توجه که زمانی نیز او. بگوید خواهدمی چه که ببینم تا چرخیدیم او طرف به کامل. بود

 :داد ادامه و زد لبخندی دید، خود به معطوف را مهمانان

 لیلیه من عزیز و زیبا یدخترعمه تولد امشب-

 :داد ادامه کالمش محبت با و انداخت لیلی به نگاهی

 ندارم دوست اصال من دونید،می! آرومه حد از زیاد مجلس این که کردم فکر خودم با منم و-

 اگه_عزیزم یدخترعمه افتخار به خواممی همینم برای! باشه صدا و سر بی و آروم تولدا جشن

 !براتون بخونم آهنگ و بزنم ساز_بشین مایل عزیز مهمونای شما

 روکسانا و من. زدن دست به کردن شروع و افتاده خنده به او کالم لحن و چهره حالت از مهمانان

 نگاهم. نگریستمی هامهمان به شیرینی لبخند با و کرد خم را سرش که زدیم دست برایش هم

 و دلربا ایچهره با و بود ایستاده پسر آن به نسبت نقطه تریننزدیک در که افتاد ریحانه به

 چندی که دختری با او یمقایسه و زده ذوق و شاد دختر این دیدن از. زدمی دست برایش شاداب

 تکان برایش تاسف روی از سری و گزیده ب**ل بود، مقابلم اشدهنده آزار نگاه و اخم با پیش

 .دادم

 :گفت آرامی به بود، آنان تماشای مشغول و بود ایستاده من کنار که روکسانا

. طبعیه شوخ و خوب پسر فرزامه، اسمش بزنه ساز و بخونه خوادمی گفت االن که پسری اون-

 .هست برخوردم خوش و استعداد با طور همین دیدمش، بار چندین



 :دادم پاسخ آرامی صدای با خودش مانند و داده تکان سری

 دیگه یکم که استعداشم و دیدیم االن که رو طبعیش شوخ... خب. ایهقیافه خوش پسر... هوم-

 را سخنانم و زد لبخندی.نمیره انتظار این از کمتر باشه فامیل لیلی با که کسی از اما... بینیممی

 با بلند، قد و پوش خوش پسری و آورده ایصندلی فرزام برای نیز، حال همان در. کرد تایید

 بخشید امتداد را لبخندش فرزام. داد او به را گیتارش و رساند فرزام به را خودش خندان ایچهره

 که وقتی و. گرددمی کسی دنبال به انگار که طوری چرخاند، طرف آن و طرف این به را سرش و

 تکان را سرم و زده لبخندی جوابش در نیز من و کرد خم برایم سری افتاد، من یچهره به نگاهش

 گیتار. آورد بیرون جایش از را گیتارش و نشست بودند آورده برایش که ایصندلی روی بر. دادم

. لرزاند گیتار تارهای روی بر را دستش انگشتان و گرفت دست در را رنگش کرم و زیبا و کالسیک

 به موسیقی، به زیادی یعالقه. رفتم جلوتر کوتاه قدم چندین اراده بی و گرفت عمق لبخندم

 به شادی و ذوق با و رساند من به را خودش هم روکسانا. داشتم پیانو و گیتار صدای خصوص

 شد، خیره من به کوتاه یثانیه چند برای و گرفت گیتارش از را نگاهش فرزام. شد خیره فرزام

 .کرد خواندن و نواختن به شروع و انداخت پایین را سرش سپس

 

 داری باشه که دنیام تو خوبی چی هر"-

 نداری همتا ایدونه یه فقط تو

 بست همدیگه به دالرو میشه هست نفره دو هوای یه هوا

 هست هنوز هست هنوز عشق فهمممی تازه

 

 ریزهمی داره اشکام آره ریزه ریزه

 عزیزه واسم خاطرت شوق اشکای

 



 برو بردار رو دل این برو دل تو خوشگل آهای

 تورو خوامتمی چقده دونینمی خواست دلت جا هر

 

 آرومم آروم کنارت میکنم حس

 بارونم زیر تو با وقتی عجیبیه خیلی حال یه

 منو قلب دیگه نکن تر بونه هستی اینکه از

 نزنو جدایی حرف همیشه تا حاال از

 منو دست بگیر داری نفس که روز آخرین تا

 

 برو بردار رو دل این برو دل تو خوشگل آهای

 "تورو خوامتمی چقده دونمینمی خواست دلت جا هر

 .(زاهد یوسف_برو دل تو خوشگل آهای)

 

. کردیم زدن دست به شروع وافر عالقه شوق با مانهمگی رساندن، اتمام به را خواندنش که همین

 نواخت،می و خواندمی برایت را ترانه هزار هزاران اگر که طوری داشت؛ نوازی گوش و زیبا صدای

 .دهی ادامه صدایش دادن گوش به خواستمی دلت هم باز

 برای مرا نظر غیرمستقیم انگار که کردمی نگاهم طوری. کرد نگاه امچهره به و چرخاند را سرش

 درخشید چشمانش که دادم تکان برایش را سرم لبخند و رضایت با. خواهدمی زدنش ساز و صدا

 .گرفت من از را نگاهش و

 :گفت و خندید شیطنت با روکسانا



 !بگیره تو از رو نگاهش امشب بتونه پسری یا مرد هیچ کنمنمی فکر-

 صدای بدهم، او به پاسخی آنکه از پیش اما. زدم پهلویش به آرام ایضربه و کرده ایخنده تک

 :گفت معترضی ظاهر به لحن با که شنیدیم را لیلی

 !کردم دعوتش شدم پشیمون منم گفتی، اخ-

 سپس. انداختم بود ایستاده من راست سمت در که لیلی یچهره به نگاهی و چرخاندم را سرم

 :گفتم هردوشون به خطاب مانندی عشوه و لوس لحن با و کرده غنچه را لبانم

 !داره دردسر خوشگلی گفتن قدیم از چیه؟ من تقصیر خب-

 :گفت خندید،می که حالی در و گرفت بازویم از نیشگونی روکسانا

 !جون مهسا سرت رو نریزه سقف بابا، ای-

 :دادم پاسخ طلبکاری لحن با و داده تکان تاسف روی از سری خندیدممی که طور همان نیز من

 !امفروتنی و متواضع آدم من گفتیمی که تو چیشد؟-

 :گفت و انداخت باال ایشانه روکسانا

 نه؟ دیگه، جایزالخطاست انسان... خب-

 را زیرینش ب**ل لیلی. خندیدن به کردیم شروع و انداختیم یکدیگر به نگاهی مانسه هر سپس

 :گفت و کرد روکسانا به رو و گرفت دندان به

 ظاهر! آدمیه عجب فهمیدم سال دو طی در بعد اما! کردممی فکر تو مثل اوایل منم نداره عیبی-

 !میده فریب رو آدم خوشگلش

 .کوبیدم زمین بر را پایم و ایستادم سینه به دست قهر حالت به

 !باشین خوش خودتون برای هم دوتا شما. میرم من اینجوریه، که حاال خب ا ؟-



 سپس. کشیدند عقب مرا و کردند حلقه بازوهایم دور را دستانشان طرف دو از که بروم خواستم و

 :گفت زبانی شیرین با لیلی و زدند هایمگونه به ایه*س*بو

 منکر تونهنمی کسی وگرنه! فقط کنیممی شوخی اخه؟ گیریمی دل به چرا برم قربونت-

 !بشه تو خوشگلی

 :گفت و داد تکان را سرش نیز روکسانا

 !خودمونی قشنگ چشم تو طوره، همین دقیقا-

 :گفتم و کرده ایخنده تک

 !بخشمتونمی اینجوریه، که حاال پس خب، خیلی-

 به نیز من و زدند کف برایم شوق و ذوق با و برداشتند بازوهایم دور از را دستانشان هم دو آن

 توام که نگاهش حالت. افتاد ریحانه به نگاهم که خندیدممی کالمشان لحن و چهره حالت خاطر

 ابروانم میان غلیظی اخم آن جای به و داد فنا به را امخنده بود، زجرآوری و عظیم نفرت و خشم با

 حیرت نگاهش، و چهره حالت و ریحانه دیدن با و چرخاندند را سرشان نیز روکسانا و لیلی. نشاند

 .انداختند باال ابرویی تای زده

 :گفت زیرلب و کرد خفیفی اخم لیلی

 شده؟ شکلی این باز چرا این-

 :گفت و گزید ب**ل هم روکسانا

 !شده چش دوباره نیست معلوم-

 انگار که طوری. بودم او نفرت از پر و خشمگین چشمان نگاه یخیره عصبی و پرسشگر هم من و

 !ندهد من به جوابی هیچ او اما بپرسم، را نفرتش و خشم دلیل او از نگاهم با

  

 



 و مشتاق صدای با اینکه تا داشت ادامه طور همین او به مانسه هر خشمناک و عصبی هاینگاه

 .بازگشت او طرف به سرها یهمه و آمدیم خودمان به فرزام، و مهمانان یزده ذوق

 .بده اجازه عزیزم یدخترعمه اگه البته. خونممی هم دیگه یکی باشه، خب خیلی... خب خیلی-

 را سرش ذوق با و خندید لیلی. شد خیره لیلی چشمان به منتظر و پرسشگر نگاهی با سپس

 :گفت و داد تکان

 .کنیم گوش خوندنت به بازم شیممی خوشحال نه؟ که چرا حتما،-

 دیگر باری بعد، و کرد کوتاهی مکث. سپرد من چشمان به را نگاهش و زد لبخندی نیز فرزام

 :کرد خواندن به شروع و لغزاند گیتار تارهای روی بر را دستش انگشتان

 

 قرارم بی عاشقی من عاشقم-

 زارم دل از خبر ندارد کس

 ندارم سر در تو جز آرزویی

 قرارم بی عاشقی من عاشقم

 زارم دل از خبر ندارد کس

 ندارم سر در تو جز آرزویی

 خرسندم تو از لبخندی به من

 پایبندم تو بر آرزومندم مه ای تو مهر

 خواهم خدا ز من خواهم وفا تو از

 پیوستم تو به تا جانا بازم رهت به تا

 جان سازم بنا تو بر گسستم همه از



 (امینی بابک قرارم، بی عاشق من عاشقم)

 

 و برخواستند سرجایشان از نیز بودند نشسته که مهمانانی بار این خواندنش رسیدن اتمام به با

 آهنگی امینی بابک از آهنگ این. او کردن تشویق و زدن دست به کردند شروع توانشان تمام با

 آن به و دارند خاطره آن با مهمانان از زیادی یعده رسیدمی نظر به که بود زیبا بسیار و قدیمی

 ایلحظه را نگاهش اینکه بدون نیز او نمودم، تشویقش و زدم دست برایش هم من. دارند عالقه

 .زدمی لبخند و بود خیره من چشمان به تنها بدهد، اطرافش به

*** 

 به استوار و آرام هاییگام با فرزام دیدم که بودم لیلی و روکسانا با گو و گفت و صحبت مشغول

 دیدن با و چرخاندند را سرشان هم روکسانا و لیلی. آیدمی بودیم ایستاده که نفر سه ما طرف

 با و داد من چشمان به را نگاهش بعد، و داد را شانپاسخ فرزام. کردند سالم و زده لبخندی فرزام

 :گفت من به خطاب آرامی و خاص صدای لحن

 .اومدین خوش خیلی خانم، مهسا شد عرض سالم-

 :دادم پاسخ احترام با متقابال و زده لبخندی

 .ممنون خیلی فرزام، آقا سالم-

 :پرسید زده حیرت و انداخت باال ابرویی تای من زبان از اسمش شنیدن با

 ...منو اسم... شما-

 :داد پاسخ و آمد کالمش میان روکسانا

 .کردم معرفی بهش رو شما پیش یکم فرزام، آقا گفتم بهش من-

 :گفت و داد چشمانم به را نگاهش دیگر باری و داد تکان سری فرزام



 امشب امیدوارم! کنمنمی معرفی رو خودم دوباره شدم معرفی قبال که اونجایی از... پس خب-

 .باشین نشده اذیت و... امم.. .باشه گذشته خوش بهتون

 :پرسیدم و شدم خیره اشچهره به پرسشگر و متعجب

 باشم؟ شده اذیت باید چرا-

 :داد پاسخ ریخت،می هم به را موهایش که طور همان و کشاند سرش پشت به دستی

 سکوت اون تو هم مجلس نخواستم اما ندارم جالبی زیاد صدای راستش من، خوندن خاطر به-

 !نواختن و خوندن به کردم شروع و کردم جسارت که بود این! بمونه کننده اذیت

 :دادم تکان طرفین به سری و کرده ایخنده تک 

 .کردین خوبی کار بود، خوب اتفاقا. نداشتم مشکلی که من نه،-

 صدای بگوید، دیگری چیز خواست که همین اما کرد تر زبان با را لبانش و گرفت عمق لبخندش

 .شد فرزام گفتن سخن مانع و شنیدیم را ریحانه سرد و خشن

 بیاین؟ لحظه یه میشه... خان فرزام-

 ریحانه به و برگردد اینکه بدون بعد، و فرستاد بیرون به سینه از آزردگی با را اشکالفه نفس فرزام

 :گفت من به خطاب کند، نگاه بود ایستاده ما از کمی یفاصله در که

 تولد جشن به قراره هم شما که دونستمنمی راستش... خب. شد راحت خیالم خداروشکر، خب-

... بعدی یدفعه اگه. گرفتممی امضا ازتون و آوردممی خودم با رو کتابتون حتما وگرنه بیاین، لیلی

 کنید؟می برام رو کار این دیدیم، رو هم اتفاقی

 ینشانه به را سرم و انداختم میشد کالفه و عصبی قبل از بیشتر لحظه هر که ریحانه به نگاهی

 :دادم تکان مثبت

 !افتخاره باعث کنم؛می رو کار این حتما حتما،-

 :داد پاسخ خاصی کالم لحن با و درخشید فرمش خوش و درشت چشمان دیگر باری



 با. ببخشید... بشم مرخص حضورتون از مجبورم فعال... خانم مهسا خب! ماست از افتخار-

 .اجازه

 :دادم پاسخ کالمم متانت با و کرده تبسمی

 .بفرمایید نیست، مشکلی-

 را سرم هم من شد، روانه زدمی صدا را او که ریحانه طرف به و گرفت من از را رویش که وقتی و

 ما سه هر برای زیبایی بسیار شب شب، آن. گرفتم سر از را روکسانا و لیلی با صحبتم و چرخاندم

 و طبع شوخ دوست صاحب بود، من یدیرینه همراه شدمی سالی دو که لیلی بر عالوه من و بود

 اما. نمودمی جلوه دلچسب و شیرین بسیار برایم این که بودم شده روکسانا نام به دیگری مهربان

 هیچ. نیافت راه قلبم به ایشادمانی و خوشی احساس هیچ روکسانا، خواهر ریحانه، با آشنایی از

 بپرسم او از خواستممی. بپذیرم را تنفرش از مملو و عصبی نگاه حالت آن و او توانستمنمی جوره

 اواخر بلکه. ندادم انجام را کار این اما کندمی نگاهم نفرت و خشم از پر نگاهی با دلیل چه به که

 خداحافظی هم روکسانا از من و بودند رفته لیلی هایمهمان تمامی تقریبا که زمانی مهمانی،

 :گفت زیرلب و زد پوزخندی چرخاندم، او طرف به را سرم و کردم

 !نیستی حدش در! نیستی هیچی نیستی، هیچی تو-

 توجه از بلکه کند،می حسادت من محبوبیت و زیبایی به تنها نه او فهمیدم که بود موقع آن تازه و

 که است سال دو ریحانه گفت برایم روکسانا بعدها که_فرزام خصوص به من، به دیگر هایانسان

 به حسادت و تنفر از پر نگاهی با طور آن و شده عصبی شدت به_ اوست یدلباخته و عاشق

 !نگردمی من چشمان

 به تمایلی و عالقه ترینکوچک فرزام دیدم،می دیگر هایشب و شب آن در من که طور آن اما

 آورده زبان به او توسط نامش یا دیدمی خود اطراف را ریحانه زمان هر برعکس. نداشت ریحانه

 مالقات لیلی تولد شب از پس نیز دیگر بار چندین را او من. شدمی خاطر آزرده و کالفه شد،می

 عنوان به را او روکسانا و من که خندید، و گفت ما همراه و ماند نفر سه ما کنار آنقدر او و نمودم

 و کندمی حمایتم برادرانه چطور فرزام که دیدممی. کردیم قبول خود تربزرگ برادر و دوست



 و. گریدمی یا و افتدمی خنده به من کالم از و نشیندمی هایمصحبت پای دوست یک همانند

 خواهری همانند او برای که داشتم اطمینان داشت، نیز لیلی و روکسانا برای را حالت این چون

 و دوست همانند که پویا از پس و بار دومین برای. کردمی آرام مرا قلب همین و ارزشم با و عزیز

 و شادمانی یمایه برایم این و پذیرفتممی خود برادر و دوست عنوان به را پسری بود، برادرم

 و لیلی کنار در اکثرا را او بود، طبع شوخ البته و مهربان و عاقل پسری فرزام. بود رضایت

 .نمودمی خندان را هایمانب**ل و شاد را دلمان همیشه او و دیدیممی گرفتمی که هاییمهمانی

 وجود حقیقت به نسبت بیشتر گذشت،می بیشتر چه هر و رفتندمی و امدندمی هم پی در روزها

 کردمی تعقیب مرا مکانی هر و زمان هر در او. یافتممی خاطر اطمینان کردمی دنبال مرا که کسی

 خواستمی دلم و شدممی عصبی و کالفه شدت به ندیدنش و او حضور از اوایل بود، همراهم و

 که جایی تا. کردم عادت او حضور به بعدها اما ایدمی من دنبال به چرا و کیست او که بدانم

 !امد خواهد من دنبال نیز او بگذارم بیرون مانخانه از را پایم که همین دانستممی

 !شدممی نگرانش شاید حتی آمد،نمی اگر و

 امعالقه و مانتلخ جدایی و مازیار به گذشته از کمتر اخیر، یهفته چند این در عجیبی طرز به

 لیلی کمال و تمام همراهی هم و باشد جدیدم رمان نوشتن خاطر به توانستمی هم کردم،می فکر

 دلم به ایناراحتی و بریزم اشک ایقطره گذاشتندنمی و کردندنمی رهایم ایلحظه که روکسانا و

 .یابد راه

 بیشتر. هستم خداوند یبنده ترینمحبوب و ترینخوشبخت من کردممی احساس انان وجود با

 کمک مادرم به. گذراندممی پدرم و مادر با سال دو این برخالف با را بیشتری وقت و خندیدممی

 باری را مادرم و پدر که شد باعث هم موضوع همین نشستم؛می پدر هایصحبت پای و کردممی

 سال دو این در که بود لذتی ترینبزرگ این و کنم احساس خود همراه و خود به نزدیک دیگر

 .بود شده امبیچاره قلب نصیب

 یرشته همراهم تلفن زنگ صدای شنیدن با که بودم نوشتن مشغول و بودم نشسته اتاقم در

 و کرده تبسمی. زدمی زنگ که بود روکسانا برگرداندم؛ تلفنم طرف به را سرم و شد پاره افکارم

 :گفتم و داده پاسخ را تماسش سپس. فشردم دست در و برداشته دفترم کنار از را تلفنم



 !خانما خانم سالم به، به-

 :داد پاسخ ایانرژی پر و شاد صدای لحن با و خندید شیطنت با روکسانا

 کنی؟می داری چیکار خبرا؟ چه چطوری! نویسنده خانم خوشگل شما بر سالم-

 .نهادم هم بر را هایمپلک و انداختم بود شده رها آن کنار در که قلمی و دفترم به نگاهی

 !نوشتممی داشتم. خوبم مرسی،-

 :گفت مرددی لحن با بعد و کرد کوتاهی مکث روکسانا

 کنی؟ رد منو پیشنهاد خوایمی االن... یعنی ا ؟-

 :گفتم و افتادم خنده به صدایش آور خنده و بچگانه لحن از

 یا دارم آزاد وقت ببینم کنم چک هامبرنامه لیست توی من تا بگی باید! باشه چی پیشنهادت تا-

 !نه

 :داد پاسخ طنزمانند و معترض ظاهر به لحنی با روکسانا

 نه کنی، قبول دل و جون با باید تو دارم پیشنهادی میگم من وقتی اصال! باشه خداتم از ایش،-

 !نامرد یدختره ذوقم تو بزنی اینجوری اینکه

 :پرسیدم هایمخنده میان و داده تکان برایش تاسف روی از سری

 چیه؟ پیشنهادت... بگو! نکن قهر حاال خب-

 :گفت اشهمیشگی آمیز شیطنت و انرژی پر لحن همان با بعد و کرد کوتاهی مکث

 !من مهمون بیرون بریم تایی سه دیگه ساعت نیم یه خواممی... امم-

 که بود نیامده پیش االن تا. کردم سکوت و انداخته باال ابرویی تای او، زبان از جمله این شنیدن با

 را چیزی همچین که بود شده چه یعنی! کند مانمهمان روکسانا و برویم بیرون تاییمان سه

 بود؟ کرده پیشنهاد



 خاصی اتفاق کنی؟ مهمونمون خوایمی مناسبتی چه به اما ریم،می که رو رفتن بیرون... خب-

 افتاده؟

 :داد پاسخ و خندید موزیانه

 کافی آدرس به بیا گفتم، هم لیلی به. بگم بهتون تا بیاین باید اما شده، چیزی یه... خب آره-

 .زنیممی حرف جااون فرستم،می برات که شاپی

 سردر موضوع از و بروم که کردمی کنجکاو قبل از بیشتر مرا گفتارش حالت و کالم لحن این

 بنابراین. گذاشتممی میان در هاآن با را موضوعاتی باید هم من جالب، و بود انگیز وسوسه. بیاورم

 :گفتم و داده تکان سری

 .میام و میشم حاضر بفرست، رو آدرس. پس باشه-

 :داد پاسخ زده ذوق و شادمان 

 !فعال. فرستممی برات االن اوکی،-

 .بینمتمی. فعال-

. چرخاندم انگشتانم میان و برداشته دفترم کنار از را قلمم دیگر باری یافت، خاتمه که تماس و

 سپس. کردم کوتاهی مکث و کشیدم جلوتر را دفترم. دادم قرار پاهایم روی بر را دیگرم دست

 :کردم نوشتن به شروع و کرده تبسمی

 با که دانستمی کوچک یجوجه. خوردمی زمین به بپرد اگر که دانستمی کوچک یجوجه-

 عشق وجود، این با اما دانستمی را هااین یهمه. افتدمی خطر به حیاتش ارتفاع، این از پریدن

 این تمامی پرواز، به او بخش شادی و کنترل غیرقابل میل درونش؛ دار ریشه و آتشین و عمیق

 حرکت. داد جانش نیمه و کوچک بدن به تکانی کوچک جوجه. کردمی محو سرش در را خطرها

 پرواز اگر. بود آوری سرگیجه ارتفاق زمین، سطح تا اشالنه از. انداخت پایین به دیگری نگاه و کرد

 را دهانش آب. بود حتمی مرگش دارد، وا پرواز به را کوچکش هایبال توانستنمی اگر کرد،نمی

. برود آرزوهایش دنبال به باید و تواندمی که دانستمی او. تواندمی که داشت باور او. داد فرو



 برهم را کوچکش هایبال. پرید و بست را چشمانش پروازش، در موفقیت امید به و دانستمی

 هایشنفس. بود زود خیلی کردن پرواز برای. وزید شدیدی باد اما گرفت، کار به را توانش تمام زد،

 ...بعد ایلحظه و افتاد شمارش به

 (خودم ینوشته)

 دست در را تلفنم. بستم را دفترم و داده قرار کناری را قلمم تلفنم، مانند تیک صدای شنیدن با

 از. نداشت ما خانه با چندانی یفاصله و بود نزدیک انداختم، آن ارسالی آدرس به نگاهی و گرفته

 پایان. ایستادم ایلحظه برای راه، میان اما بروم هایملباس کمد طرف به تا برخاستم جایمان سر

 آرزوی دنبال به که حالی در بکشم تصویر به را او مرگ نوشتم؟می چه را کوچک یجوجه داستان

 را؟ هاآسمان فراز در آن ناممکن و باور غیرقابل پرواز یا رفته، خود

 به او یعالقه و عشق. کند پرواز بتواند جوجه آن نبود ممکن. فشردم برهم را لبانم و کشیده آهی

 از بازگشتن و آورد خواهد ارمغان به را مرگش او هنگام زود اقدام. گرفت خواهد را جانش پرواز

 !است ممکن غیر کوچک یجوجه برای است، رفته که راهی

 از را رنگم سفید شال و آسمانی آبی مانتوهای از یکی و انداخته هایملباس کمد درون به نگاهی

 آرایش مشغول و کرده تعویض را هایملباس سپس. انداختم تختم روی بر و آورده بیرون آن درون

 هم ریمل آن، از پس و زدم رژگونه زده، ب**ل بر کمرنگی قرمز رژلب زدم، پودر کرم. شدم امچهره

 قرار آن درون را امهندزفری و تلفن برداشتم، را رنگم مشکی کیف. رفتم کنار آیینه مقابل از و زده

 نسبتا صدای با بودند، کردن صحبت مشغول پدرم و مادر. آمدم بیرون اتاقم از آن از پس و دادم

 :گفتم آنان به خطاب بلندی

 .میام زود بیرون، میرم لیلی و روکسانا با دارم من-

 :گفت جوابم در و داد تکان سری لبخند با مادرم

 .باش خودت مراقب عزیزم، باشه-

 گرفتن از پس و داد تکان هوا در را دستش که فرستادم پدر برای ایه*س*بو و گفته چشمی

 ایخنده تک. فرستاد برایم ایه*س*بو و کرد کوتاهی مکث سپس کرد، مشت را آن امه*س*بو



. رفتم مانماشین طرف به و رفته بیرون مانخانه در از سپس. دادم تکان برایش را سرم و کرده

 روشن را آن شدم، جاگیر ماشین فرمان پشت اینکه از پس و کشیده بیرون کیفم از را سوییچ

 لیلی و من یدوستانه جمع به نیز روکسانا که زمانی از. افتادم حرکت به و بستم را کمربندم کرده،

 جایی به لیلی و او همراه وقتی. کردممی احساس را بیشتری شعف و شادی بود، پیوسته

 از سرشار دختری او. نکند شاد را دلمان و نیندازد خنده به را ما نداشت امکان رفتیم،می

 هم غمگین و شکسته دل یا و ناامید و دلتنگ اگر حتی. بود شادی و انرژی و سرزندگی احساس

 و دردها تمام بعد دقایقی که آوردمی بیرون هوا و حال آن از را تو ماهرانه چنان باشی،

 هایغصه و دردها شنیدن به ایعالقه هیچ روکسانا لیلی، برخالف! بریمی یاد از را هایتناراحتی

 شخصی با که زمانی خواستنمی دلش. نداشت را آن شنیدن تحمل نوعی به نداشت، فرد یک

. بیاورد میان به هایشغصه و غم و هادلتنگی از حرفی او زند،می قدم او کنار در و کندمی مالقات

 هاناله و درد یشنونده عنوان هیچ به اما کندمی خندان را لبش و شاد را دلش بتواند که جایی تا

 او خصوصیت این. باشند دوستانش ترین  صمیمی اگر حتی شود؛نمی دیگران انگیز غم سخنان و

 درد و امشکسته قلب گذر زود و مدت کوتاه هرچند دقایقی برای شدمی باعث داشتم، دوست را

 از نه و حقیقی ایخنده بخندم؛ شرط و قید بی و آزادانه و ببرم یاد از را کشممی که سیاهی عشق

 هر کنار که زمانی تا روکسانا. بودم کرده فراموش را خندیدن گونه این بود هامدت که اجبار روی

 فکر به و شویم غرق افکارمان در که دهد اجازه نداشت امکان بود، ما هردوی یا و ما از کدام

 طبع شوخ و شاد خود، همانند را ما کردمی تالش همیشه او. بیفتیم مشکالتمان یا و هاناراحتی

 .بود بخش لذت و شیرین بسیار ما هردوی برای این و دارد نگه

 کردن باز و کیف برداشتن از پس و کرده پارک ایگوشه رسیدم، نظر مورد شاپ کافی به که زمانی

 حس. آمد سراغم به حس آن هم باز بستم، که را ماشین در. شدم پیاده ماشین از کمربندم،

 مراقب همان. کندمی تماشا نزدیک، اما دور ایفاصله از مرا و دارد نظر زیر مرا کسی اینکه

 اما آیدمی دنبالم به که دانستممی و بودم کرده عادت او حضور به مدت این در که همیشگی

 نگاهم و کردم بلند را سرم بعد و کرده کوتاهی مکث فشردم، برهم را لبانم. دانستمنمی را هویتش

 از را خودش همیشه مثل هم باز اما ببینم، را مرموز فرد آن شاید تا چرخاندم خودم اطراف در را



 است کسی چه او اینکه ندونستن اما کنم، احساس را حضورش توانستممی. بود کرده مخفی من

 .آزردمی شدت به مرا است، من تعقیبم در دلیلی چه به و

 راه به نظر مورد شاپ کافی طرف به ماشین، درهای کردن قفل و سوییچ زدن از پس و کشیده آهی

 و مردان از کثیری جمعیت گذاشتم، شاپ کافی در را پایم که همین همیشه، معمول طبق. افتادم

 که زمانی. خواستندمی امضا و عکس و آمدند سمتم به بزرگ و کوچک پسران و دختران زنان،

 دیدن با و چرخاندم چشم شدند، پراکنده اطرافم از هاانسان طوالنی، دقایقی گذشت از پس

 به و کرده تبسمی بودند، نشسته من از دورتر کمی و پنجره کنار میزی پشت که لیلی و روکسانا

 .رفتم طرفشان

 در را لطیفش و گرم دست محبت با هم من ایستاد، و شد بلند سرجایش از من دیدن با لیلی

 گرفت عمق لبخندم بود، نشانده امگونه روی بر روکسانا که ایه*س*بو جواب در و فشردم دست

 .بوسیدم را اشگونه متقابال و

 :گفت من به خطاب نشستمی که طور همان کالمش شیطنت با لیلی

 !بانو حضورتون با کردین نورانی رو جمعمون-

 :افزود فروان شوق و شور با و داد تکان سری نیز روکسانا

 رو ما اومدنت با دفعه هر تو... گیممی جدی نخند... بشین بیا! من خوشگل چشم طوره همین-

 !کنیمی سرافراز و خوشحال کلی

 پاسخ و کردم خم سری هردویشان جواب در و نشسته لیلی کنار خندیدم،می که طور همان من و

 :دادم

 .دلم عزیزای مرسی دارین، لطف من به هردوتون-

 کف ذوق و شوق با است، انفجار به رو هیجان و شادی فرط از رسیدمی نظر به که روکسانا

 :گفت و کوبید برهم را دستانش

 !بگم زودتر چه هر باید! دارم نگه رو خودم تونمنمی دیگه اومده هم مهسا که حاال خب،-



 :گفت خندیدمی که طور همان و داد تکان تاسف روی از سری لیلی

 !بگو بعد اول؛ بدیم سفارش چیزی یه وایسا بابا-

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش روکسانا اما

 !کنید گوش... خب! نمیشه نه نه-

 از پس او و بیاورد زبان بر را کالمش یادامه که شدیم خیره او به و کردیم ایخنده تک هردویمان

 :گفت هیجان پر و مانند جیغ لحنی با کوتاه، یثانیه چندین گذشت

 !گرفتم رو پزشکیم دندون دستیار مدرک باالخره-

  

 حال در که دیگری شخص هر یا پزشکدندان دستیار و کمک عنوان به پزشکدندان دستیار)

 زیادی وظایف دندانپزشک دستیار. باشدمی است، بیمار روی بر درمانی و ترمیمی عملیات انجام

 و ایکس اشعه با عکسبرداری تا گرفته بیمار از مراقبت از دهد،می انجام دندانپزشکی مطب در را

 .(دندانپزشک متخصص با هامالقات قرار ریزی برنامه و ثبت

 و چرخانده را سرهایمان سپس. زد مانخشک هیجان و تعجب شدت از ایلحظه برای لیلی و من

 دندان و پزشکی درس خواندن به زیادی یعالقه کودکی از روکسانا. انداختیم یکدیگر به نگاهی

 بیاورد، دست به سال آن کنکور از مطلوبی ینتیجه نتوانست متاسفانه اما داشت؛ شدن پزشک

 شنیدن و ماندن کنکور پشت تحمل چون. خواند را دیگری یرشته و رفت دانشگاه به بنابراین

 و ترسیدمی آن یدوباره نتایج از شدت به طرفی از و نداشت را دیگران هایکنایه و گوشه

 بنابراین! شد خواهد نابود نشود موفق اما کند شرکت آزمون در دیگر باری اگر که دانستمی

 مدرک داد پیشنهاد او به اشدایی اینکه تا شد دانشگاه در دیگری یرشته خواندن مشغول

 کار به مشغول است ماهر پزشکی دندان که او خود کنار در و بگیرد را اشپزشکی دندان دستیار

 .شود



 با همزمان زده هیجان و مانند جیغ صدایی با روکسانا جانب از خبر این شنیدن با لیلی و من

 :گفتیم یکدیگر

 !میگی؟ جدی چی؟-

 و شادی شدت از که صدایی با و کوبید هم بر متوالی طور به بار چندین را دستانش کف روکسانا

 :داد پاسخ بود، افتاده لرزش به زیاد هیجان

 دندون یه نتونستم! نمیشه باورم هنوزه که هنوزم خدا، وای. گرفتم رو مدرکش باالخره آره،-

 پزشک دندون یه کنار رو عمرم تمام تونممی! بشم پزشک دندون دستیار تونممی اما باشم پزشک

 !ببینم نزدیک از رو اون هایمهارت و کارا و کنم کار

 قرار چوبی میز روی بر که او دستان از یکی و کردم دراز را دستم زده ذوق و فشرده هم بر را لبانم

 .فشردم و گرفته دستم انگشتان میان را داشت

 !تونستی بار این که خوشحالم خوشحالم، واقعا! روکسانا شوم خوشحال واست خیلی-

 و دوست موفقیت این از هردویمان خندیدن، و زدن دست به کرد شروع زیاد هیجان با نیز لیلی

 .گنجیدیمنمی خودمان پوست در عزیزمان خواهر

 که کارتم تازه... خوبه خیلی هستی؟ پزشک دندون دستیار االن تو یعنی! نمیشه باورم خدا، وای-

 خوشگل میگم تبریک! خوبه خیلی! خوبه خیلی! کنی کار داییت پیش قراره ست،آماده االن از

 !داشتنیم دوست

 تسلط خودش بر که زمانی و کرد کوتاهی مکث. کشید عمیقی نفس و داد تکان را سرش روکسانا

 :داد پاسخ یافت، کافی

 قبول از بعد... راستش. بود مهرابم دایی مدرک این گرفتن برای من اصلی مشوق اصال درسته،-

 مهرابم دایی اما بودم، فراری بود پزشکی دندون به مربوط که چیزی هر از... کنکور تو نشدن

 برای جوری.این و داشت نیاز دستیار یه به خودشم بگیرم، رو مدرک این که کرد تشویقم

 .شد خوب هردوتامون



 :داد پاسخ داشت،برمی میز روی از را منو که طور همان و خندید زده ذوق لیلی

 قند شد باعث شادی و هیجان همه این بدیم؟ سفارش چیزی یه چیه نظرتون هابچه حاال خب-

 !بیفته خونم

 :گفت تمام لجاجت با و کشید درهم را ابروهایش که انداختم لیلی به نگاهی و گزیده ب**ل

 !ندیم؟ سفارش هیچی که اینجا اومدیم مگه چیه؟ خب-

 را سرش شیطنت با روکسانا. نمود روکسانا و من لبان مهمان را خنده کالمش لحن و چهره حالت

 :گفت و کرد من به رو و داد تکان

 .بدیم سفارش اول بیاین! دیگه میگه راست خب-

 به مانهایسفارش دادن از پس و انداخت رویش پیش منوی به نگاهی دیگر باری زده ذوق لیلی

 .نهاد برهم را هایشپلک خاطر، آسوده و داد تکیه اشصندلی پشتی به گارسون،

 :گفت و کرد هردویمان به رو و زد لبخندی روکسانا

 با لیلی و من!خیلی خوشحالم خیلی. کنم شروع رو کارم و داییم پیش برم زودی به قراره... خب-

. فشردیم مانانگشتان میان را ظریفش و کوچک دستان و کرده دراز را ماندستان محبت و عشق

 .بود ما چیز همه بود، ما شادی او شادی و بود دلمان عزیز بود، همراهمان و رفیق بود، خواهرمان

 :دوختم چشم زیبایش چشمان به زده هیجان و زده برهم را هایمپلک

 .کردی خوشحالمون خبر این با چقدر دونینمی عالیه، واقعا-

 :گفت و داد تکان سری هم لیلی

 که کسی کنار داری، عالقه بهش که کاری اونم. خونیمی درس هم و داری کار هم حاال درسته،-

 !عالیه واقعا! داییت داری؛ اعتماد بهش و شناسیشمی

 او دست از را دستم من بعد و شدیم خیره یکدیگر چشمان به شوق و شور با کوتاه دقایقی برای

 .نمودم مرتب را سرم روی شال و کشیده بیرون



 .دارم براتون خوب خبر یه منم اینا از جدای حاال... خب-

 :گفت کالمش هیجان با و چرخاند من طرف به را سرش لیلی من، حرف این با

 !بیفته خونم قند دوباره قراره انگار چیه؟ خوبت خبر تو خدا، وای-

 :دادم تکان طرفین به سری و خندیدم کالمش یکودکانه لحن به

 !بخورش پایین افتاد خونت قند روته، به رو شیکت که، نیست مشکلی-

 :گفت و کرد تایید را حرفم خندیدمی که حالی در و سر عالمت با نیز روکسانا

 چیه؟ تو خبر خانم، نویسنده بگو! خوشه و خوب خبرای روز امروز انگار-

 :گفتم فراوانی ذوق و شوق با بعد و کرده کوتاهی مکث

 !بود خواهید من جدید کار شاهد زودی به... نویسممی جدیدی رمان دارم-

 زدنشان جیغ مانع تا دادند قرار دهانشان مقابل را دستانشان فراوان شور و شادی با هردویشان

 .کشیدند درآغوش تنگ مرا برخاستند سرجایان از بعد، ایدقیقه و بشوند

 !عالیه واقعا! ماست واسه خوبی خیلی روز امروز! خوشحالم خیلی خیلی خدا، وای-

 :داد تکان را سرش شادمان و زده هیجان و نشست صندلی روی بر جایش سر روکسانا

 حاال! خوبه خیلی! خدایا اخ! دستم بیاد زودتر چه هر جدیدت کتاب که نیست دلم تو دل وای،-

 هست؟ چی مورد در

 :پرسید و نشست جایش سر هم لیلی

 ژانریه؟ چه تو چیه؟ اسمش چیه؟ موضوعش... آره-

 .زدم لبخندی و خورده بستنی کمی



! بشین سورپرایز خواممی نمیگم، هم رو ژانرش و موضوعش اما... نکردم انتخاب هنوز رو اسمش-

 قهرکنان و کرد هم در را ابروهایش لیلی!کنهمی فرق نوشتم االن تا که رمانایی تمام با رمانم این

 :گفت و چرخاند دیگری طرف به را رویش

 بعدا بقیه کن سورپرایز االن رو ما خب باشیم؟ داشته بقیه با فرقی یه نباید ما! که واقعا-

 !دیگه میشن سورپرایز خودشون

 .فشردم را آن محبت با و دادم قرار بازویش روی بر را دستم و کرده ایخنده تک

 عزیزترین امخانواده از بعد دوتا شما... نیست اینجوری خدا به! نشکون منم دل دیگه، نکن قهر-

 ببینین شد منتشر و شد چاپ که موقعی همون خوادمی دلم اما خواهرامین، مثل منین، کسای

 باشه؟... چیه

 در چیزی چه که دانستمنمی. انداخت من به نگاهی چشم یگوشه از و برگرداند کمی را سرش

 این که ترسیدممی این از. رسیدمی نظر به جدی کامال نگاهش و چهره حالت گذرد؛می سرش

 رخش نیم به دلواپس و نگران حالتی با. باشد کرده خاطر آزرده و ناراحت را او حقیقتا موضوع

 منتظر هردویمان. بود خیره لیلی به مردد و گنگ حالتی با هم روکسانا حتی. بودم شده خیره

 :گفت ایجدی کامال لحن با باالخره که بودیم او جانب از سخنی یا و حرفی

 !شرط یه به فقط ولی... خب خیلی-

 :پرسیدم و کرده تر زبان با را لبانم

 شرطی؟ چه-

 !باشه من مال کتاب امضای اولین که-

 به زده حیرت و گرد چشمانی با و کرده کج طرفی به را سرم لحظه، آن در اما شد، چه دانمنمی

 یچهره به متعجب نگاهی و رفته باال ابرویی تای با من همانند نیز روکسانا. شدم خیره اشچهره

 بی نمود، تحلیل و تجزیه را لیلی گرفتار و حرکات ذهنم که زمانی بعد، ایدقیقه. بود خیره لیلی

 !خندیدن به کردم شروع اراده



 !تو دست از لیلی وای-

 !داشتم رو تریسخت شرط انتظار راستش-

 :گفتم و چرخانده روکسانا طرف به را سرم

 !طور همین منم دقیقا،-

 :شد خیره هایمانچهره به مانند طنز و متفکرانه حالتی با و نشست سینه به دست لیلی

 برف برام دماوند کوه باالی از بره گفتممی ها؟دیوونه اخه بذارم تونستممی ایدیگه شرط چه-

 !بیاره؟

 :گفت خندیدمی که حالی در بعد و کرد مکث ایلحظه

 !نیست بدی فکر اینم البته-

 پولشان و کرده تمام را هایمانشیک و بستنی اینکه از پس. خندیدن به کردیم شروع مانسه هر و

 وار دایره شاپ کافی نزدیک ایگوشه و زده بیرون شاپ کافی از تایی سه کردیم، حساب را

 را ما و گرفته دستش دو با را روکسانا و من گردن و گشود هم از را دستانش لیلی. ایستادیم

 :گفت لیلی به خطاب کالمش شیطنت با و خندید روکسانا. کشید آغوش در محکم

 !شده احساساتی داشتنیمون دوست خوشگل جانم ای-

 ساختگی غضبی و خشم با و داد هل خودش مخالف جهت در را ما لیلی که خندیدم هم من

 :گفت

 !دیگه نبینمتون شین گم برین! حرفا چه واه، واه-

 و کرده خداحافظی یکدیگر از. گرفت مانخنده مانسه هر که داد تکان تاسف روی از سری سپس

 سمت در طرف به هم من رفتند، که روکسانا و لیلی. رفتیم خودمان هایماشین طرف به یک هر

 .آمد سراغم به حس ان هم باز کنم، باز را آن خواستممی که زمانی اما رفتم، راننده



 کوتاهی مکث! بود مانده من منتظر جاهمین او. گردد باز اکنون که بود نرفته واقع در بود، اینجا او

 حال در سریع و بلند هاییگام با من به کرده پشت پسری دیدم که بازگشتم سرعت به بعد و کرده

 .افتادم راه دنبالش به و انداخته باال ابرویی تای. است من از شدن دور

 !کن صبر میگم کنی، صبر باید کن، صبر-

 سر پشت هم من و ایستاد زنان نفس نفس او گریز، و تعقیب با همراه دقایقی گذشت از پس و

 خیابان و بودیم شده دور ماشینم از. ایستادم عصبی و پرسشگر ایچهره و گرفته نفسی با او

 که جوانی پسر به خطاب محکمی و جدی کامال صدای لحن با و کشیده عمیقی نفس. بود خلوت

 :گفتم بود، ایستاده من به کرده پشت

 !کنیمی دنبالم همش که هستی کی ببینم برگرد برگرد،-

 اینکه بدون و بود کرده مشت را دستانش بود ایستاده سرجایش حرکتی هیچ بی طور همان او اما

 .بود ایستاده من مقابل کند، حرکتی یا و بیاورد زبان بر کالمی ترینکوچک

 !کنی نگاه چشمام به تونینمی... برگردم اگه-

 صدای لحن این کنم؟ نگاه چشمانش به توانستمنمی که بود که او. کردم سکوت و خورده یکه

 بود؟ که او بود، آشنا برایم زده غم و محزون

 !"سوال یه بود، سوال یه فقط"

 حبس هایمسینه در نفس و لرزید یکباره به وجودم تمام صدایش، لحن و جمله این یادآوری با و

 بیان را جمله این شکستگی دل و ناامیدی نهایت در شب آن که بود صدایی همان صدا، این. شد

 .بود ساشا او. کرد.می نگاهم مازیار همانند که بود پسری همان او بود، صدا همان این. بود کرده

. بمانم جاآن این از بیشتر توانستمنمی. شد اشک از پر چشمانم و گرفته دندان به را لبم

 باقی هایمرگ در خونی و بنندمی یخ وجودم تمام کند، نگاهم اگر برگردد، اگر بمانم، توانستمنمی

 دیگر باری اش،زده غم و عصبی صدای که کردم رفتن قصد و گرفتم او از را رویم. ماندنمی

 .کرد پر را هایمگوش



 کنی؟نمی نگاه چشمام به... امچهره به چرا کنی؟می فرار ازم جوریاین چرا چرا؟-

 هایاشک و لرزیدمی لبانم گفتن، سخن برای قدرتی نه و بود مانده برایم ایستادن برای قدرتی نه

 توانستممی که چیزی تنها وجود این با. شدندمی جاری هایمگونه روی بر گستاخانه سوزانم و داغ

 :آوردم زبان بر را بگویم

 پدرم با وگرنه. نده انجامش دیگه اما چیه، هدفت دونمنمی. نکن تعقیبم دیگه. نیا دنبالم دیگه-

 !طرفی

 بودم ایستاده او به کرده پشت همچنان اما رفتم، جلوتر و پریدم جایم از من و آمد جلوتر قدم یک

 را خودم قلب هم صدا، لرزش این رسیدمی نظر به و لرزیدمی صدایم. ریختممی اشک وقفه بی و

 !را او قلب هم و اوردمی درد به

 خودم دست چون... چون دنبالت اومدممی فقط من... من. کنم ناراحتت نداشتم قصد من-

 گریه خدا رو تو... فقط من... من. کنم مراقبت ازت جا همه و باشم دنبالت خواستممی. نبود

 !کنی گریه تو خوامنمی من! نکن

 ام؟پاره تکه و بیچاره قلب از دانستمی چه او چیست؟ من کردن گریه دلیل دانستنمی که او اما

 او دیدن با بار هر و کندمی سنگینی قلبم بر است سال دو که سیاهی عشق درد از دانستمی چه

 !خراشد؟می را روحم قبل، از ترقوی و ترتازه

 !کنممی خواهش نیا، دنبالم دیگه و بذار تنهام فقط. بذار تنهام فقط... کنممی خواهش-

 :گفت است، ناامیدی و بدبختی اوج در رسیدمی نظر به که لحنی با

 بذارم؟ تنهات تونممی چطور برم؟ تونممی چطور-

 را لبانم. انداخت هایمگونه روی بر را اشک سوزان و داغ هایگلوله که فشردم برهم را هایمپلک

 فریاد و داشت درد کرد،می درد. گذاشتم قلبم روی بر و کرده بلند را راستم دست و فشردم برهم

 من؟ درد از دانستمی چه پسر این اما کشید،می

 ...نکن گریه... گفتی بهم-



 .کنی گریه خوامنمی درسته،-

 :نالیدم و کشیده عمیقی نفس

 گریه بشنوم رو صدات یا و ببینمت که زمانی تا بیای، دنبالم که زمانی تا. نیا دنبالم دیگه پس-

 !نیا دنبالم دیگه نکنم، گریه خوایمی اگه! کنممی

  

 :گفت دردمندی و گرفته صدای با اینکه تا شد برقرار میانمان سکوت ایدقیقه

 کنی؟نمی گریه صدام نشنیدن و ندیدن با... نیام دنبالت دیگه اگه واقعا... واقعا-

 وجود، این با. فشرد را قلبم و لرزید دلم ته چیزی که کردم احساس لحظه آن در اما چرا، دانمنمی

 :گفتم و دادم تکان حرفش تایید ینشانه به را سرم

 !میدم قول. کنمنمی گریه اره،-

 او از سرعت به و کرده تند قدم بمانم، او جانب از دیگری سخن یا و حرف منتظر اینکه بدون و

 .گرفتم فاصله

 فرمان روی بر را سرم. نشستم فرمان پشت و کرده باز را آن در رسیدم، ماشینم به که زمانی

 که را خدایی عرش لرزاندمی خراشم گوش و بلند هق هق. گرفتم سر از را گریه و داده قرار ماشین

 یکاشانه و خانه کردمی ویران آلودم درد و امان بی هایضجه و بودند کرده سیاه را اشبنده قلب

 !است اورده من سر بر را بال این که را کسی آن هر

 و کردممی گریه. کردممی نفرین را زمان و زمین و کردممی گریه. گفتممی ناسزا و کردممی گریه

 را خدایم. کردممی طلب بود پناهم و پشت همیشه که خودش از را خدایم زدم،می صدا را خدایم

 و سوختمی بار هر. بود شدن خاکستر و سوختن حال در امبیچاره قلب که چرا خواستم؛می

 دیگر باری خورده زخم قلب ساختند،می را قلبم و سوختندمی نیز خاکسترها شد،می خاکستر

 !شدندمی نیست و سوختندمی دیگر باری خاکسترهایش و سوختمی



 این چرا خواهم،نمی هم دیگری چیز نداشتم، دیگری چیز دوستانم و خانواده جز دنیا این از من

 من چرا کند؟نمی رهایم انگیز نفرت و شده نفرین عشق این چرا رود؟نمی بیرون دلم از عذاب

 قلب که نیستم آدمی من کنم؟ خرد و بشکنم او به شباهتش دلیل به را دیگری انسان قلب باید

 خانه و آمد که سنگدل و رحم بی مرد آن خاطر به اما دهد، عذاب را آنان و بیاورد درد به را دیگران

 !بودم افتاده وضع این به رفت، و کرد ویران را امبیچاره قلب را، امزندگی و

 فرمان روی از بود که ایسختی هر به را بود شده سنگین که سرم کردن، گریه مدتی از بعد

 کیفم درون از و کشیده عمیقی نفس. دادم قرار چشمانم روی بر را دستانم کف و برداشته

 .زدودم امچهره از دانه به دانه را هایماشک و آورده بیرون را کوچک جیبی دستمال چندین

 بود، که جا هر مسیرم اما روم،می کجا به که دانستمنمی. افتادم راه به و کرده روشن را ماشین

 شدت به که امنشسته خون به چشمان و کردممی رانندگی هاخیابان در هدف بی! نبود مانخانه

 که کردممی رانندگی متوسط سرعتی با طور همان. بود خیره رویش به رو به ناتوانی با سوخت،می

 و کردم ریز را چشمانم. کردمی تعقیبم که دیدم را ماشینی آن، درون از و افتاد آیینه به نگاهم

 کشیده اتش به عصبانیت و خشم حرارت از وجودم تمام. فشردم ماشین فرمان روی بر را دستانم

 من کردن تعقیب از دست چرا بیاید؟ من دنبال به کجا تا داشت قصد پسر این. بود شده

 مرا بودنش نفهمد که باشد الل و کر و منطق بی حد این تا توانستمی چطور داشت؟برنمی

 دهد؟می عذاب

 و داشت دودی هایشیشه که ماشین آن. کردم بیشتر را سرعتم و فشردم گاز پدال روی بر را پایم

 و خشم با. افتاد من دنبال به و کرد بیشتر را سرعتش نیز، نبود رویت قابل هم آن یراننده

. کردم بیشتر را سرعتم و کرده عوض دنده کشید،می زبانه نگاهم و چهره در که وافری عصبانیت

 !امد خواهد دنبالم به بروم که کجا هر و ندارد مرا کردن رها قصد ماشین آن رسیدمی نظر به اما

 همان است، افتاده راه من دنبال به که فردی آن اینکه خیال به گریز و تعقیب مدتی از پس

 برهم شدت به را ماشین در. شدم پیاده ماشین از و داشته نگاه ایگوشه را ماشین ساشاست،

 و ایستادم اشراننده در سمت. رفتم بود ایستاده من از دورتر کمی که ماشینی طرف به و کوبیده

 :زدم فریاد ایعصبی و بلند صدای با آن به خطاب



 هان؟! لعنتی؟ داریبرنمی سرم از دست چرا نیا، دنبالم دیگه گفتم بهت-

 شده عصبانی قدری به لحظه آن در. داد پایین آرامی به را اششیشه بعد و کرد کوتاهی مکث

 کجی لبخند با که کسی دیدن با اما بزنم، فریاد صورتش در تا بودم کردم آماده را خودم که بودم

 !شد منجمد هایمرگ توی خون کند،می نگاهم خماری سبز چشمان و پوزخند یه به شبیه

 حیرت نگاهی با و رفته عقب قدم چند اراده بی. شد پیاده و کرد باز را ماشین در!مهرداد؟... مهر-

. است ایستاده پاهایش دوتا روی زور به رسیدمی نظر به. شدم خیره اشچهره به هراسان و زده

 تلو تلو. کردم ترنزدیک ماشینم به را خودم و رفتم ترعقب قدم چند که بیاید من طرف به خواست

 حال به تا. بود غیرطبیعی حالتش و لرزان و سست هایشگام خمار، نگاهش امد،می جلو خوران

 از بود، خلوت روز وقت این در خیابان انداختم؛ اطرافم به نگاهی! بودم ندیده حال این در را او

 نظر به که امایستاده امپسردایی روی به رو و خلوت خیابانی در اکنون و بودم شده دور مانخانه

 !است کرده ت.س**م رسیدمی

 سرجایم کرده وحشت و ترسیده طور همان. بود یافته راه دلم به باوری غیرقابل و عجیب ترس

 :گفت بدحالتی و داری خش صدایی با که بودم ایستاده

 ترسیدی ترسیدی؟! چیه؟ کنی؟می نگام اونجوری چرا هه... اونجوری چرا ن؟... ها چیشده؟... چ-

 !آوردم؟ گیرت تنها و تک خلوت خیابون این تو

 :داد ادامه و زد داری صدا پوزخند

... هه... رو تو مثل عروسکی توننمی چطور اصال کنن؟ مراقبت ازت که کجان بابات و مامان-

 !میاد؟ سرش بالیی موقع یه نمیگن بفرستن؟ خیابون تو تنهایی

 این در شکی دیگر بود، ت.س**م ادم این. شد ترکوتاه و ترسریع هایمنفس و افتاد لرزه به بدنم

 مرد یک برابر در توانستممی کاری چه خلوت خیابان این در تنها دختری من، اما. بود نمانده مورد

 !دهم؟ انجام ت.س**م

 حرف هم با شدی که خوب خونه، برو. خونه بری باید... مستی. نیست خوب حالت تو... تو-

 .زنیممی



 وضعیت، این در من دیدن از رسیدمی نظر به. داد تکان طرفین به را سرش و خندید مستانه

 !بردمی لذت

! زنممی حرف من فقط زنی،نمی حرف تو امروز... تازه! موقعیتم بهترین تو االن اتفاقا نه،-

 فهمیدی؟

 اگر. رسید ذهنم به فکری آن یک. کرد برخورد ماشینم پشتی به کمرم که رفتم ترعقب قدم یک

. شوم آن سوار و برسانم ماشینم به را خودم زدن هم به چشم یک در توانممی کنم، عمل سریع

 این با. بدهم را اشگستاخی این پاسخ مناسبش، زمان سر و کرده فرار او دست از توانستممی

 :گفت که انداختم اشچهره به دیگری نگاه و گزیده ب**ل فکر

 شبم یه اما گذره،می که ساله سه االن، تا کردم ولت که وقتی از. رفتم کلنجار خودم با خیلی من-

 تازه... بودی رفته که تو! بودم شده عاشقت واقعا انگار هه،. کنم بیرون سرم از رو فکرت نتونستم

 جواهر یه تو. بودی دونه یه تو... تو. باشه تونهنمی هیشکی! نیست تو مثل دختری هیچ که دیدم

. نشد اما گردونم برت خواستممی شده قیمتی هر به. دادم دستت از اما... من دست تو بودی

 !تو عشق خاطر به چرا؟. شدم ترداغون روز به روز من اما شدی معروف نوشتی کتاب تو... خب

 !وقتشه االن گفتم خودم با

 بازوهای و جنبید من از زودتر او اما بروم ماشینم یراننده سمت در طرف به تا برگرداندم را رویم و

 به بیشتری فشار او اما شوم خارج بازوانش حصار از تا کردممی تقال. فشرد محکم و گرفت مرا

 :گفت و آورد بازوهایم

 ...حرفامون هنوز کجا؟-

 لگدهای و مشت صدای بعد و امد فریادی صدای. شد برداشته بازوهایم روی از فشار ناگهان، اما

 !گفتمی ناسزا زیادی عصبانیت و خشم با که کسی

 ییقه و بود افتاده مهرداد جان به هادیوانه مثل که ساشایی دیدن با و کردم باز هم از را هایمپلک

 به و کشیده ایخفه جیغ ترس از کردند،می هم نثار لگدی و مشت و بودند گرفته را یکدیگر



 کار به را توانم تمام. گذاشتم دستانشان روی بر را دستانم و رسیدم کنارشان به.رفتم طرفشان

 :گفت خشمگینی و بلند صدای با ساشا ناگهان که کنم جدا یکدیگر از را دو آن تا بودم گرفته

 !عوضی؟ شدی مزاحمش جرئتی به هان؟ زدی دست بهش جرئتی چه به... جرئتی چه به-

 :گفت و کشید فریادی عصبانیت و خشم با مهرداد

 کنی؟ دخالت من کارای تو که هستی کی تو من؟ برادر داره ربطی چه تو به هستی؟ کی تو-

 قدم چند کرده، ولشان ندارند، آمدن کوتاه قصد کدامشان هیچ رسیدمی نظر به که اونجایی از

 :گفتم و رفته عقب

 !کنید بس کنید، بس-

. کشید تیر ناراحتی و درد شدت از بیچاره قلب و کردم احساس سرم در را بدی درد ناگهان اما

 و گرفته ماشینم ی بدنه به را دستم که بیفتم زمین بر بود نمانده چیزی و رفت سیاهی چشمانم

. آمد من طرف به و کرد رها را مهرداد ییقه من وضعیت و حال این دیدن با ساشا. ایستادم سرپا

 سیاهش چشمان به نگاهم تا انداختم پایین را سرم ناخودآگاه و افتاد لرزش به پاهایم و دست

 هر به. رساند ماشینش به سرعت به را خودش و کرد استفاده فرصت این از هم مهرداد. نیفتد

 به را دستانش ساشا. رفت و آورد در حرکت به را آن و نشست ماشین فرمان پشت بود زحمتی

 با. کشید عقب را خودش و شد متوقف دستانش راه، یمیانه در اما کرد دراز بازوهایم طرف

 :گفت لرزید،می ناراحتی و خشم زور از که لرزانی و عصبی صدای

 خوبه؟ حالت... حالت-

 گلویم به که سوزی خانمان و آور خفقان بغض. دادم تکان طرفین به سری و فشرده برهم را لبانم

 جاری هایمگونه روی بر دانه دانه اشک سوزان و گرم هایگلوله و شد شکسته بود آورده هجوم

 .شدند

 بد حال از خبر لرزید،می و بود شده مشت که قرمزش و کبود دستان اما دیدم،نمی را اشچهره

 به مرا و گرفت مرا دست مچ و کرد دراز را دستش حرفی، هیچ بی لحظه، آن در. دادمی درونش



 و کشیده بیرون انگشتانش حصار از را دستم خشونت با بود، دیگری زمان اگر. کشاند خود دنبال

 و ضعف شدت از لحظه آن در اما. کردممی صورتش نثار محکم ایکشیده دستم، لمس خاطر به

 .بروم دنبالش به حرفی هیچ بی که بود این بدهم انجام توانستممی که کاری تنها سستی

 تمام در. نشاند صندلی روی بر تمام دقت با و نرمی به مرا و گشوده را ماشینم شاگرد سمت در

 وقفه بی و بودم انداخته پایین را سرم میشد، دور من از و میبست مرا کمربند او که مدتی این

 را امآبی چشمان و کشیدمی تیر سرم. بودم اورده کم نفس. بود شده تلخ گلویم. ریختممی اشک

 .بود گرفته خون

 نگرفتم باال را سرم. نشست ماشین فرمان پشت ساشا و شد گشوده ماشینم یراننده سمت در

 به را ماشین و کردمی عوض دنده که طور همان کردم،می احساس را نگرانش و خیره نگاه اما

 :گفت آرامی صدای با آورد،می در حرکت

 نکن، گریه. برسونه آسیبی بهت تونهنمی دیگه عوضی اون. شد تموم. شد تموم. نکن گریه دیگه-

 عدد چند. کنم پیدا را کیفم تا چرخاندم طرف آن و طرف این به را سرم و گزیده ب**ل.پیشتم من

 رهایی اشک خیسی از را هایمگونه که طور همان بعد، و کشیده بیرون کیفم درون از دستمال

 :پرسیدم آرامی و خفه صدای با بخشیدم،می

 میری؟ داری کجا... کجا-

 :داد پاسخ و کرد کوتاهی مکث

 بری؟ خوایمی ایدیگه جای خونه؟ بری خواستینمی مگه. خونتون-

 :گفتم و فشردم برهم را هایمپلک و کشیده آهی

 خوامنمی. خونه برم تونمنمی امنشسته خون به چشمای و داغون صورت و حال این با اما نه،-

 .بشن نگران بابا و مامان

 :پرسید ایزده حیرت و متعجب صدای لحن با

 !بود شده مزاحمت ادم اون افتاد؟ اتفاقی چه امروز که بگی اتخانواده به خواینمی یعنی-



 همان و چرخاندم را سرم. کردم مچاله چپم دست در را هادستمال و دادم تکان طرفین به سری

 :دادم پاسخ کردم،می نگاه بیرون به ماشین یشیشه از که طور

 حالت تو. کرده ت.س**م که بود مشخص کامال بود، ت.س**م اون. بره آبروش خوامنمی نه،-

 !بره خودش و خودم آبروی خوامنمی خب... همین واسه. کردنمی کارا این از هرگز عادی

 :پرسید راند،می مانخانه مسیر خالف که طور همان و چرخاند را دستش زیر فرمان

 شناسی؟می رو آدم اون تو... یعنی-

 :دادم پاسخ و زده تلخی لبخند

 .پسرداییمه اره،-

 شنیدن از حد چه تا که کنم تصور خودم ذهن در توانستممی اما دیدم،نمی را اشچهره اینکه با و

 !است کرده تعجب حقیقت، این

 بگی؟ بهش هیچی خواینمی خودتم ...حاال... خب. باشه آشناهات از کردمنمی فکر! واقعا؟-

 ...امروز باالخره... خب یعنی

 اممشکی موهای به دستی و کشیده جلوتر را بود رفته معمولش حد از ترعقب کمی که شالم

 .کنم کوتاه را آنان و رفته آرایشگاه به فرصت اولین در باید بود، شده بلند موهایم جلوی. کشیدم

 خودشم کنمنمی فکر. بشم کالم هم باهاش خوادنمی دلم اصال... راستش! بگم؟ برم چی نه،-

 .باشه داشته من با شدن کالم هم برای رویی کنه، مرور خودش با رو امروز اتفاقات اینکه از بعد

 :گفت محتاطانه و مردد لحنی با و کرد کوتاهی مکث

 ...اما بپرسم هم دیگه سوال یه خواممی-

 :گفتم و زده تلخندی

 .بدم بهت جوابی تونمنمی من اما بپرسی، خوایمی چی دونممی-

 .لرزیدمی و بود شده مشت ماشین فرمان روی که انداختم دستانش به نگاهی چشمی زیر و



 نمیدی؟ جوابی پرسممی ازت که سواالیی از کدوم هیچ به تو چرا-

 :گفتم و گرفت امخنده ناخودآگاه کالمش لحن این از

 حال عین در و جدی کامال لحن با او اما!که دادم جواب من و پرسیدی سوال همه این االن-

 :داد پاسخ غمگینی

 ...!چیه منظورم دونیمی خوب خودت-

 به چیزی چه دانمنمی. شدم خیره بیرون به و گرفتم او دستان از را نگاهم و کشیدم عمیقی نفس

 او از شناختی هیچ و است بوده من خواستگار زمانی که پسری همراه که دهدمی را اجازه این من

! بدهم توضیحی مهرداد رفتار و خودم مورد در او برای حتی و بنشینم ماشین یک در ندارم

 به که دانمنمی حتی و امداده را ماشینم راندن و دستم لمس یاجازه او به دلیل چه به دانمنمی

 از مرا و بود نیامده من دنبال به لحظه آن در و امروز او اگر که دانممی را این اما! رودمی کجا

 سر بی را دهانم آب که بود این! بیاید سرم بر بالیی چه بود ممکن بود، نداده نجات مهرداد دست

 :گفتم او به خطاب آرامی لحن با و داده فرو صدا و

 .ممنونم ازت... ممنونم-

 چی؟ برای-

 :دادم پاسخ و کرده تبسمی

 مهرداد، حال اون با و خلوت خیابون اون تو. دادی نجات مهرداد دست از منو... که امروز واسه-

 .افتادممی دردسر تو... خب... نبودی تو اگه

 :گفت و کشید آهی

 !باشم مراقبت تا میام دنبالت... که گفتم. کردم مراقبت ازت فقط... نکردم کاری-

 چپم دست روی بر را راستم دست کف و دادم قرار یکدیگر روی بر را دستانم و گزیده ب**ل

 .فشردم



 میری؟ داری کجا حاال... خب-

 :گفت آرامی صدای با و کرد مکثی

 .خونه برمتمی بعد بشه، بهتر حالت تا خیابونا تو زنیممی دور یکم-

 و شد بدل و رد مانمیان که بود حرفی آخرین این. دادم تکان را سرم و کرده تر زبانم با را لبانم

 .نشکاندیم را مانمیان آور عذاب و سنگین سکوت کداممان هیچ

 :گفتمی که بود شده ساشا یجمله این درگیر ذهنم

 !باشم مراقبت تا دنبالت میام-

 دنبال به و کردمی رها را اشزندگی و کار دلیل چه به باشد؟ من مراقب خواستمی دلیل چه به

 تظاهر چرا نداشتیم، یکدیگر با دیگری نسبت و خانوادگی یرابطه هیچ که او و من آمد؟می من

 !دارم؟ اهمیتی برایش که کردمی

 سال سه که گفتمی. آوردم خاطر به را مهرداد پیش چندی رفتار و فشرده برهم را هایمپلک

 و ناامیدتر و ترشکسته شب هر و روز هر من عشق درد از و گذردمی مانجدایی از که است

 دنبالش به هادیوانه مثل که زمانی آن مهرداد! نبود من عاشق که مهرداد اما! است شده ترداغون

 چه حال. نکرد نثارم تنبیه و تحقیر جز گفتم،نمی هیج و شنیدممی را گفتمی چه هر و رفتممی

 مهردادی این با بود کرده رها مرا که مهردادی آن! زد؟می مانجدایی غم و عشق از دم که بود شده

 اما. داشت تفاوت آسمان تا زمین بود، شده مزاحمم حال آن با و بود کرده تعقیب مرا امروز که

 مهسا؟-!باشد؟ داده تغییر اندازه این تا را او توانستمی چیزی چه

 بیرون امآشفته افکار از مرا اینکه از جدای زد،می صدا را نامم که اشمردانه و آرام صدای تن

 شنیدن از باید چرا! دانستمنمی را ترسیدن و لرزیدن این دلیل اما. انداخت تنم به ایلرزه کشید،

 هم باز من اما نداشت، وجود ترسیدن برای دلیلی! بترسم؟ او بخش آرامش و آرام صدای لحن

 !ترسیدممی

 بله؟-



 صدای بعد، ایدقیقه اما باشد، شنیده دانستممی بعید که بود آرام و گرفته قدری به صدایم

 .است عظیمی رنج و درد حامل رسیدمی نظر به که شنیدم را آرامش

 به که کنم قبول تونستمنمی. بودم ناراحت و عصبی کامال خواستگاریت، بیام بود قرار که شبی-

 خاطر به... تو خاطر به باشم، داشته اومدن برای مشکلی که این خاطر به نه. بیام خواستگاریت

 تو که بشه حالتی همون دچار دوباره من دیدن با نکنه که گفتممی خودم با. ترسیدممی که بود تو

 خودم از مدام بعد به روز اون از. دونستممی مقصر رو خودم همش بود؟ شده رستوران

 اون توی رو تو که دادم انجام ناشایستی رفتار چه یا کردم اشتباهی چه من... من که پرسیدممی

 .انداخت حال

 :داد ادامه میزد، دور و چرخاندمی را دستش زیر فرمان که طور همان و کرد کوتاهی مکث

 پایین رو سرت من دیدن با چرا که بودم نفهمیده. بودم نفهمیده االن تا... رو سوال این جواب اما-

 رو تو و نفهمیدم قلبته، توی عظیمی درد چه که نفهمیدم. کنینمی نگاه چشمام به و اندازیمی

 دلیل ازت و کردممی بحث خیالی توی با مدام خونه، برگشتیم وقتی. کردم سرزنش قلبم توی

 قلبم و شدمی کشیده آتیش به وجودم تمام رسیدم،نمی جوابی به وقتی اخرشم. خواستممی

 .شدمی تیکه تیکه

 مدت این تمام در. چرخید من طرف به آن کردن خاموش از پس و کرد پارک ایگوشه را ماشین

 .چرخید دیگری طرف به و شد برداشته فرمان روی از که بود اشمردانه دستان روی بر من نگاه

 خوشم تو از همیشه منم اونا، از خاصی یعده مثل و شناسنمی رو تو که کسایی تمام مثل-

 نگاه من به نزدیک از حاال تا که آبیت چشمای و تری سر دختری هر از زیبایی توی. اومدمی

 ...انکننده خیره و زنندمی برق عکسات توی نکردن،

 چنگ گلویش به که بغضی تا کندمی را تالشش تمام رسیدمی نظر به. لرزیدمی صدایش

 این، وجود با. دهد ادامه را سخنانش بتواند تا شود ریختنش اشک مانع و کند مهار را انداخته

 از بیشتر را امشده کشیده زنجیر به قلب داشت، که کالمی لحن و آوردمی زبان بر که کالمی



 مشت دستانم. دهم ادامه سخنانش دادن گوش به توانممی کجا تا دانستمنمی و آزردمی پیش،

 .است من یشده مشت دستان یخیره اکنون نیز او نگاه که داشتم اطمینان و شد

 شده خوشحال قدری به دیدمت، رستوران توی وقتی روزم اون. اومدمی خوشم تو از همیشه منم-

! چرا؟ بودم نفهمیده االن تا من و... کردی شوکه منو رفتارت اون با تو اما. نداشت حد که بودم

 ...ولی مرددم هنوزم

 :پرسید نامطمئنی و مردد لحن با و کشید غلیظی آه

 سوال، این شنیدن اندازه؟بامی کسی یاد رو تو... چشمام... ترشدرست... امچهره و من... من-

 ایجاد من در چشمانش دوباره دیدن به عجیبی میل. چرخیدم او طرف به و کرده باز را کمربندم

 پوشیده که رنگی خاکستری بلوز به و آورده باالتر هایشدست انگشتان روی از را نگاهم. بود شده

 هر به را نگاهم بعد و فرستاده پایین به گلویم از صدا و سر بی را دهانم آب. دوختم چشم بود

 پایین و باال سرعت به گلویش سیب دیدم که رسیدم گردنش به. کشیدم باالتر بود، که ایسختی

 را سرم خواستم چیزی؟ چه نگران اما. است شده نگران و مضطرب رسیدمی نظر به. شودمی

 :شد کار این مانع و گرفت را دستانم که بیاورم باالتر

 !نکن رو کار این نکن،-

 با زدن حرف مشغول انگار که طوری آرامی ولی ناآشنا لحن با و کشیده دندان یتیغه به را لبانم

 :گفتم باشم، خود

 رنگ چشمات، رنگ... چشمات رستوران، تو اول بار همون. کردی نگاهم... اون مثل درست-

 االن من، قلب کردن تیکه تیکه از بعد چطوره؟ حالش. ندارم خبری ازش ساله دو. اونه چشمای

 کاریه؟ چه انجام مشغول

 :دادم ادامه لرزید،می لبانم و صدا که طور همان و فشردم را ساشا دستان

 چجوری قراره دوباره میاد؟ سرم بالیی چه داره دوباره کنم؟می فکر بهش کمتر اواخر این چرا-

 گرفتن، ازم رو غرورم و عشق بشه؟ گرفته ازم بخواد که مونده برام چیزیم دیگه بشم؟ مجازات

 !خوامشنمی! خوامشنمی من مونده؟ ازم چی دیگه



 :گفت نگرانی با رسید،می نظر به دیگری وقت هر از ترنگران و گیج که ساشا

 !بیا خودت به باش، آروم کنممی خواهش! باش اروم مهسا مهسا،-

 :دادم ادامه چشمانم، شدید سوزش به توجه بی و فشردم هم بر را هایمپلک من، اما

 بیدار از بعد و بخوابم. برم فرو عمیق خواب یه به که اینه اونم... خوادمی چیز یه فقط دلم-

 وقت اون! آدمیه چجور که بدونم اما نشناختم؛ رو اون هنوز که باشم زمانی توی درست شدنم،

 !نمیشم عاشقش نمیشم، عاشقش دیگه

 :گفت و زد صدا را نامم عاجزانه بار این ساشا

 ...مهسا-

 :دادم ادامه و کشیدم آهی

 ناامید و اعتماد بی دیگه. شکنهنمی قلبم دیگه منم وقت اون بیفته، اتفاقی همچین اگه-

 نگاه چشماش به آرامش با بلکه کنم،نمی فرار چشمی سیه هیچ از و میشم عاشق دوباره. نمیشم

 !کنممی

 و کرده تر زبان با را لبانم. بستم را کمربندم و نشستم صاف کرده، رها را ساشا دستان سپس

 از اما چرا، دانستمنمی که این با کشید، ایتازه نفس امخورده ترک قلب نهادم، برهم را هایمپلک

 در حرکت به را ماشین ساشا.بود یافته راه قلبم به عجیبی آرامش ساشا برای حقیقت این گفتن

 :گفت آرامی لحن با من به رو و آورد

 .خونه برمتمی دیگه-

 :گفتم مانند ناله صدایی با و دادم تکان سری

 .افتادی زحمت تو ببخشید... ممنونم-

 :گفت آرامش با و کرد کوتاهی مکث

 !بکنم کمکی تونستم که خوشحالم حرفیه؟ چه این نه-



 دیگری حرف کدام هیچ مانخانه به رسیدن تا. دادم بیرون فضای به را نگاهم و زده لبخندی من و

 .نزدیم

*** 

 :گفتم و رساندم مهتاب به را خودم شوق و ذوق با

 !بیا کوچولو خوشتیپ من بغل بیا... آها... رو خاله عشق ببینم من به بدش-

 و سپرد من آغوش به را بود زدن پا و دست و کردن گریه مشغول بیتابی با که را آرتینی مهتاب

 :انداخت باال خستگی با را هایششانه

 !نمیشه آروم اصال! بچه این کرد امدیوونه اوف،-

 :دادم پاسخ بودم، آرتین موهای کردن نوازش و بوسیدن مشغول که طور همان و کرده ایخنده تک

 !بکنی؟ تونیمی چیکار! مهتاب دیگه ستبچه-

 :داد پاسخ و زد کمرش به را دستانش و زد کوچکی لبخند مهتاب

 !داره دوست مادرش از بیشتر رو اشخاله بچه این که اینم فکر تو من... خب-

 چندی تا که آرتینی. انداختم پایین را سرم بعد و انداخته مهتاب چشمان به نگاهی زده حیرت

 صورت و بود چسبانده من به را خودش بود، کردن صدا و سر و کردن گریه مشغول پیش

 به که طور همان و خندیدم آمیز شیطنت. بود رفته خواب به و بود چسبانده من به را کوچکش

 :گفتم رفتم،می سالن داخل هایمبل از یکی طرف

 !اینجوریه داشتنیه دوست و جیگر و خوشگل خیلی اشخاله چون فقط مامانش، نه-

 :گفت و خندید بلند بیاورد؛ چای دوتایمان برای تا بود رفته آشپزخانه به که مهتاب

 !عزیزم خواهر نریزه سرت رو سقف-

 .زدم عزیزم خواهرزاده سر روی بر کوچک ایه*س*بو و انداخته باال ایشانه



 !هست حواسم نه، نه-

 :گفتم ارتین، زیبای و داشتنی دوست یچهره یخیره و انداخته پایین را سرم دیگر باری سپس

 !ایداشتنی دوست تو چقدر... برم قربونت خاله، عشق من برم قربونت-

 .شدم انگشتانش با کردن بازی مشغول و کرده بلند احتیاط با را کوچکش دست سپس

 !بفرمایید-

 دادن قرار مشغول که زدم او به امیزی محبت لبخند و کرده بلند را سرم مهتاب صدای شنیدن با

 .بود مقابلمان میز روی بر چای سینی

 محکم و سفت را موهایش دیگر باری تا کردمی باز را موهایش کش که طور همان و نشست کنارم

 :گفت ببندد،

 :دادم پاسخ و بخشیده امتداد را خبرا؟لبخندم چه خانم، خوشگل خب-

 خبر؟ چه تو. نیست خاصی خبر سالمتی،-

 سبزی آرامش سپس نوشید، را آن از ایجرعه و برداشت سینی روی از را اشچایی فنجان

 :داد پاسخ و داد هدیه چشمانم به را نگاهش

 !زندگی و کار و داری بچه سالمتی، منم-

 :گفتم و داده تکان سری

 .داری خوبی زندگی و خوشبختی بینممی که خوشحالم-

 :داد پاسخ و درخشید شادی و ذوق از چشمانش

 هر خدا کنممی حس... راستش. دارم خوبی زندگی واقعا دارم دوسش که کسی سامان، کنار بله،-

 .شکرگزارشم همیشه دلیل همین به و داده بهم خواستممی که رو چیزی



 بود چپش دست در که زیبایی یحلقه سپس و زیبایش چشمان به نگاهی رضایت با من و

 را او که شوهری. بود داده او به بود خواسته خواهرم که را آنچه هر خداوند آری،. انداختم

 مدت طوالنی عشق یثمره که کوچکی فرزند و زیبا و آرام ایزندگی دارد، دوست ریا بی و خالصانه

 گاهی اما است، نادرست شده ایجاد قلبم در که حسی این که دانستممی. است آنان ابدی و

. کردممی حسادت شدت به داشت همسرش کنار که ایعاشقانه و شاد زندگی و مهتاب به اوقات

 و درد جز عشق که منی برای است کرده زندگی آن با و کرده لمس وجود تمام با را عشق او اینکه

 از پس همچنان اما. بود کننده ناراحت و آور عذاب نداشت، همراه به برایم دیگری چیز عذاب

 ما از یک کدام حقیقتا که کنم اعتراف خودم به نتوانستم تلخ جدایی آن از سال دو گذشت

 !است؟ بوده مقصر

 خوشحالی؟ واقعا تو مهسا؟ چی تو-

 زده حیرت و آمده بیرون امآشفته و درهم افکار دنیای از مهتاب جانب از سواالت این شنیدن با

 .کرد تکرار را بود پرسیده که سوالی دیگر، باری که کردم نگاهش

 سر از سپس انداختم، کوچک آرتین یرفته خواب به یچهره به نگاهی و انداخته پایین را سرم

 :گفتم مهتاب به رو و برخاسته جایم

 !خودش کوچیک تخت توی اتاقش توی ببرمش بهتره برده، خوابش کامال دیگه آرتین-

 تخت روی بر که را آرتین. رفتم عزیزم یخواهرزاده اتاق طرف به دیگری حرف هیچ بدون و

 دیگر باری هردویمان اینکه تا آمد سرم پشت نیز مهتاب آمدم، بیرون اتاق از و خواباندم کوچکش

 :گفت آشفته و ناراحت حالتی با مهتاب. نشستیم سالن داخل ینفره دو مبل روی بر

 !ندادی جواب رو سوالم تو اما-

 را چایم فنجان! شد چه اشنتیجه که دانمنمی اما بزنم لبخند تا گرفتم کار به را توانم تمام

 :گفتم آرامی صدای با سپس نوشیدم، را آن از کمی و برداشته

 !خوشحالم اره،-



 با و مادرم و پدر کنار در بودم، خوشحال. باشد من زندگی هایدروغ بزرگترین از توانستمی این و

 خوب اما بودم خوشحال_شدن شناخته و محبوبیت و نویسندگی_امدیرینه آرزوی به رسیدن

 که بود این. هاستاین تمام از غیر به دیگری چیز بودن خوشحال از مهتاب منظور که دانستممی

 .نزدم دیگری حرف و شدم چایم نوشیدن مشغول

 :گفت و داد بیرون سینه از کالفه را نفسش مهتاب

 .میده عذاب حد این تا رو تو که چیه بگی بهم کاش-

 :دادم پاسخ همیشه، برخالف و زده تلخی لبخند

 و کنم فراموش تا کنممی رو تالشم تمام دارم من. نداره حالت به ایفایده هیچ دونستنشم-

 در زدن حرف با خوامنمی بنابراین میشه، درگیرش ذهنم قبل از کمتر خیلی اواخر این راستش

 حرف کدام هیچ هایمان،چای نوشیدن پایان تا و کشید آهی مهتاب.کنم بد دوباره رو حالم موردش

 طرف به که طور همان و داد قرار سینی درون را هافنجان مهتاب بعد، دقایقی. نزدیم دیگری

 :گفت رفت،می آشپزخانه

 کردی؟ اقدام گیتارت کالس برای... راستی-

 را گیتار نواختن که بود آرزویم این کودکی دوران از. بروم گیتار کالس به داشتم قصد که بود مدتی

 و کنکور درگیر یا و بودم اممدرسه و درس درگیر یا. نیامد پیش فرصتش گاه هیچ اما بیاموزم،

 و بودم امخورده زخم روح ترمیم درگیر تمام سال دو هم آن از بعد. آن برای کردن تالش سخت

. بود شده پنهان مغزم پستوی در جایی آن نواختن و گیتار فراگیری که بود این آنم، درگیر همچنان

 روان و روح زدنشان گیتار با که فرزام همانند افرادی دیدن با. بود گرفته ایتازه جان اواخر این اما

 روح و بردمی دیگری عالم به مرا دیرینه آرزوی این اینکه فکر با و بخشندمی ایتازه جان را دیگران

 به و آورده رویم پیش دیگر باری را خودم تصمیم هم من دهد،می پیوند وجودم به را موسیقی

 .بودم آن تحقق دنبال

 صبح فردا از. کردم نام ثبت شون یکی توی پیشم روز چند زدم، سر اموزشگاه تا چند به آره،-

 .میشه شروع کالسام



 خوش و باریک انگشتان میان را کوچکم دستان. نشست کنارم و امد بیرون آشپزخانه از لبخند با

 :گفت مهربانی با و گرفت فرمش

. بخشهمی جون بهشون و کنهمی تازه رو ادما روح اون سازهای و موسیقی یادگیری. خوبه خیلی-

 .بوده تو همیشگی آرزوی که هم گیتار یادگرفتن

 :دادم پاسخ و نهاده برهم را هایمپلک

 ...من راستش... اره-

 قامت ماند، کاره نصفه کالمم خانه، در شدن باز و در قفل در کلید چرخیدن صدای شنیدن با

 که شالی من. برخاستیم سرجایمان از هردو مهتاب و من و شد نمایان در چهارچوب در سامان

 و رساند سامان به را خودش شادی و ذوق با مهتاب و انداختم سرم بر را بود افتاده هایمشانه روی

 شرم از اشگونه و گرفت را داشت دست در که هاییپالستیک او، به گویی آمد خوش ضمن

 .شد سرخ سامان آتشین یه*س*بو

 :گفت و بخشید امتداد را لبخندش من دیدن با و امد داخل سامان

 .اومدین خوش سالم،-

 :دادم پاسخ محترمانه و دادم تکان سری

 .نباشید خسته سامان، اقا ممنونم خیلی-

 کنار ایگوشه که را کیفم او، آمدن محض به. بست سرش پشت را در و کرد خم سری نیزی او

 :گفتم بود، آشپزخانه در که مهتابی به خطاب و برداشتم بودم داده قرار مبل

 نداری؟ کاری میرم، دارم دیگه من خوشگلم-

 :گفت غمگینی لحن و نگاه با و امد بیروم آشپزخانه از دوان دوان مهتاب

 !دیگه بمون. اومدی تازه که تو! کجا؟ ا ،-

 :گفت و امد جلوتر قدمی نیز سامان



 .بمونین بیشتر یکم میشه، شما دلتنگ خیلی مهتاب برین؟ خواینمی کجا خانم، مهسا بمونین-

 :داد ادامه ریخت،می هم به را موهایش که طور همان و کرد ایخنده تک سپس

 !میام دیرتر یکم سرکارم گردمبرمی دوباره من میرین، دارین من خاطر به اگه-

 :گفتم او رو سپس دادم؛ تکان طرفین به سری و کرده ایخنده تک

 .زنممی سر مهتاب به بازم من نیست، مشکلی نه-

 .برم باید دیگه االن ولی

 اشخواهرانه و گرم آغوش در بخشی لذت و شیرین دقایق برای و بوسیدم را مهتاب یگونه سپس

 سری و گشودم هم از را خانه در کردم، خداحافظی هم سامان از و شده جدا او از. شدم محبوس

 روی بر را کیفم. شدم هایمکفش پوشیدن مشغول و رفته بیرون بعد کردم، خم هردویشان برای

 ترنزدیک ماشینم به و شدممی دور خواهرم یخانه از زنان قدم که طور همان و انداخته دوشم

 .ایستادم ماشینم راننده سمت در مقابل و خواندم خودم برای زیرلب را آهنگی شدم،می

. بود شده آغاز نمک نم باران کردم، بلند را سرم. نشست امچهره و دستان روی بر باران قطرات

 شود،می شدیدتر دیگر دقایقی تا حتم طور به باران. چرخاندم طرفی به را سرم و کرده تبسمی

 پشت و گشوده هم از را ماشین در!باشد آورده اینقلیه یوسیله یا و چتر خودش با امیدوارم

 پیش در را خانه مسیر ماشین، فرمان چرخاندن از پس و نموده روشن را آن. نشستم فرمان

 .گرفتم

 چرا که شد اندیشه این غرق ذهنم کردم،می رانندگی که طور همان و کرده روشن را ماشین ضبط

 !نه؟ من و است خوشبخت_خانواده و آشنا_است من اطراف در که کسی هر

 دانشکده هایهمکالسی از یکی با اول سال همان دانشگاه، به رفتن و دیپلم اخذ از پس فرناز

 که دارند قصد هاآن. اندکرده حفظ را خودشان یعاشقانه و زیبا ارتباط االن به تا و شده دوست

. شوند خویش یآشیانه راهی و کرده برگذار مجللی و بزرگ عروسی مراسم آینده سال تابستان

 درک را یکدیگر کمال و تمام رسیدمی نظر به که بود شده آشنا پسری با تازگی به نیز سوگند



 زندگی از همواره اما بود، نشده عاشق حال به تا اینکه وجود با لیلی. دارند دوست و کنندمی

 خودش وقت دانشگاه، به رفتن و آشناها و دوستان با خود وقت گذراندن با و بردمی لذت خودش

 وارد به هم ایعالقه و بود نشده عاشق حال به تا نیز او. بود لیلی همانند نیز روکسانا. کردمی پر را

 متعهد و شدن عاشق که بود معتقد نوعی به. نداشت پسری هیچ با عاشقانه یرابطه به شدن

 همواره وجود این با. شودمی هایشفعالیت و پیشرفت مانع و کندمی محدود را او کسی، به شدن

 اما. شدنمی افسرده و ناراحت گاه هیچ و کردمی را استفاده کمال اشزندگی از و خندیدمی

 که خود هنگام زود و شدید و آتشین عشق دلیل به آیا کجاست؟ من کار ایراد که دانستمنمی

 خاطر این به یا و بودم؟ خسته دل و ناامید چنین این داشت برایم دردناک و نامطلوب اینتیجه

 دو این تمام در را او از نفرت و امنکرده فراموش را مازیار همچنان سال دو گذشت از پس که بود

 با بعد اما کنم، فراموشش و ببخشم که گویممی خودم با گاهی! ام؟کرده همراه خود با سال

 تمام عصبانیت و خشم کرد، سواستفاده من احساسات از و داد بازی مرا چگونه اینکه یادآوری

 از بخشی که دانممی وجود این با. شوممی متنفر او از پیش از بیشتر و گیرددربرمی را وجودم

 یا و کرده فراموشش توانمنمی جوره هیچ که اوست خاطر به قلبم دردمندی و سنگینی

 !ببخشمش

 به و شد کشیده ساشا سوی به ناخودآگاه ذهنم. گرفتم دندان به را زیرینم ب**ل و کشیده آهی

 از نه و است من دوست نه او است؟ من دنبال همچنان و گذردنمی من از چرا او که کردم فکر این

 من با نزدیکی بسیار ارتباط انگار که کندمی رفتار ایگونه به وجود این با من، یخانواده و آشنایان

 سد مهرداد که روزی آن حتی! دانستمی خودش یوظیفه را من از محافظت و مراقبت او. دارد

 من از تا آیدمی من دنبال که گفتمی بخشید، رهایی مهرداد دست از مرا او و بود شده راهم

 داشت؟ مرا احساسات و من از استفاده سو قصد مازیار همانند نیز او آیا چرا؟ اما. کند مراقبت

 نه،! باشند؟ گر سواستفاده و نامرد و پست مازیار همانند که است مردان تمامی ویژگی این ایا

 با. نبود گونه این وجه هیچ به سامان، خودم خواهر شوهر. نبودند گونه این پسران و مردان یهمه

 بیشتر لحظه هر و است محکم و پابرجا همچنان عشقشان ازدواجشان از سال دو گذشت وجود

 آمیزش محبت نگاه و براق چشمان و است مهربان و مودب و گرم خون پسری سامان. شودمی

 پس. کندمی رد هستند، گو دروغ و گر استفاده سو و احساس بی مردان تمامی که را ادعا این



 شبیه که او چشمان رنگ و نگاه نبود؟ او همانند نیز ساشا آیا نیستند، مازیار همانند هاآن یهمه

 است؟ یکدیگر همانند یا و است متفاوت نیز هایشاناخالق آیا بود، مازیار

 مقابل را ماشین سپس. دادم تکان طرفین به سری و فرستاده بیرون به امسینه از کالفه را نفسم

 و اعمال این با باشد، که چه هر و باشد که هر ساشا. شدم پیاده آن از و کرده پارک مانخانه

 خوشحال را او بتوانم که نیستم کسی من. کندمی تلف بیهوده را خودش وقت تنها رفتارهایش

 و رنج در مازیار یشده نفرین عشق درد از همچنان خودم که چرا بشوم، دردهایش آرامش و کنم

 باز مانندی تیک صدای با در واحدمان، زنگ فشردن از پس و ایستادم مانخانه در مقابل.عذابم

 را در. شدم خانه وارد آرام و آهسته هاییگام با و فشردم انگشتانم میان را کیفم یدسته. شد

 ورودی در به کوتاه قدم چندین برداشتن با و انداختم امشانه روی بر را کیفم و بسته سرم پشت

 آوردم در را هایمکفش. شد باز کامل طور به در که دادم هل آرامی به دستم کف با را آن و رسیدم

 و آمد استقبالم به شادی با مادر. شدم داخل و زده لبخندی جاکفشی، در دادنشان قرار از پس و

 کالم لحن با و داده جواب هردویشان به. گفت آمد خوش و آمد بیرون اتاق از او سر پشت نیز پدر

 :گفتم آرامی

 .گردمبرمی االن کنم، عوض رو لباسام برم من-

 سمت به و گرفته آنان از را رویم. نهاد برهم را هایشپلک نیز پدر و داد تکان سری رضایت با مادر

 با را بیرون هایلباس. برداشتم را سرم روی شال و بسته سرم پشت را اتاق در. رفتم خوابم اتاق

 تعویض آبی، کوتاه آستین بلوز و رنگ سفید راحتی شلوار شامل خانه داخل راحتی هایلباس

 صورتم روی بر را دستم دو کف و کشیده آهی. کشیدم لختم و سیاه کوتاه موهای به دستی و کرده

 .آمدم بیرون اتاق از و کشیده عمیقی نفس سپس. دادم قرار

 سالن داخل یدونفره هایمبل از یکی روی بر هردو مادرم و پدر دیدم که رفتم سالن طرف به

 سرش و افتاد من به مادر نگاه رفتم، که جلوتر. کردند گو و گفت و صحبت مشغول و اندنشسته

 اشآبی چشمان نگاه و زد زیبایی لبخند من دیدن با نیز پدر. چرخاند من طرف به کامل طور به را

 :پرسید و داد قرار پاهایش روی بر را دستانش کف مادر. سپرد من به را

 بود؟ چطور خواهرت خبر؟ چه عزیزم، خب-



 :دادم پاسخ و آورده ب**ل بر نمایی دندان لبخند

 وقتی! بود کرده اشدیوونه لجبازش و شلوغ پسر این فقط... بود خوب. بود خوب خیلی سالمتی،-

 زدن پا و دست و کردن گریه از دست جوره هیج انگار. بود خوابوندنش درگیر رسیدم، من

 !برد خوابش زودی کردم، بغلش من تا ولی. داشتبرنمی

 :گفت و خندید پدر

 !ستوابسته اشخاله به بدجوری ما شیطون ینوه این پس! عجب-

 :گفتم و داده قرار گوشم پشت را سیاهم موهای از ایتکه

 دوست بیشتر مادرش از رو اشخاله پسر این گفتمی. گفتمی رو همین هم مهتاب اتفاقا اره،-

 !کشید راحت نفس یه اشبیچاره مادر و خوابید که خالصه! داره

 .برگشتم دیگه منم اومد، سامان آقا وقتی و زدیم حرف باهم یکمی مهتاب و من بعدشم

 :گفت و کرد تبسمی چشمانم، به آمیز تحسین نگاهی با مادر

 .عزیزم کردی خوب-

 :گفت و برخاست جایش سر از سپس

 !خوره؟می چایی جااین کی... خب-

 که حالی در سپس. بردیم باال را هایماندست همزمان و انداختیم یکدیگر به نگاهی پدر و من

 :گفتیم همزمان خندیدیممی

 :گفت و کرد ایخنده نیز مادر!من-

 .میارم براتون االن خب، خیلی-

 تکه هزار مرا قلب عشق اگر. رفت آشپزخانه طرف به و شد دور ما از محکم و آهسته هاییگام با و

 خوشبختی انسان که داشتم باور اگر و بودم دیگر هایانسان از ناامید و اعتماد بی اگر. بود کرده

 !خانواده داشتن کرد؛می جلوه نظرم در خوشبختی از دیگری شکل بار هر نیستم؛



*** 

 قرار جایش در را گیتارم که طور همان و برخاستم سرجایم از عالقه و شوق از سرشار لبخندی با

 :پرسیدم استادم از بستم،می را آن زیپ و دادممی

 ارتفاع و فاصله نسبت به گیتار نواختن هنگام که ایوسیله) زیرپایی این فقط... ممنونم خیلی-

 کنم؟ تهیه تونممی کجا از رو( گیردمی قرار او چپ زیرپای و شودمی تنظیم هنرجو قد و صندلی

 سرش بر که رنگی سفید و خنک شال و کشید خود رنگ خرمایی موهای به دستی فاخر خانم

 :داد پاسخ و کرد تبسمی سپس. کشید جلوتر را بود انداخته

 .بگیری تونیمی اونم از... نشسته میز پشت آموزشگاه توی که آقایی همین از... دارن جاهمین-

 :زد صدایم که کردم رفتن قصد و دادم تکان برایش تشکر ینشانه به سری

 !نتت کتاب-

 سپس. بگیرم او از را کتاب تا بازگشتم عقب به قدم چند و گرفته دندان به را زیرینم ب**ل

 میز پشت که مردی همان طرف به. آمدم بیرون اتاق از او، از خداحافظی از پس و کرده تشکری

 لبخندی. داد تکان سری و برخاست سرجایش از احترام ینشانه به دیدنم با که رفتم بود نشسته

 :پرسیدم آرامی کالم لحن با و زدم

 هست؟ امکانش... بگیرم زیرپایی دونه یه شما از تونممی گفتن فاخر خانم ببخشید... امم-

 و چرخاندم سرم. بردارد را چیزی تا شد خم و داد تکان برایم مثبت پاسخ ینشانه به سری مرد

 دیوار روی بر بود شده طراحی* کوبیسم یشیوه به که تابلو یک. انداختم خود اطراف به نگاهی

 هایسبک از* سوررئالیسم و کوبیسم هایسبک. بود شده نصب آموزشگاه ورودی در نزدیک

 هر در سبک دو این به آثاری نمونه دیدن با که بودند من برای ارزشمندی و ویژه و خاص بسیار

 .شدمی شادی و لذت در غرق   وجودم تمام کجایی،

 .بفرمایید-



 من طرف به داشت، قرار اشجعبه درون که را زیرپایی دیدم که چرخاندم مرد آن طرف به را سرم

 :گفتم و گرفتم او از را زیرپایی. است گرفته

 میشه؟ چقدر ممنونم، خیلی-

 :داد پاسخ و انداخت بود دستم در که ایزیرپایی به نگاهی مرد

 .تومن هزار شصت-

 درون از را بانکم عابر کارت. کشیدم بیرون را پولم کیف آن، درون از و آوردم جلویم را کیفم من و

 و مند رضایت ایچهره با و داد تکان سری نیز او. گرفتم مرد آن طرف به و کشیده بیرون آن

 من سر پشت و آمد داخل فردی و شد باز آموزشگاه در. نشست اشصندلی روی بر خرسند،

 :گفت من به خطاب و کرد بلند را سرش مرد. ایستاد

 میشه جمعا شده، داده بهتون که نتیه کتاب پول تومن هزار بیست و زیرپایی پول تومن شصت-

 .تومن هزار هشتاد

 :گفتم و کرده تر زبان با را لبانم

 .ممنون. نیست مشکلی بله،-

 حسابم از را بود گفته که مبلغی تا کشید خوان کارت روی بر را کارتم و گرفت من از را رویش او و

 و کرد تمام را کارش او که وقتی و دادم هایمکفش به را نگاهم و انداخته پایین را سرم. کند کسر

 را رویم و کرده خم برایش قدردانی ینشانه به سری داد، من به را تراکنش رسید و کارت

 .برگرداندم

 آروشا دیدن با بود، ایستاده من سر پشت که زیبایی دختر دیدن با بروم، خواستم که همین اما

 کف به انگار که طوری. کردم نگاهش و ایستادم سرجایم زده حیرت و خورده یکه ،(ساشا خواهر)

 قدر و بود شده خشک پاهایم باشند، چسبانده زمین به را آنان و باشند زده چسب هایمکفش

 به من از زودتر اما بود، کرده تعجب من دیدن با نیز آروشا. بود شده سلب من از کردن حرکت

 :گفت زده هیجان و آمد خودش



 تویی؟ این مهسا،! تصادفی چه من، خدای وای-

 

 در کوبیسم. است هنری هایسبک از یکی( Cubisme: فرانسوی به) کوبیسم یا گراییحجم*

 در محدودتری حد تا و نقاشی در جدی سبکی عنوان به ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۷ هایسال فاصله

 .آیدمی شماربه غرب هنر عطف نقاط از که کرد، ظهور گریتندیس

 بیستم قرن هنری هایجنبش از یکی( Surrealism: انگلیسی به) سوررئالیسم یا گراییفراواقع*

 دادائیسم که زمانی. است برتر واقعیت یا واقعیت ماورای به گرایش معنی به سوررئالیسم. است

 گرد بود، هادادائیست از زمانی نیز خود که برتون آندره دور به آن پیروان بود، رفتن بین از حال در

 فرانسه از رسمی طوربه ۱۹۲۲ سال در شیوه این. کردند ریزی پی را جدیدی مکتب طرح و آمدند

 بیستم قرن هایآشفتگی و هانابسامانی بازتاب مکتب این. شد نامیده گراییفراواقع و شد آغاز

 ایجاد   به میل. آورد شماربه بنیادستیز اجتماعی  _هنری جنبش یک توانمی را سوررئالیسم.است

 نظم در نهفته عینی   تصادفی و انگیزشگفت امر   آشکارسازی طریق از روزمره زندگی در دگرگونی

 :دادم پاسخ و دادم خودم به تکانی.دانست واقعیت ظاهری  

 کنی؟می چیکار جااین تو آروشا؟-

 .داد تکان هوا در دستی و خندید آمیز شیطنت

 میای؟ کالس اینجا هم تو چی؟ تو. کنم نام ثبت گیتار کالس برای اومدم-

 تکیه بود، جاآن که هاییمبل از یکی به و آورده پایین پشتم از را گیتارم و رفتم کنار آروشا جلوی از

 :دادم پاسخ و کشیده موهایم به دستی. دادم

 .میام گیتار کالس... اینجا من بله، خب... طور این که-

 :گفت و کوبید برهم را دستانش کف شادی و هیجان حس از مملو و زده ذوق

 هفته هر اینجوری. بیام کالس اینجا خواممی منم چون! پس خوبه خیلی میگی؟ جدی وای،-

 .بینیممی رو همدیگه



 :داد ادامه مرددی لحن با بعد و کرد کوتاهی مکث

 باشه؟ نداشته مشکلی تو واسه اگه... البته-

 :دادم پاسخ و زده کوچکی لبخند

 .میشم خوشحال هم خیلی اتفاقا! مشکلی؟ چه نه،-

 طرف به. گرفت وجودش هیجان و شادی را آن جای و رفت بین از چشمانش مردد و نگران حالت

 :گفت من به خطاب اما بازگشت، بود نشسته میز پشت که مردی

 فکر بزنیم؟ گپ هم با بیشتر یکم بعد و بکنم رو نامم ثبت من کنی صبر میشه میگم... خب-

 .شده تموم هم تو کالس کنممی

 :گفتم خود با و انداختم بود ایستاده من به کرده پشت که او قامت به نگاهی

 بیاد؟ اینجا به باشه خواسته ازش ساشا ممکنه... یعنی-

 :گفتم آروشا به رو و داده تکان طرفین به سری سپس

 .منتظرم جاهمین من بکن، رو کارت تو. حتما آره،... آ-

 این نه،. سپردم رویم به رو به را نگاهم و نشستم بودم داده تکیه آن به را گیتارم که مبلی روی

 تعجب دیدنم از هستم، جااین من که دانستمی قبل از آروشا اگر. باشد ساشا کار توانستنمی

 و آمده موسیقی آموزشگاه این به اطرافیان پیشنهاد با یا و تصادفا که گفت توانمی پس! کردنمی

 دیگر احتمال یک که کردم فکر خودم با و گذاشتم چانه زیر را دستم. است شده رو به رو من با

 که است شنیده خانه در که زمانی احتماال اما باشد، نفرستاده را او ساشا: باشد تواندمی هم

 آروشا به چیزی اما شده خوشحال رود،می آموزشگاه کدام و برود گیتار کالس به است قرار آروشا

 خودم روی بر باشم که کجایی هر ودر لحظه هر را ساشا یسایه که آنجایی از. است نگفته

 گیتار یادگیری کالس به آموزشگاه کدام در من بداند که است طبیعی پس کنم،می احساس

 آرامشی و خاطر اطمینان نوعی آید،می اینجا به نیز آروشا خواهرش شنیده که زمانی و روممی

 .است برگرفته در را وجودش عجیب



 از ساعاتی تا صبح در مشخصی ساعت از روز هر. باشد ساشا مثل کسی بودم ندیده حال به تا

 که جایی از او ببندم، سرم پشت را در و شوم خانه وارد من که زمانی تا و است من دنبال به شب

 هر ساشا اینکه فکر از! است من حافظ و نگهبان او. است من تماشای مشغول بینمش،نمی من

 یزده هیجان و تند ضربان و زده لبخندی اراده بی است، من کنار در و من با زمانی هر در و کجا

 شده زده هیجان ساشا فکر با چرا که نگرفتم ایراد او به بار، اولین برای اما کردم؛ احساس را قلبم

 !است

 !شد تموم خب،-

 رویش به لبخندی سپس. شدم خیره چشمانش به و کرده بلند را سرم آروشا، صدای شنیدن با

 ساعت و آمدمی آموزشگاه به هایکشنبه بعد یهفته از نیز آروشا. برخاستم سرجایم از و زده

 خارج آموزشگاه از یکدیگر همراه و برداشته مبل کنار از را گیتارم. بود من از بعد کالسش

 یشانه به شانه آهسته، هاییقدم با نیز آروشا کردم، تنظیم ماشینم طرف به را هایمقدم.شدیم

 روی بر را گیتار و کرده باز را ماشین در رسیدیم، ماشینم به که زمانی. کردمی حرکت من

 :گشتم باز آروشا طرف به و بستم را آن در سپس. دادم قرار ماشین عقب هایصندلی

 کنیم؟ روی پیاده خوایمی یا بزنیم دوری یه داری دوست... خب-

 :گفت خندید،می که طور همان و کرد باز هم از را دستانش آروشا

 برم؟ پیاده بخوام امدیوونه مگه هست ماشین وقتی چیه؟ روی پیاده بابا، نه-

 که طور همان و انداختم اشچهره آمیز طنز و بانمک حالت و ایقهوه چشمان به نگاهی

 :گفتم خندیدم،می

 !بیای پیاده نشی مجبور تا ماشین تو بشین برو سریع تند زود پس! شدم قانع کامال-

 .نشست شاگرد صندلی روی و زد دور سرعت به را ماشین بعد، و کرد پایین و باال ابرویی نیز او

 کردم مکث ایلحظه برای اما بنشینم، فرمان پشت تا گشودم هم از را ماشین در و گزیدم ب**ل

 شدنش دیده که ایستادمی اینقطه در او ببینم، را او توانمنمی که دانستممی. برگرداندم را سرم و



 و بیفتم ناخوشایند حال آن به دوباره چشمانش و چهره دیدن با من که ترسیدمی. نباشد ممکن

 ...کاش ای اما. کردمی مخفی را خودش

 در مستقیم که طور همان و کرده روشن را ماشین. نشستم ماشین فرمان پشت و کشیده آهی

 :پرسیدم رفتیم،می خیابان

 خبر؟ چه چطوری؟... خانم آروشا خب-

 :داد پاسخ متانت با و نشست سینه به دست آروشا

 چطوری؟ تو... مرسی خوبم منم عزیزم، سالمتی-

 :دادم پاسخ و چرخاندم را دستم زیر فرمان

 .تو خوبی به گلم، خوبم-

 :گفت و داد تکان سری

 .خداروشکر-

 به نگاهی. کرد سکوت و شد پشیمان اما بگوید چیزی تا کرد باز دهن و کرد کوتاهی مکث سپس

 :گفتم و انداختم اشچهره

 بگی؟ خواستیمی چیزی چیشد؟-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .نیست مهم... نه-

 آن آوردن زبان به از که هاستاین از فراتر چیزی او، نیست مهم نه این که دانستممی من اما

 :گفتم و کرده پافشاری دلیل همین به. کندمی امتناع

 .میشه عذابت باعث ندار، نگهش دلت تو. بگو بگی خوایمی چیزی اگه-

 :پرسید کوتاه، ایدقیقه گذشت از پس و کشید دردمند آهی



 نیستی؟ من یخانواده از ایدیگه کس حال کنجکاو... من جز... خب-

 .است بوده درست بودم، زده که حدسی رسیدمی نظرم به. زدم لبخندی

 چطوره؟ ساشا آقا حال  ... حال  ... چرا-

 :گفت و زد تلخندی

 عصبی و خسته یا بعد و بیرون میره شب تا صبح از مدتیه یه. بد هم خوبه هم... راستش خب-

 که مدتیه... فهممنمی. زنهنمی حرفی هیچ و آرومه اوقاتم گاهی. شاداب و خوشحال یا گرده،برمی

 نمیده، گوش ماها حرفای به دیگه ساشا. نگرانه طور همین و ناراحت خیلی بابام. نمیره کار سر

. گرفت شکل ابروانم میان ظریفی اخم!کجا نیست معلوم اما بیرون میره شب تا صبح از فقط

 اشزندگی و کار و کردنمی توجهی اشخانواده به ساشا. بودم شده عصبی حال عین در و غمگین

 به خواستمی اندازه چه تا کجا؟ تا چه؟ که! باشد؟ من همراه و کند تعقیب مرا تا بود کرد رها را

 من مراقب نوعی به و است همراهم مکانی هر و زمان هر در او اینکه از من دهد؟ ادامه کار این

 یک. بود گرفته شکل وجودم در ایدهنده آزار و بد احساس اکنون اما بودم، خوشحال است

 که بگویم بگویم؟ آروشا به توانستممی چه چه؟ که بودم انداخته اشزندگی و کار از را انسان

 !بیفتد؟ من دنبال به مدت تمام تا است کرده رها را چیز همه برادرت

 میره؟ کجا یا و کنهمی چیکار که نکرده اشاره وقت هیچ نمیگه؟ چیزی... بگم چی-

 :گفت و داد تکان طرفین به سری آروشا

 ...ولی. من به حتی نگفت؛ چیزی وقت هیچ نه،-

 ادامه کرد،می نگاه ماشین از بیرون یمنظره به شیشه پشت از که طور همان و کرد کوتاهی مکث

 :داد

 .شد شروع تو از خواستگاری منفی جواب شنیدن از بعد حالتاش این-

 :گفتم آرامی صدای با زیرلب و فشردم برهم را لبانم

 .کردم خودم عالف و اسیر رو ادم یه. منه تقصیر اینا یهمه پس-



 :گفت زده شتاب است، شده پشیمان اش گفته از رسیدمی نظر به که آروشا اما

 ...من... من نه، نه... آه-

 :گفتم و زده تلخی لبخند

 ...منه خاطر به منه، تقصیر شهمه... راستش. نیست مشکلی... نه-

 است من دنبال به شب تا صبح از روز هر ساشا اینکه گفتن دانستمنمی. ندادم ادامه را حرفم اما

 نه؟ یا است درستی کار کند،می همراهی مرا جا همه و

 :گفتم مرددی کالم لحن با و کشیده عمیقی نفس

 بکنی؟ ازش درخواستی یه و بزنی زنگ برادرت به تونیمی... آروشا-

 :گفت زده حیرت و چرخاند من طرف به را سرش آروشا

 درخواستی؟ چه-

 :دادم پاسخ و کرده تر زبانم با را امخشکیده لبان

 باهاش میشه... دارم خواهشی یه ازش. بزنم حرف باهاش و ببینمش خواممی من... خب-

 .بده بهم رو خبرش میدم، بهت رو امشماره بیاد؟ دیدنم به که کنی هماهنگ

 :داد پاسخ کردن، فکر ایدقیقه گذشت از پس و کرد کوتاهی مکث آروشا

 که بگو بهش و بزن زنگ بهش خودت میدم، بهت رو ساشا یشماره کنی؟می اینجوری چرا خب-

. بزنی بهش تلفن پشت رو حرفت تونیمی ببینیش، نخوای هم اگر... تازه. ببینیش خوایمی

 .ترهراحت اینجوری

 .کردم پارک ایگوشه را ماشین و انداختم آروشا یچهره به نامطمئنی و مردد نگاه

 :گفت و انداخت باال ایشانه که کردم نگاهش و چرخاندم او طرف به کامل را سرم



 بی و مستقیما خودت که اینه راه بهترین بدی، پایان بهش بخوای تو و باشه تو خاطر به اینا اگه-

 رو گفتی که کاری همون نخوای اگه اما بهتره، طوری این من نظر به. بشی طرف باهاش واسطه

 .کنممی

 .کنم عمل گوید،می آروشا که طور همان باید بود؛ همین کار بهترین گفت،می درست

 :گفتم آرامی صدای با و گزیده را لبم یگوشه

 .بهم بده رو ساشا آقا... رو ساشا یشماره پس... پس. باشه-

 :گفت و داد تکان سری

 .کنممی سیو برات. بهم بده رو تلفنت-

 .کردم نگاهش منتظر و سپردم آروشا دست به را آن سپس برداشتم، را تلفنم و چرخاندم را سرم

 سیو مشغول که کردممی نگاه آروشا انگشتان به که طور همان و گرفته گاز درون از را هایملپ

 تماس او با اینکه نه؟ یا است صحیح کنممی که کاری آیا که افتادم فکر این به بود، شماره کردن

 به اینکه یا برسد اشزندگی و کار به و بردارد من کردن تعقیب از دست که بخواهم او از و بگیرم

 که افتادم فکر این به بعد اما نه؟ یا است صحیح بخواهم، او از را این رو در رو و بروم دیدنش

 چیزهایی تمام از من خاطر به فردی که دهم اجازه توانمنمی من. است نمانده برایم دیگری یچاره

 توانممی من هم نباشد اگر او. نبود او بودن به نیازی هیچ. کند تباه را اشزندگی و بگذرد دارد که

 که دادممی اجازه نباید. بود بیهوده کاری و نداشت ضرورتی هیچ او بودن. کنم محافظت خودم از

 .کند پیدا ادامه وضعیت این

 .برات کردم سیوش ساشا بیا،-

 آورده ب**ل به لبخندی بلکه دادم کش طرف دو از را لبانم و انداختم آروشا چشمان به نگاهی

 .نداشتم کاره نصفه تالش این ینتیجه از اطالعی هیچ اما باشم،

 .عزیزم ممنونم خیلی-



 خاتمه قضیه این به امروز همین باید. انداختم ساشا نام و شماره به نگاهی و گرفتم او از را تلفنم

 .شود تمام باید دهد، عذاب را خودش این از بیشتر که دهم اجازه توانستمنمی. دادممی

 به رو و چرخاندم را سرم. آوردم در حرکت به دیگر باری را ماشینم و دادم قرار ایگوشه را تلفنم

 :پرسیدم آروشا

 برسونمت؟ میری کجا... عزیزم-

 :داد پاسخ مالیمت با و انداخت امچهره به آمیزی محبت نگاه آروشا

 .میرم خودم رو راه باقی. کافیه ببری، جلوتر دیگه یکم منو-

 :دادم پاسخ و زده کجی لبخند

 .گلم باشه-

 راه به را ماشین او، از تشکر و خداحافظی و آروشا کردن پیاده از پس و رفته جلوتر کمی سپس

 نگاهی. فشردم دست در را تلفنم و داشته نگه ایگوشه را ماشین کوتاه، مدتی از پس و انداخته

 در داشتم را شانآوردن زبان به قصد که سخنانی آخر بار برای. انداختم تلفنم سیاه یصفحه به

 که ماندم منتظر و چسباندم گوشم به را تلفن. گرفتم را ساشا یشماره بعد، و کرده مرور ذهنم

 :رسید گوشم به ساشا جدی و محکم صدای کوتاه، بوق چند از پس

 بفرمایید؟ بله-

 :گفتم و کردم کوتاهی مکث

 !مهسا... منم... ساشا-

 با احتماال و است کرده تعجب امگرفته تماس او با اینکه از اندازه چه تا که کنم تصور توانستممی

 !ام؟آورده کجا از را او یشماره من که گویدمی خودش

 ...تو! مهسا؟-

 :گفتم کالمش، میان و گرفته نفسی



 داری؟ وقت. کنم صحبت باهات مهمی موضوع مورد در تا زدم زنگ من ساشا-

 :گفت مرددی و نگران لحن با بعد و کرد مکث کمی ساشا

 .کنممی گوش بگو،... حتما اره-

 :پرسیدم و انداختم برم و دور به نگاهی

 کنی؟می نگام داری اینجایی؟ االن-

 :داد پاسخ و کشید آهی

 .بینممی دور از رو ماشینت اره،-

 :گفتم غمگینی لحن با سپس سپردم، رویم به رو به را امخسته نگاه و داده ماساژ را هایمشقیقه

 .نیای من دنبال دیگه که خواممی ازت... دارم خواهشی یه ازت من-

 و دار خش صدای این بعد و شد ایجاد میانمان آور خفقان سکوتی طوالنی، ایدقیقه برای

 .شکست را بینمان سکوت که بود ساشا یگرفته

 دیدن با ذارمنمی... من. بکشی عذاب که کنمنمی کاری من. نمیشم ظاهر جلوت من... من چرا؟-

 بگیری؟ ازم خوایمی هم رو کوچیک چیز همین... چرا اما. بشی اذیت چشمام

 شنیده وضوح به لرزش این و لرزیدمی صدایم وجود این با! چرا دانستمنمی اما بودم کرده بغض

 .شدمی

 این اما. افتیمی من دنبال مدت تمام و کنیمی توجهی بی اتخانواده به کردی، رها رو کارت تو-

 راه از بادیگارد یه به و باشم خودم مراقب تونمنمی خودم من کردی فکر داره؟ ایفایده چه کارات

 رو کارات این پس. بیفته زندگیش و کار از من خاطر به انسان یه خوامنمی من! دارم؟ نیاز دور

 .کن تموم

 .خشمگین هم و است غمگین هم رسیدمی نظر به. بود نامنظم و کالفه هایشنفس

 نه؟ گفته بهت آروشا رو اینا-



 :دادم پاسخ و کرده تمسخرآمیزی یخنده

 !نفهمم؟ خودم و بگه بهم رو اینا یکی باشم منتظر که احمقم اینقدر من نظرت به-

 را حقیقت این نشده، روشن برایم هنوز که دالیلی به بنا اما بودم فهمیده. کردم کوتاهی مکث و

 .بودم راضی و خشنود خودم اطراف در ساشا حضور از و کردممی انکار

 به خوایمی چجوری افتی،می راه من دنبال شب تا صبح از تو وقتی. بودم فهمیده خودمم من-

 ...ساشا برسی؟ زندگیت و کار

 احساس. کرد مسدود کامل طور به را گلویم راه و آورد باالتر را خودش گلویم در کرده رخنه بغض

 :دادم ادامه وجود این با کردم،می خفگی

 هیچ اما. امدیگه خواستگاری تمام مثل شنیدی، رد جواب و بودی من خواستگار زمانی یه تو-

 عنوان چه به منی، یخانواده و اقوام از نه و منی دوست نه تو. نکردن رفتار تو مثل اونا کدوم

 !کنی؟ محافظت من از خوایمی و افتیمی من دنبال

 :داد پاسخ و کشید عمیقی نفس

 .دارم فرق خواستگارات تمام با من-

 :پرسیدم و دادم باال ابرویی تای

 فرقی؟ چه-

 :داد پاسخ قاطعی و محکم لحن با بعد، و کرد کوتاهی مکث

 کوبش. شد شدیدتر قلبم ضربان و شده حبس امسینه در نفس!هستم و بودم عاشقت من-

 نوک لرزید، و خورد تکان درونم در چیزی. کردممی احساس وضوح به را آن محکم و نامنظم

 :دادم پاسخ و زدم پوزخندی. بودم بیزار شدت به کلمه این شنیدن از من و کرد یخ انگشتانم

 و منی دنبال که هستی کسی اولین کردی فکر منی؟ عاشق که هستی تو فقط کردی فکر-

 همان از که دونیمی باشی، شناخته خوب منو اگه محترم، اقای نه! بیاری؟ دست به منو خوایمی



 و تو نه. نیستن مهم من برای اما. داشتم خواستگار تا چند االن به تا دانشگاهم و معروفیت زمان

 .ندارین رو محبت و اعتماد و احترام لیاقت مردا شما چون. دیگه اونای نه

 برایم دیگری یچاره او اما بگویم طوری این خواستمنمی. بود زننده و تلخ آمیز، طعنه کالمم لحن

 ندارند، ارزشی ترینکوچک من برای که نامفهومی و ته و سر بی کلمات گفتن با او. بود نگذاشته

 .بگویم سخن او با گونه این بود کرده دار وا مرا

 گذشته در چیزی یا کسی که دونممی من! کنیمی فکری چه تو که نیست مهم منم برای اتفاقا-

 که ندارم قصد منم. بفهمه راحتی به رو این تونهمی هم احمقی ادم هر یعنی. شکسته رو تو قلب

 .نخواه من از اینو. بشم بیخیالت تونمنمی اما. بیارم دست به رو تو دل شبه یه

 به محکمی مشت بود، آورده زبان بر که ایگستاخانه سخنان از ناشی عصبانیت و خشم شدت از

 :دادم پاسخ ایعصبی و خشن لحن با و زده ماشین فرمان

 من دنبال صبح تا شب از که عاری بی و کار بی و بدبخت اونقدر اگه! راحتی جور هر خب، خیلی-

 سبز من راه جلوی اگه حالت به وای فقط. بکن داری دوست غلطی هر. ندارم حرفی من بیفتی راه

 خرد تماشای مشغول لذت با و میگم بابام به رو چیز همه وقت اون ببینمت، اتفاقی یا و شی

 !میشم بدنت استخوانای شدن

 دستی دو. نمودم پرتاب امکناری صندلی روی بر شدت به را تلفنم و داده خاتمه را تماس سپس

 روی بر را بلندم هایناخن. فشردممی را آن داشتم که قدرتی تمام با و گرفته را ماشین فرمان

 هم روی بر را براقم و سفید هایدندان عصبانیت، و خشم فرط از و لغزاندممی ماشین فرمان

 او اینکه فکر از. لرزیدمی پاهایم و تپیدمی توانستمی که سرعتی باالترین با قلبم. فشردممی

 پیش از بیشتر نیز کندمی تماشا مرا روز و حال این و است ایستاده حوالی همین در جایی

 و ضعف احساس وقتی نهایت، در و. زدم عصبانیت و خشم سر از جیغی و شده خشمگین

 فرمان روی بر را سرم لرزان و ناالن شد، چیره من بر اندوه و رنج و خستگی از ناشی سستی

 .دادم قرار ماشین



 تعقیب از دست بگویم که بودم؟ گرفته تماس او با دلیل چه به. کنم درک را خودم توانستمنمی

 گرفتار را خودت عاقبت کار این با بگویم که باشد؟ اشزندگی و خانواده و کار فکر به و بکشد من

 که داشت ارتباطی چه من به! شد؟ خواهد آور مالل و تکراری اتزندگی و کرد خواهی ایمریضی

 دهد، هدر را خودش انرژی و وقت و بیاید من دنبال به تواندمی تا بگذار کند؟می زندگی چگونه او

. نبودند بیش چرندیاتی آورد،می زبان بر که سخنانی. رودمی و شودمی خسته روزی عاقبت

. ندارد بگویم توانستمنمی دارند؟ خارجی وجود مفاهیمی چنین اصال آیا داشتن؟ دوست عشق؟

 این از دور به و تنها یا و بوده بیزار عشق از من خود همانند که بودند کسانی من اطراف در اگر

 و عشق که بگویم توانستمنمی عزیزم، خواهر و نزدیک دوستان دیدن با اما شد؛می بودند مسائل

 و زیبا کسی هر برای مفاهیم این وجود، این با. هستند واقعی غیر و خیالی مفاهیمی احساس

 پس. است نبوده ناله و آه و عذاب و درد جز من برای باشد، انگیز خاطره و دلچسب

 مشغول مرا افکار اواخر این عجیبی طرز به که باشد ساشایی فرد آن اگر حتی خواهمش،نمی

 به دستی. برداشتم فرمان روی از را سرم و کشیده ایکالفه نفس!شوممی نگرانش و است کرده

 ماشین و انداختم امشانه روی بر را آن طرف یک. نمودم مرتب را سرم روی شال و کشیده موهایم

 مختار او. گفتم نیز را توانستممی آنچه. گفتم را بود شاید و باید آنچه من. آوردم در حرکت به را

. نشود ظاهر من چشمان جلوی اینکه شرط به دهد؛ انجام خواهدمی دلش که کاری هر است

 که مخالفی جنس به کردن محبت و اعتماد دلیل به که بودم دختری همان من. زدم پوزخندی

 شود رد آنان از تا شد پاهایش زیر فرش احساساتش و غرور و شد تکه تکه قلبش ندارد را لیاقاش

 را آنان نه و دهدمی خود مخالف جنس به اهمیتی ترینکوچک نه که بشود دختری به تبدیل و

 داشته جایی من قلب در تواندنمی دیگری مرد هیچ که او، نه. داندمی خودش یاندازه و حد در

 .باشد

 کیفم و شده پیاده ماشین از مان،خانه در مقابل کردن پارک از پس و چرخاندم را دستم زیر فرمان

 شده رها ایگوشه که تلفنم به چشمم که شوم پیاده ماشین از خواستممی. برداشتم کنارم از را

 را تلفن و نشسته جایم سر صاف. فشردم و گرفته انگشتانم میان را آن و شده خم. افتاد بود

 من هایدلشکستگی تمام مسبب و دلیل او انگار که طوری. فشردم انگشتانم میان طور همین

. بستم را آن در و شده پیاده ماشین از. انداختم کیفم درون به شدت به را آن انجام، سر و است



 دلم. دارم نگه عصبی و خشمگین را امچهره شوممی خانه وارد که زمانی توانستمنمی

 نفس پس. است گرفته امچهره دلیل چه به و شده چه که بپرسند پدرم یا و مادر خواستنمی

 بر و چسبانده یکدیگر به را انگشتم دو سر. گذاشتم ابروانم میان را انگشتانم و کشیده عمیقی

 لبخند بعد، و کرده وارد داشتم دست در که کیفی به کوچکی فشار. دادم فشار امپیشانی روی

 زنگ روی بر را انگشتم. رفتم خانه طرف به و آورده در حرکت به آرامی به را پاهایم. زدم کوچکی

. شدم داخل و داده هل را شده گشوده هم از در آن، مانند تیک صدای شنیدن از پس و فشرده

 :گفتم خندانی و بلند صدای با شدم که داخل

 !اومدم من بابا، مامان، خانه، اهل بر درود-

 :گفت بلندی و شاداب صدای با نیز مادر

 .اومدی خوش دلم، عزیز سالم-

 که طور همان و شده خانه وارد سپس. دادم قرار کفشی جا داخل و آورده در را هایمکفش

 :گفتم خندیدم،می

 نیست؟ تصویرت ولی هست صدات چرا جان، مامان-

 :داد پاسخ آمد،می بیرون آشپزخانه از که طور همان و خندید آمیز شیطنت

 !تصویرم اینم بفرما،-

 تن. دهد هدیه من به را صداقتش و مهر پر آغوش تا گشودم هم از را دستانم و خندیدم دل ته از

 :گفت متینی و آرام لحن با سپس بوسید، را موهایم و فشرد خود به را امخسته

 بود؟ خوب کالس عزیزم؟ خبر چه-

 دوست و شیرین نگاه و داد قرار هایمگونه طرف دو را دستانش که بوسیدم را هایششانه روی

 .داد چشمانم به را اشداشتنی

 آموزشگاه. هستند صبوری و اخالق خوش و خوب خیلی خانم استادم. بود خوب خیلی بله،-

 .هست خوبیم خیلی



 .برداشت هایمگونه روی از را دستانش و داد تکان سری

 !بری هم گیتار یادگیری دنبال که کردی وقت باالخره خداروشکر، خب-

 .دادم تکان را سرم و کرده ایخنده تک

 سال هفت گفتمی که خودش. بگیرم یاد زودتر چه هر که دارم ذوق خیلی راستش... دقیقا-

 .میده یاد بقیه به االن و گرفته یاد کامل تا کرده کار ایحرفه

 :گفت و کرد نوازش را امگونه مادرم

 .عالیه عزیزم، عالیه-

 :داد ادامه که زدم لبخندی

 .بخوریم هم با میارم چایی تا دو منم کن، عوض رو لباسات برو تو-

 :گفتم و انداختم اطرافم به اجمالی نگاهی بعد، اما گفتم ایباشه و گرفت عمق لبخندم

 کو؟ بابا راستی-

 :داد پاسخ رفت،می آشپزخانه طرف به که طور همان و گرفت من از را رویش مادر

 .داشت کار یکم بیرون رفت-

 مشغول و بسته سرم پشت را اتاق در. گرفتم پیش در را اتاقم راه و گفته زیرلبی طوری این که

 بلوزم. بود لیلی انداختم، تلفنم یصفحه به نگاهی. خورد زنگ تلفنم که بودم هایملباس تعویض

 پاسخ را تماس. فرستادم کناری به را بود افتاده تخت روی بر که شلوارم و شال و مانتو و پوشیدم را

 .چسباندم خود گوش به را تلفن یصفحه و داده

 چطوری؟ خوشگلم، سالم-

 :داد پاسخ ایگرفته و آرام صدای با لیلی

 چطوری؟ تو. نیستم بد... سالم-



 :پرسیدم نگرانی با و کردم تعجب لیلی یگرفته و محزون لحن این از

 !شده؟ چیزی لیلی،-

 :داد پاسخ و کشید آهی

 !اومد سرمون بالیی چه دیشب بدونی اگه اوف،-

 حالتی با که بود این بود، رفته هاله اشساله نه یدخترخاله تولد مهمانی به گذشته شب لیلی

 :پرسیدم متعجب و ترسیده

 !شده؟چی چی؟-

 :گفت و کرد کوتاهی مکث

 !حسابی دعوای یه شد، دعوا-

 :گفتم و کشیده هینی

 کرد؟ دعوا کی با کی چرا؟ دعوا؟-

 اتفاقات کردن مرور مشغول رسیدمی نظر به. کرد سکوت و داد بیرون سینه از کالفه را نفسش

 :گفت قبل یگرفته و آرام لحن با سپس. بود ذهنش در افتاده

 تا رفتیم شونخونه به مادرم و پدر با تولد جشن مراسم شروع از زودتر ساعت یه ما... راستش-

 رو خونه و باشیم بودن اومده هاله تولد برای که هامخاله از دیگه دوتای و هاله مادر حال کمک

 هابادکنک کردن باد مشغول باهم. بود من کنار هم( هاله عموی دختر) نسترن. کنیم اماده

 کردن باد مدت یه بعد. کردمی تزئینشون و پیچیدمی ربان هابادکنک دور هم نسترن. شدیم

 رفت باال طبقه از هم نسترن که شد این. شد تموم هم مشکی هایربان و شد تموم هابادکنک

 .کنه استراحت کمی تا نشست سالن تو و پایین

 آن به و دادم قرار کمرم پشت را بود افتاده تختم روی بر که بالشی و شده جا به جا تختم روی

 :گفت بلندی صدای با مادرم. دادم تکیه



 .بیا جان مهسا-

 :گفتم و کرده تر زبانم با را لبانم

 .میام االن مامان، باشه-

 :گفتم مسکوت لیلی به خطاب سپس

 خب؟-

 اختالف دچار باهم اواخر این مادرش و پدر یعنی نسترن یخانواده دونیمی... نسترن... خب-

 طالق که زیاده خیلی احتمالش که میگن فامیالشون تو حتی. زنننمی حرف باهم که اینه شدن

 پایین، رفت وقتی... نده بروز کنهمی سعی ولی ست گرفته یکم این خاطر به هم نسترن. بگیرن

 کمک باال بره که گفت بهش بود خوردن چایی مشغول و بود نشسته پایین که هاله بزرگ برادر

 خواممی االن و کردممی کار داشتم االن تا من گفت و نکرد قبول اون اما گشتن ول جای به کنه

 گویا... دعوا گرفتن دادن تفسیرش و طول هی که کوچیک موضوع همین سر. کنم استراحت

 میگم پدرم و مادر به بری جلوتر حدت از و بذاری من سر به سر بخوای اگه گفته بهش نسترن

 !بگیرن؟ طالق خوانمی که همونایی مادر، و پدر کدوم گفته اونم و کنن ادبت

 .گرفت باال دعوا که شد این و

  

 تا. زدم امگونه به آرامی یضربه چپم دست کف با و گرفته دندان به را زیرینم ب**ل اختیار بی

. است داشته حالی و حس چه لحظه، آن در بیچاره دخترک آن که کنم درک توانستممی حدودی

 گریان ترسد،می یا و است خوشحال کودکی که زمانی. است فرزندان مطمئن و امن کانون خانواده

 خودش مادر و پدر به اشخانواده به همه از اول باشد، که روزی و حال هر در خندان، یا و است

 دل در اهمیتی و ارزش یک پدر. کنند پر را دیگری جای توانندنمی کدامشان هیچ. بردمی پناه

 و همراز و همراه یک مادر دختران، برای خصوصا. دیگری اهمیت و ارزش یک مادر و دارد کودک

 اعتماد سخنانش و اعمال و او به همیشه به تا توانندمی که کسی. است اعتمادشان قابل دوست



 را کودک وجود از اینیمه که پدری اگر شود، پاشیده هم از خانواده گرم کانون این اگر حال. کنند

 !شد؟ خواهد چه بچه این تکلیف شوند، جدا یکدیگر از دیگری، ینیمه هم مادر و کندمی کامل

 سالشه؟ چند نسترن... نسترن-

 :داد پاسخ و کرد کوتاهی مکث لیلی

 .هست هم بچه تک... سالشه هیجده-

 برادری، نه و دارد خواهری نه که ساله هیجده دختر یک. فشردم و دادم قرار قلبم روی بر را دستم

 را سنگین بار این تواندمی چطور بیاید؟ کنار مادرش و پدر جدایی درد با تنه یک تواندمی چطور

 کند؟ انتخاب را نفر یک دو، آن میان تواندمی چطور بکشد؟ دوش به

 لبخند با مادرم و شده باز آرامی به اتاقم در. ریختم هم به را آنان و زده موهایم به چنگی کالفه

 و داد قرار تختم کنار میز روی بر را امچایی فنجان. شد داخل بود، مانده لبش یگوشه که زیبایی

 بوسیدم و گرفته را بود شده برداشته موهایم روی از که دستی. کشید موهایم به دستی محبت با

 .شد خارج اتاق از آرامی به و گرفت عمق لبخندش که

 باشم، بچه اون جای اینکه تصور حتی. بدیه حس چه دونممی. بگم چی دونمنمی واقعا... اووف-

 .بوده کننده ناراحت و سخت براش خیلی حتما. اندازهمی تنم به رعشه

 :داد ادامه و کرد تایید را سخنانم لیلی

 گرنمی دعوا دارن اینا دید و پایین رفت دوید هاله گرفت، باال دادشون و جیغ صدای وقتی... اره-

 در نسترن دیدم که خبره، چه ببینم تا پایین رفتم بقیه همراه سریع منم. گفت ماها به باال اومد

 جمع رو وسایلت که گفت نسترن به اونم و اومد بیرون مادرش با اتاق از کردمی گریه که حالی

 .خونه گردیمبرمی ما کن،

 است بوده سخت نیز نسترن مادر برای شک بی. بگویم چه که دانستمنمی بود، شده قفل زبانم

 .است شده تکه هزار قلبش و ببیند حال آن در را کودکش که

 :نالیدم و فشردم هم بر را هایمپلک



 .بوده سخت براش خیلی حتما... مادرش بیچاره-

 :داد پاسخ ناتوانی با که شنیدم را لیلی آلود بغض و لرزان صدای

 التماس گریه با و بود کرده حلقه نسترن پاهای دور رو دستاش که بود هاله بدترم همه از... اره-

 رو اینا داشتم فقط وسط اون منم! که زد رو داداشش قدش ذره یه اون با اینقدر. نره که کردمی

 اصال. کنه خرید بیرون بود رفته نبود خونه( هاله مادر) بهنازم خاله... کردممی گریه و کردممی نگاه

 .شد گرفته هممون حال. بود دردناکی وضع یه

 :داد ادامه و کرد مکثی

 مادر که مطمئنم. بود شده پریشون و عصبی چطور( هاله برادر) سورن که دیدم من... اون از بعد-

 و اتاقا از یکی تو برد رو مادرش نسترن انگار چون. بود نذاشته جواب بی رو توهینش نسترن

 .زده حرف بهش و زده صدا رو سورن اونم چیشده، که گفت

 :غریدم زیادی عصبانیت و خشم با و شد مشت دستم

 .کردممی اشتیکه تیکه ذاشتم،نمی زنده رو اون بودم، جاش اگه من. کرد خوب-

 :گفت و کشید غلیظی و دردناک آه لیلی

 و دعوا این از بیشتر که بره خواسته اما داشته، رو حس همین لحظه اون توی اونم مطمئنم-

 :گفتم و دادم ماساژ را هایمشقیقه.نشه خراب این از بیشتر هاله تولد روز و نیاد پیش ناراحتی

 خوشی و خیر به تولدش جشن حاال... افتاد حال اون به و شد دعوا وسط اون که بچه اون بیچاره-

 گذشت؟

 :داد پاسخ باشد، گرفته ایتازه جان صدایش که انگار لیلی

 کل گرفتن، جشن ساعت ۴. بود کرده دعوت رو دوستاش. گذشت خوش بهش هم خیلی اره،-

 !سرشون رو بودن گذاشته رو باال یطبقه

 :داد ادامه که شدم چایم نوشیدن مشغول و کردم ایخنده تک



 بهنازم خاله یعنی... اومدن دوباره مادرشم و نسترن جشن شروع از بعد ساعت دو یکی البته-

 خواستننمی هم اونا. کرده تربیتی بی اینقدر که کنهمی سرویس رو سورن دهن نیان اگه گفتمی

 دونینمی. بود اومده هاله خاطر به هم نسترن. شه خراب مادرش بیداد و داد با هاله تولد روز

 .شد خوشحال چقدر هاله اومد که وقتی

 :گفتم و زدم لبخندی

 خود اصال و دعوا موضوع ولی. نشد بدتر این از دعواشون که شکر رو خدا باز. دلم عزیز جان ای-

 !خورهمی هم به بیشعور یپسره اون از حالم. بود مزخرف خیلی دعواشون

 :گفت آمیزی طعنه لحن با و خندید نیز لیلی

 .نیست اشکله اون توی عقل دوزار اما داره، قد دومتر و سن سال یک و بیست طور، همین منم-

 :پرسیدم ایزده حیرت لحن با و دادم باال ابرویی تای

 قد؟ دومتر-

 :گفت و خندید شیرین

 !قدشه متر دو نزدیک اره،-

 :گفتم خندیدم،می که طور همان و زدم سوتی

 موضوع یه سر ساله هیجده دختر یه با و سالشه یک و بیست وقت اون! بلندیه قد عجب اوه،-

 !بیشعوریه عجب! گرفته؟ دعوا چرت

 :گفت ایطلبکارانه لحن با نیز لیلی

 اشکله تو عقل زار دو که، گفتم دوما داد، گیر نسترن به سورن که اوال. میگم رو همین منم-

 برادر. کوچیک خواهر یه و برادرن دوتا ست،خانواده اول یبچه. بیشعوریه ادم واقعا و نیست

 ادم کال و حراف و تربیت بی و بیشعور سورن این ولی مودبیه، و خوب پسر همایون وسطی

 !بیخودیه



 :گفتم لیلی به خطاب آمیز طنز لحنی با و فشردم برهم را لبانم

 و حرفا این با نشناخته و ندیده من! باشی؟ نکرده بارش که مونده هم ایدیگه صفت... خب-

 !شدم متنفر هیکلش و ریخت از تو توصیفات

 :داد پاسخ ایبامزه لحن با و کرد کوتاهی مکث لیلی

 دلم االن به تا تولد جشن بعد دیشب از! شدم راحت اخیش،! بود یادم همینا فعال دیگه، نه-

 ...بزنم زنگ بهت که بشه صبح خواستممی همش و ترکیدمی داشت

 :داد ادامه آرامی لحن با بعد و شد ساکت ایثانیه چند

 دلش و زد نسترن به سورن که حرفی اون... اما شد برگذار خوب تولد جشن که درسته دونیمی-

 منم برای دختر اون عذاب و ناراحتی دیدن. بود کرده درگیر رو ذهنم وقت تمام... شکست رو

 .دردآوره خیلی

 :گفتم و داده قرار گوشم پشت را کوتاهم موهای از ایدسته

 مادر و پدر جدایی درد تحمل و بار این تحمل و کشیدن دوش به. سوزهمی براش دلم طفلی... اره-

 و شه حل چیز همه کنه خدا. زنننمی حرف باهم و دارن اختالف میگی که تو حاال. سخته خیلی

 .نکشه جدایی به کار

 دختر کال و داریم هم با خوبی ارتباط اما ترهکوچک ازم اینکه با. ایشاال بشنوه، دهنت از خدا اخ-

 .کنه تجربه رو دردی همچین خوادنمی دلم اصال مهربونیه، و خوب

 :پرسید هیجان با بعد دقایقی و کرد تعلل اندکی

 بود؟ چطور تو گیتار کالس.. .خب-

 روی بر را فنجان چایم، هایجرعه اخرین نوشیدن پس و کرده تکیه بود کمرم پشت که بالشی به

 .دادم قرار کنارم میز



 خیلی. خوبیه ادم کال. صبوره و مهربون و جوون خانم یه فاخر، خانم استادمم. بود خوب خیلی-

 کالس بعد که بزنی حدس تونینمی فقط. بود خوب خیلی اولمم یجلسه. اومد خوشم ازش

 !افتاد اتفاقی چه گیتارم

 :پرسید متحیر و زده هیجان لیلی

 افتاد؟ اتفاقی چه-

 :دادم پاسخ آرامی صدای با و داده چپم دست انگشت هایناخن به را نگاهم

 !رو ساشا خواهر... دیدم رو آروشا-

  

 :پرسید ناباور و زده حیرت لیلی بعد، و شد برقرار میانمان کوتاهی سکوت

 کرد؟می چیکار جااون اون چی؟-

 :دادم پاسخ و فرستاده بیرون به امسینه از مانند آه را نفسم

 میرم، دارم من که موقعی یعنی منه، بعد کالش ساعت... گیتار کالس نام ثبت برای بود اومده-

 !میاد اون

 جمله از بود افتاده آروشا با دیدارم از بعد که اتفاقاتی تمام و فشرده هم بر را لبانم سپس

 سکوت طوالنی یدقیقه چند برای لیلی. دادم شرح برایش را ساشا با اممکالمه و هایمانصحبت

 :گفت ایجدی کالم لحن با بعد و کرد

 داری انتظار ازش چطور. عاشقته کرده اعتراف که خودشم. شده عاشقت پسر این... خب-

 بشه؟ بیخیالت

 :دادم پاسخ داری نیش کالم لحن با و زده پوزخندی

 !کنهمی عاشقی ادعای و منه دنبال که کسیه تنها اون انگار که زنیمی حرف جوری یه-

 :گفت و زد تلخندی نیز لیلی



 .عاشقه واقعا یکی این! عاشقی ادعای میگی داری خودت-

 :دادم پاسخ و دادم تکان طرفین به سری

 بودی؟ ارتباط در باهاش چقر شناسیش؟می چقدر عاشقه؟ این که دونیمی کجا از تو وقت اون-

 نظری نبودنش یا بودن عاشق مورد در بخوام حاال که شناسمشمی چقدر مگه! من خود اصال یا

 بدم؟

 :داد پاسخ قاطعانه لیلی

 رو خودش هم. کردی مالقاتش بارها و شناسیشمی تو اما شناسمش،نمی من که درسته-

 ارتباط خواهرش با هم و دیدی نزدیک از رو مادرش و پدر هم رو، اشخانواده هم و شناسیمی

 !بیاد در آب از متاهل طرف یهو که نیست مجازی فضای تو داری،

 ابروانم میان ظریفی اخم وجود این با چیست، مقصودش که دانستممی و دریافتم را اشکنایه

 :دادم پاسخ و گرفت شکل

 زندگی چطور و کنهمی چیکار که نیست مهم برامم. کنم اعتماد بهش توتمنمی بازم من اما-

 !کنهمی

 :پرسید خاصی کالم لحن با و کرد ایخنده تک لیلی

 الکی رو انرژیش و وقت و نیاد دنبالت که گفتی و زدی زنگ بهش نبود مهم برات چون وقت اون-

 !برسه؟ زندگیش و کار به و نده هدر

 :گفتم زیرلب و کشیده آهی

 .باشه داشته ایآینده باهاش تونهنمی که کنه کسی عالف خودش الکی خواستمنمی فقط-

 :گفت و آمد کالمم میان به طلبکارانه لیلی

 کنی؟ خراب رو اتآینده و حال و بمونی اتگذشته تو خوایمی کی تا دختر نتونه؟ چرا-



 این آوردن زبان به با که فهمیدمنمی زدم، امآشفته موهای به چنگی و افتاد برهم هایمپلک

 آینده و حال کدام از بودند، کشانده انحطاط به مرا روح و قلب برسد، کجا به خواهدمی جمالت

 گفت؟می سخن

 اگه حتی منه، قلب توی که دردی. کشممی دردی چه من دونینمی اما راحته، تو برای گفتنش-

 .گیرهنمی آروم بگذره سالم صد

 :گفت عصبانی حالتی با و کرد پوفی لیلی

 چیزی یه دنبال فقط کردی، فراموش که وقته خیلی رو مازیار هم و مهرداد هم تو من نظر به اما-

 از مازیار جدایی و طالق مسبب کنیمی فکر هنوزم تو. بدی عذاب رو خودت که گردیمی

 رو ادم تا دو زندگی اشتباهیت یعالقه و جا بی اعتماد با کنیمی فکر هنوزم تو هستی، همسرش

 تو. بزنی صدمه یکی به بازم ترسیمی چون نمیری عاشقی و عشق سراغ دیگه و کردی خراب

 و خودت هنوز تو. کنیمی اینجوری خودت با داری که همینه برای! بزنی صدمه ساشا به ترسیمی

 :دادم پاسخ کردن فکر ایلحظه بدون!کشیمی زجر که همینه برای نبخشیدی، رو مازیار

 .کنممی قطع شده تموم حرفات اگه. کنم استراحت خواممی ام،خسته خیلی من لیلی-

 :گفت دلخوری و آرام لحن با نیز لیلی

 .باش خودت مراقب باشه،-

 .فعال طور، همین هم تو-

 قلب به نزدیک جایی_امسینه به را تلفن سیاه یصفحه. دادم خاتمه را تماس و

 کس یا خودم از دلخوری یا و بود خستگی سر از دانمنمی. بستم را هایمچشم و فشردم_امبیچاره

 چیز همه بند و قید از و رفتم فرو عمیق خوابی به نهادم، هم بر را هایمپلک که همین اما دیگری،

 .شدم خالص

*** 



 کناری را گیتارم و زدم رویش به لبخندی شد، وارد و زد در پدرم که بودم گیتارم با تمرین مشغول

 هدیه امگونه به را آمیز محبت و گرم ایه*س*بو او و برخاستم جایم سر از احترامش به. دادم قرار

 .داد

 .دلم عزیز نباشی خسته-

 :دادم پاسخ و خندیدم شیرین

 چیزایی اون بعدی یجلسه تا کالس از بعد روز هر باید گفته بود، اولم یجلسه تازه بابا، مرسی-

 .کنم تمرین رو میده یاد که

 :گفت بود، دوخته گیتارم به را نگاهش که طور همان و داد تکان کالمم تفهیم ینشانه به سری

 .عالیه هنرمند یه جهت هر از عزیزم دختر دیگه، خوبه-

 !بودم پدرم لوس و کوچک دختر هم هنوز من و شد سرخ هایمگونه

 .جونم بابایی مرسی-

 رنگ ناگهان بعد، و کشید سیاهم موهای به دستی. دادم هدیه اشگونه به کوچک ایه*س*بو و

 .شد دلمرده و غمگین و کرد تغییر محبتش با و شاد نگاه

 :پرسیدم اش،ناگهانی تغییر این از زده حیرت

 افتاده؟ اتفاقی بابا؟ چیشده-

 :داد پاسخ دلخوری و آرام لحن با و کرد خارج گلویش از سوزناک آهی

 .کردینمی کوتاهشون کاش بودم، بلندت موهای عاشق من-

 :دادم پاسخ کوتاه، ایدقیقه گذشت از پس و زده تصنعی لبخندی

 کردن حموم موقع هم. کردنمی اذیت خیلی بلندم موهای. بابا بودم شده خسته دیگه من خب-

 .کردم کوتاهشون همین برای بود، سخت ازشون نگهداری و مراقبت هم و بودن کننده اذیت



 فریاد را حقیقت بیچارگی با امکشیده زجر قلب که زمانی بود، این از تردردناک دروغی چه و

 زند؟می

 دیدن با و شد اتاق وارد مادرم که بزند حرفی تا کرد باز دهان و انداخت امآبی چشمان به نگاهی

 :گفت طلبکارانه دونفر، ما

 !نشدین حاضر هنوز که تا دو شما بابا، ای-

 :پرسیدم و داده باال ابرویی تای

 بریم؟ قراره جایی-

 :داد پاسخ و داد تکان سری پدر

 که شو حاضر داییت، یخونه بریم شام خوایممی. شد فراموشم که بگم رو همین بودم اومده اره،-

 آن، در که بروم ایخانه به خواستنمی دلم. گرفتم پدر چشمان از را نگاهم و گزیده ب**ل.بریم

 و کرده رعایت او به را امفاصله مانجدایی از پس. است من چشمان مقابل و دارد حضور مهرداد

 او واقع در. نتواستم اما کنم برخورد امپسردایی همانند او با بتوانم تا کردم را خود تالش تمام

 از عجیبی طرز به شد، ظاهر چشمانم مقابل خراب حال آن با که باری آخرین از پس و. نخواست

 دایی یخانه به رفتن جز ایچاره وجود این با. شدممی خاطر آزرده او با امدوباره شدن رو به رو

 :گفتم و دادم تکان سری! نداشتم

 .میشم حاضر سریع من. بیرون برین شما باشه،-

 و کشیده آهی. رفت بیرون اتاق از موهایم بوسیدن از پس نیز پدر و گفته ایباشه مادرم و پدر

 کمد طرف به سپس. شدم وسایل کردن جور و جمع و خودش جای در گیتار دادن قرار مشغول

 بیرون کمدم از را صورتی شال یک و سفید جین شلوار صورتی، مانتوی یک و رفته هایملباس

. دادم انجام نیز آرایشی مختصر و نموده تعویض امخانگی هایلباس با را آنان سپس. کشیدم

 از یکی زدن از پس و دادم قرار آن در را تلفنم و هندزفری و شارژر. برداشتم میزم زیر از را کیفم

 مادر و کند روشن را ماشین تا بود رفته پایین پدر. شدم خارج اتاق از خود، به محبوبم عطرهای

 از هردویمان و زد لبخندی دیدنم با. کشیدمی مرا انتظار و بود ایستاده خانه باز نیمه در کنار نیز



 و انداختم دوشم روی بر را رنگم مشکی کیف بندهای پوشیدم، را هایمکفش. آمدیم بیرون خانه

 صندلی روی بر آنان پشت نیز من و نشست پدر کنار مادر. رفتیم ماشین طرف به مادرم با همگام

 به را سرم آورد، در حرکت به را ماشین پدر که همین و دادم قرار کنارم را کیفم. گرفتم قرار عقب

 .افتاد هم بر هایمپلک و دادم تکیه آن یشیشه

 پاهایم و هادست در. بود برگرفته در را وجودم تمام باره یک به عجیبی خستگی احساس

 کدام هر به که کیلویی چند ایوزنه آنان، کردن بلند با انگار که طوری. کردممی سنگینی احساس

 عجیبی درد احساس امسینه در و بود شده خشک گلویم! شودمی بلند نیز است متصل آنان از

 دقایقی تا که چرا ام،افتاده روز و حال این به دلیل چه به که کنم درک توانستمنمی. کردممی

 از را ذهنم تا کردم را تالشم تمام و فشردم هم بر را هایمپلک. داشتم خوبی جسمانی حال پیش

 با و کردممی مرور ذهنم در مدام را لیلی آخر سخنان که چرا. نتوانستم اما کنم، خالی فکری هر

 را عذاب و ناکامی حس این مازیار و خود نبخشیدن با من آیا اوست؟ با حق آیا که گفتممی خودم

 نه، را بودند کرده من با که کاری ام؟کرده فراموش را مهرداد و او آیا ام؟کرده ایجاد خودم در

 اندیشیدم، موضوع این به دقت به که زمانی و ام؟کرده فراموش را داشتم آنان به که احساسی

 که تلخی یتجربه و امنکرده فراموش را امداشته مهرداد با که بدی خاطرات من گرچه که دریافتم

 را امداشته آنان به که احساسی اما دارم، خاطر به همچنان را بود کرده ایجاد زندگی در مازیار

 اما نیستم متنفر مهرداد از. امکرده فراموش را مازیار و مهرداد به امعالقه. امکرده فراموش

 آزار مرا_من یدوباره داشتن_رسدنمی آن به که چیزی خواستن و روز و حال آن در دیدنش

 داشتم او به که نفرتی اما نداشتم او به ایعالقه. نبود گونه این مازیار خصوص در اما. دادمی

 دوست را او زمانی که دارم نفرت نیز خود وجود از بخشی از همچنین. برجاست پا همچنان

 چه باید بود، وجودم در که عذابی و نفرت حس این از شدن خالص برای ولی. است داشته

 !کردم؟می

 مهسا؟... دخترم... عزیزم-

 و گیج چشمانی با و پریده خواب از دادمی تکان و بود گرفته را امشانه که مادرم دست هایتکان با

 :گفت و خندید که کردم نگاهش سرگردان



 تمام. دادم باال ابرویی تای و انداختم اطراف به نگاهی!رسیدیم خانم، دختر شدنه پیاده وقت-

 !بودم؟ خوابیده را راه طول

 با و بود ایستاده خانه ورودی در مقابل پدر. شدم پیاده ماشین از و برداشته کنارم از را کیفم

 نیز او. ایستادیم کنارش و رفته او سوی به مادر با گام هم. بود گرماننظاره زیبا و کوچک تبسمی

 ابتدا و شد گشوده هم از مانندی تیک صدای با در. فشرد را خانه زنگ بعد، و کرد درنگ ایلحظه

 حرکت پدرم جلوی و مادر پشت. شد داخل سرمان پشت نیز پدر بعد و شدیم داخل مادر و من

 دلم و بودم حالی بی و خواب هوای و حال در همچنان بود، خسته چشمانم. کردممی

 چندین و کرده گشاد را چشمانم وجود این با. شوم بیدار داشتم که آرامی خواب از خواستنمی

 رویی خوش با رعنا دایی زن. ببرم بین از را امآلودگی خواب و خستگی تا مالیدم را هایمپلک بار

 و کردیم بوسی رو یکدیگر با. کشید آغوش در سخت مرا بعد و مادرم ابتدا و آمد استقبالمان به

 شدیم، که داخل. کردند خشنودی ابراز هم دیدار از و دادند دست یکدیگر با نیز دایی و پدر

 داخل هایمبل از یکی روی بر مادر کنار و آورده ب**ل بر کوچکی لبخند. ندیدم را مهرداد

 و چای برایمان تا رفت آشپزخانه به بالفاصله دایی زن و نشست دایی کنار پدر. نشستیم پذیرایی

 .بیاورد اینوشیدنی یا

 :گفت آمیزی تحسین نگاه با من به خیره و چرخاند را سرش دایی

 !میشی قبل روز از زیباتر روز هر ماشاهللا،-

 :دادم پاسخ و کرده ایخنده تک

 !جون دایی شینمی دیروز از ترجوون و ترتیپخوش روز هر هم شما ممنونم، خیلی-

 :گفت و خندید نیز دایی

 !بانو من به دارید لطف خیلی خیلی-

 که داشت دست در ایسینی. آمد ما طرف به و آمد بیرون آشپزخانه از دایی زن زمان، همین در

 .داشت قرار پرتغال آب لیوان شش آن، در



 را هاپرتغال آب زیرلبی، تشکری با نیز ما و هالیوان کردن تعارف به کرد شروع دایی زن

 نوشیدن بنابراین سوخت،می و بود شده خشک آمدنمان موقع همان از گلویم. داشتیمبرمی

 .گردد جانم و روح یکننده تازه و وجودم گوارای توانستمی تازه و خنک پرتغال آب آن از قدری

 با گاه و سکوت با گاه نیز من و شدند گو و گفت و صحبت مشغول امدایی و پدر دایی، زن و مادر

 خنده به امدایی زن سخنان با هم گداری گه. کردممی شانهمراهی قاطع و آرام سخنانی

 تعداد از است، خانه مهرداد که دانستممی. گرفتمی باال هایمانخنده صدای و افتادیممی

 ریخته پسرش برای را ششم لیوان که زد حدس شدمی بود، عدد شش که پرتغال آب هایلیوان

 راهروی مسیر به نگاهی و چرخاندم را سرم. آیدنمی بیرون اتاقش از چرا که دانستمنمی اما. است

 کرده حبس اتاقش در را خودش که است من خاطر به انداختم، رسیدمی مهرداد اتاق به که خانه

 تواند.نمی و کشد.می خجالت من دیدن از حتما باشد، همین باید! ندارد؟ مرا دیدن روی است؟

 و بود خواهد چه او به نسبت رویداد آن از پس من واکنش که داندنمی. کند نگاه چشمانم به

 !شدنمی که طوری این اما است، کرده مخفی من از را خودش

 کمک برای که دانستمنمی حقیقتا و سوختمی برایش دلم. انداختم پایین را سرم و کشیدم آهی

 !است ساخته ازم کاری چه او به کردن

 غذایش به سری و برود آشپزخانه به تا برخاست سرجایش از کوتاه ایعذرخواهی با رعنا دایی زن

 :پرسیدم و انداخته براقش و زیبا چشمان به نگاهی برگشت، که وقتی. بزند

 ببینیمش؟ ما نمیاد کجاست؟ مهرداد دایی، زن-

 :داد پاسخ و زد لبخندی او که کرد نگاه دایی زن به منتظر و کنجکاو نیز مادر

 موقع نباشین، نگران. کنه استراحت تا موند اتاقش تو همینم برای داشت، سردرد یکم راستش-

 .میاد شام

 تا. شدم سوگند با کردن چت مشغول و آورده بیرون کیفم از را تلفنم بعد، و دادم تکان سری

 زن و مادرم بگیریم، قرار میز یک پشت شام صرف برای و شود حاضر مانامشب غذای که زمانی

 اکثرا دایی و پدر. گفتندمی سخن دری هر از بودند، گو و گفت مشغول دایی و پدر و دایی



 در مملکت سیاسی اوضاع و جامعه وضع از سخن و کردندمی اجتماعی و سیاسی هایبحث

 در گداری گه نیز من و بودند خودشان عادی هایصحبت مشغول امدایی زن و مادر اما. بود میان

 زن گرفتیم، قرار میز پشت مانهمگی که زمانی نیز، شام هنگام به. کردممی شرکت هایشانبحث

 ایصندلی روی بر و میز پشت. بزند صدا شام صرف برای را او تا رفت مهرداد اتاق به رعنا دایی

 پشت و دایی زن ابتدا که بودم دوخته چشم دایی زن رفتن مسیر به و بودم نشسته پدرم کنارم

 سالم مادرم و پدر با و آورد باال را سرش. نشست هاصندلی از یکی روی بر و آمد مهرداد نیز او سر

 من طرف به را سرش تواندنمی عبارتی به یا و خواهدنمی رسدمی نظر به اما. کرد پرسی احوال و

. چرخاند من طرف به را سرش هایش،مهمان احترام و آبرو حفظ برای وجود این با. بچرخاند

 تالش که داشت غمناکی هوای و حال. رسیدمی نظر به نگران و خسته نگاهش سبز جنگل

 برایم سری. کنم احساس خوبی به را آن توانستممی من اما. کند پنهان همگان از را آن کردمی

 :گفتم و انداختم چشمانش به مهربانی نگاه و زده لبخندی نیز من. کرد سالم آرامی به و داد تکان

 !عزیز پسردایی سالم علیک-

 بی و کرد کج را سرش حیران و خورده یکه نداشت، من از را برخوردی چنین انتظار که مهرداد اما

 :پرسیدم بیاورم در حالت این از را او آنکه برای. شد خیره من به وقفه

 .داری سردرد گفت دایی زن شده؟ بهتر سرت ببینم-

 :داد پاسخ و کرد تر زبان با را لبانش و آمد خود به من صدای یدوباره شنیدن با

 .بشه کمتر دردش تا بمونم اتاق توی یکم شدم مجبور... دیگه ببخشید. بهترم آره،... آه-

 :گفت و آورد ب**ل بر زیبایی لبخند مادر. بود گفته مادرم و پدر و من به خطاب را این و

 .شدی بهتری که خداروشکر عزیزم، حرفیه چه این-

 و کینه هیچ که بداند خواستممی. بخشیدم امتداد را لبخندم و دادم تکان سری نیز من

 را این نیز او. ندارد وجود من از کشیدن خجالت برای دلیلی و ندارم دل به او از ایناراحتی

 و خنده از ملو فضایی در را شام. بود مانده متعجب و زده حیرت هم همین برای و بود فهمیده



 حال کمک تا ماندیم مادر و من و رفتند پذیرایی سالن به آقایان آن، از پس و کردیم سپری شادی

 .باشیم دایی زن

 مخالف جهت در را ما دستانش با که طور همان و انداخت نفر دو ما به نگاهی رعنا دایی زن

 :گفت داد،می هل خودش

 !بزنید؟ چیزی به دست ذارممی من مگه چیه؟ کارا این بشینید، برین-

 :گفت کنان خنده و زد پس را دایی زن دستان مادر

 !کنم کمکت من بذار حداقل... کنیم کمکت بذارم اخه؟ چیه کارا این رعنا، خدا رو تو کن ول-

 :داد پاسخ ایبامزه لحن با و کرد کج را سرش دایی زن

 .بشورمشون بعدا خواممی که، نیست چیزی کنی؟ کمک رو چی چی اخه-

 تکان طرفین به سری کند، بحث دایی زن با این از بیشتر خواهدنمی رسیدمی نظر به که مادر اما

 با نیز دایی زن. برساند شویی ظرف به را خودش تا گذشت دایی زن کنار از کالفه حالتی با و داد

 کدام هر که شانبامزه حرکات به نگاهی. شود او شستن ظرف مانع تا رفت دنبالش به عجله

 دایی و پدر. شدم دور آنان از خندیدممی که طور همان و انداخته بزند کنار را دیگری کردمی تالش

 لحن با و انداخته امدایی به نگاهی. بودند شده خود صحبت گرم و بودند نشسته سالن در

 :گفتم او به خطاب ایپرسشگرانه

 هوا یکم خوردم، زیادی غذا کنممی حس بخورم؟ هوا تراس رو یکم برم نداره اشکالی جان، دایی-

 !بخورم

 :داد پاسخ و خندید دایی

 .بمون خوایمی چقدر هر تا برو نه؟ که چرا عزیزم اره-

 را خودم. شدم دور آنان از آهسته هاییگام با و داده تکان برایش تشکر و احترام ینشانه به سری

 را هایمپلک و کشیده جلوتر کمی را شالم. ایستادم سینه به دست ایگوشه و رساندم تراس به

 .کند نوازش را صورتم تازه و خنک باد تا نهادم برهم



 مهسا؟-

 و آمد جلو سریعا که پریدم جا از خودم به نزدیک جایی در مهرداد صدای ناگهانی شنیدن با

 :گفت

 .اومدم یهویی ببخشید. منم باش، آروم-

 :دادم پاسخ و زده رویش به لبخندی

 !خودته یخونه حرفیه؟ چه این نه-

 به دردمند و آرام نگاهی با بیفتد، خنده به من آمیز طنز و کوتاه یجمله این از اینکه جای به او اما

. کند نگاهم گونه این بودم ندیده حال به تا. بود غریبه برایم نگاهش حالت. شد خیره چشمانم

 :پرسید و کشید صورتش به دستی عصبی و کالفه که چرخیدم او طرف به کامل

 بگی؟ بهم هیچی خواینمی-

 :گفتم و انداخته باال ایشانه

 بگم؟ باید خاصی چیز نه،-

 :نالید عصبانیت با و کرد مشت را دستانش

 نیفتاده؟ اتفاقی انگار که کنیمی رفتار طوری چرا-

 :دادم پاسخ دوستانه و آرام لحنی با و کرده ترعمیق را لبخندم

 من. نداشتی بدی قصد و نبودی خودت حال توی تو که دونممی من نیفتاده، اتفاقی که چون-

 .نباش نگران پس. نیستم دلخور یا و ناراحت ازتم نگرفتم، جدی اونو

 :گفت و کوبید اشسینه به ناراحتی با اما مهرداد

 خواستممی احمق من. کنم اذیتت خواستممی شدم، مزاحمت اومدم، راهت سر لعنتی من اما-

 !کردم اهانت بهت لعنتی من... من... ببرم خودم با رو تو



 با و داده قرار بازوهایش روی بر را دستانم کف. رفتم جلوتر قدم چند و کشیده عمیقی نفس

 :گفتم آرامی صدای

 همین برای منم. نبودی خودت حال تو اما کردی رو رفتارا اون تو... درسته! مهرداد باش آروم-

 عصبانی یا و دلخور ازت من. بدیم عذاب براش رو خودمون که نیست چیزی. کردم فراموشش

 در و زد پس را دستانم عصبی نگاهی و خراب حالی با او اما.کن تمومش کنممی خواهش نیستم،

 :گفت نرود، باال صدایش که کردمی را خودش تالش تمام که حالی

 یه بهم بخوام ازت و بیام خواستممی. شدم عاشقت که بگم بهت... بگم بهت بیام خواستممی-

 من به لعنت. شدم ناراحتیت باعث فقط... همیشه مثل. زدم گند اما... اما بدی دیگه فرصت

 !من به لعنت

 در را چپش دست و گزیده ب**ل. کوبیدمی سرش به محکم را آن و کرد مشت را چپش دست و

 که منی وجود با خواستمنمی. ببینم حال این در را او خواستنمی دلم. آوردم پایین و گرفتم هوا

 و کرده کوتاهی مکث. دارد نگه خودش قلب در را احساس و عشق این باشم، کنارش توانمنمی

 :گفتم

 .بکش عمیق نفس باش، آروم دقیقه یه... مهرداد-

 و ویرانی به رو که نگاهش سبز جنگل. شد خیره امآبی چشمان به مستقیم و کرد بلند را سرش

 و شده مشت دستان اش،پیشانی روی اخم نهایت، در و شد ترآرام و آرام رفته رفته بود نابودی

 شده جمع چپش دست که همچنان. شد آرام و رفته بین از همگی اش،شده منقبض عضالت

 اینکه از. کردمی نگاهم ساکت و آرام بود، شده محبوس من یدخترانه و کوچک دست دو میان

 به قدم چند و کردم رها آرامی به را دستش و زده رویش به لبخندی. شدم خوشحال بود شده آرام

 .رفتم عقب

 :گفتم آرام و شمرده شمرده بعد و کشیده بود شالم زیر که سیاهم موهای به دستی

 هر... یعنی. فامیلیم باهم فقط تو و من توام، عمه دختر من و منی پسردایی تو مهرداد، ببین-

 اشتباه بگم باید دارم، دوست که کردممی فکر موقع اون اگه افتاده، اتفاق گذشته تو که چی



 رابطه اون هم موقع همون اما اومدمی خوشم ازت اره بودم، ساله هفتده دختر یه من. کردممی

 مشترک چیز یک از حتی تو و من داریم، و داشته هم با زیادی هایتفاوت ما چون. نبود درست

 همه این وجود با! بالعکس و نیست من برای جذابه تو برای که چیزی! نمیاد خوشمون هم

 من به احساسی چه قلبت توی االن تو دونمنمی من. شدیم جدا زود خیلی که دیدی تفاوت،

 ...بدم جواب بهت تونمنمی... من اما داری

 جنگل اما بود آرام ظاهرا. کردمی نگاهم و بود ایستاده. شدم خیره چشمانش به و کردم مکثی

 ابرهای را آسمانش هوای اکنون بود، براق و جالل پر و آرام پیش دقایقی تا که زیبایی و سرسبز

 و نگاه حالت از شدمی راحتی به را ناخوشی و درد اما گفتنمی چیزی. بودند گرفته بر در زا باران

 !بود؟ شده من عاشق حقیقتا او آیا. فهمید چشمانش بغض

 که وقتی تونیممی. باشیم هم برای خوبی دخترعمه و پسردایی تونیممی ما... ببین-

 تونممی. باشیم داشته رو خوشی ساعات و بخندیم و بگیم باهم میان، هم دیدار به هامونخانواده

 ...هامونبچگی مثل درست باشم، برات صدایی و سر پر و شوخ خیلی یدخترعمه

 گیر نفس و سوز جان داشت، درد. نبود شادی روی از اشخنده اما خندید، رسیدم که اینجا به

 کاری توانستمنمی اینکه از شدم غمگین و کردم احساس وجودم تمام با را درد این من و بود

 :دادم ادامه وجود این با. دهم انجام برایش

 نیست؟ بهتر اینجوری هان،. باشیم هامونبچگی مثل درست-

 :گفتم بعد و کردم تازه نفسی و نهاده هم بر را هایمپلک

 خیلی پیش سال سه با. کردی فرق خیلی. هستی خوبی پسر تو. بدم دستت از خوادنمی دلم-

 امیدوارم شدم عوض خیلی منم اما. خوبه خیلی این و شدی مردتر شدی، ترعاقل کردی فرق

 !باشی کرده درک رو اتدخترعمه

 :نالید خشداری و گرفته صدای با که کردم رفتن قصد و زده کوچکی لبخند سپس

 قبول منو تونینمی همین برای شد؟ درگیر باهام روز اون که پسری همون اونی؟ عاشق-

 بود گرفته باال قلبم ضربان. بود افتاده لرزش به دستانم. ایستادم جایم سر او، به کرده کنی؟پشت



 من چرا و چیست؟ برای غریب حال این دانستمنمی اما. کنم تنفس درستی به توانستمنمی و

 آن به که دردسری از مرا روز آن که گفتمی سخن ساشایی از او شوم؟ دچار حاالت این به باید

 حتی من. کنم نگاه چشمانش به توانمنمی حتی که ساشایی. داد نجات بودم شده گرفتار

 از که تصویری تنها! باشم؟ داشته او به ایعالقه توانممی چطور کنم، نگاه اشچهره به توانمنمی

 دیگر مورد، آن جز. گرددبرمی ماناتفاقی و ناگهانی دیدار اولین به دارم ذهن در اشچهره

 باز دهان و فشردم برهم را لبانم. شوم خیره براقش و سیاه چشمان آن و اشچهره به نتوانستم

 گلویم از صدا و چرخیدنمی دهانم در زبان انگار اما ندارم او به احساسی هیچ من بگویم تا کردم

 و خشم سر از نهایت در و بودم مانده بزند حرف تواندنمی که ایبچه مثل. آمدنمی بیرون

 .گرفتم فاصله او از سرعت به و کشیده ایکالفه نفس عصبانیت

 دایی زن و بود نشسته اشقبلی جای همان مادرم رساندم، پذیرایی سالن به را خودم که زمانی

 و هیجان با گاه و جدیت با گاه آنان. بود گرفته قرار اشکناری هایمبل از یکی روی بر نیز رعنا

 خود کنار مرا شادی و شور با دید، مرا دایی زن که هنگامی و گفتندمی سخن یکدیگر با شادی

 به نگاهم و گفتممی سخن آنان با اینکه وجود با. داد شرکت شاندونفره بحث در و نشاند

 چه که دانستمنمی. بود دیگری جای حواسم و هوش اما بود دیگری ینقطه به گاه و هایشانچهره

 او. دارم خود وجود در ساشا به نسبت ایعالقه من که کند خیال مهرداد است شده باعث چیزی

 کجا هر که بود من عاشق خود یگفته به و سمج خواستگاران از یکی. نداشت من با نسبتی هیچ

 آن تلفن پای که زمانی از گرچه. کردنمی رها خود حال به ایلحظه مرا و آمدمی دنبالم به رفتممی

 از را او گمانم به و نکرده پیدا را آیدمی دنبالم به کسی که احساسی آن دیگر کردم، خطابش گونه

 اینکه دلیل اما. نداشتم او به ایعالقه من جهت، هر به. بودم کرده منصرف خود تعقیب

 چیزی او برای که دیدمنمی دلیلی شاید! است نامشخص برایم بگویم مهرداد به را این نتوانستم

 او به ایعالقه که بود این بود انکار غیرقابل و مشخص برایم که چیزی جهت هر به دهم، شرح را

 .ندارم



 محکم یضربه قلبم و کشید تیر سرم ناگاه به داد،می جوالن سرم در افکار این که لحظه همین در

 که کردم خم را سرم ایلحظه و گرفته سرم به را دستم. نمود وارد امسینه یقفسه به ایکوبنده و

 :پرسید نگرانی لحن با مادر و کردند نگاهم نگرانی با دو هر دایی زن و مادر

 خوبی؟... عزیزم چیشد... جان مهسا-

 :دادم پاسخ و زدم کوچکی لبخند و کرده بلند را سرم

 .نیست خاصی چیز کشید، تیر سرم لحظه یه فقط اره،-

 :گفت و کرد مداخله رعنا دایی زن

 امشب. شدی خسته و کردی فعالیت زیاد امروز یا نخوابیدی خوب قبل شب حتما خستگیه، از-

 .کن استراحت و بخواب زود خونه رفتی

 :دادم پاسخ داشتم، برلب که لبخندی با و داده تکان سخنانش تایید ینشانه به سری

 .حتما چشم-

 چه قلبش در که دانستممی. گفتمی سخن پدرم و او با و بود نشسته پدرش کنار نیز مهرداد

 او بودم توانسته من چون کند فراموش را احساس این زودتر چه هر که بودم امیدوار اما گذرد،می

 احساسی تنها اکنون و ببخشم هایشتوهین و هابدی تمام وجود با را او بودم توانسته. ببخشم را

 !دیگری چیز نه و بود؛ او به اشدخترعمه یدوستانه محبت و عالقه بود، مانده قلبم در او به که

 و شده بیدار خواب از آزردمی را روانم و روح که شدیدی تشنگی احساس با زود صبح***

 پتو. شدم خیز نیم جایم در و کشیده امشده خشک گلوی به دستی. شد گشوده هم از هایمپلک

 استراحت و خواب به نیاز و سوختمی چشمانم. برخاستم سرجایم از و زده کنار خودم روی از را

 صبح شش انداختم؛ ساعت به نگاهی رسیدم، که سالن به. شدمی احساس بدنم در همچنان

 وقفه بی را آن و ریخته خودم برای خنک آب لیوانی. شدم آشپزخانه راهی و کشیدم آهی. بود

 و نوشیدم خنک آب دیگری لیوان. کردممی تشنگی احساس همچنان وجود، این با. سرکشیدم

 راهی دیگر باری و کشیدم سیاهم موهای به دستی. شد برطرف امتشنگی و گلو خشکی بار این



 مصیبت کشیدم، باال کمرم پایین تا را پتویم و کشیدم دراز تختم روی که زمانی اما شدم اتاقم

 هر کنم،می سعی اندازه چه تا که نبود مهم! بخوابم توانستمنمی دیگر. آمد فرود سرم بر بعدی

 ببرد، خوابم تا فشردممی برهم را هایمپلک و خوردممی تکان جایم در پیش از بیشتر که قدر

 پتو و شده خیز نیم جایم در عصبی و کالفه! پریدمی سرم از خواب و شده هوشیار قبل از بیشتر

 تارهای و رفته فرو موهایم در اراده بی هایمدست انگشتان. زدم کنار خودم روی از شدت به را

 این مقصر را آنان گویی. کشیدندمی رحمانه بی بعد، و پیچیدندمی خودشان دور به را آنان سیاه

. برخاستم جایم سر از و گزیده ب**ل. دانستندمی من شدن بیدار و ناخوشایند اتفاق

 به ربع یک ساعت سر صبح روز هر او است، خوابیده نیز مادر حتی ساعت این در که دانستممی

 را امشانه. بردمی سر به خود ناز و خوب خواب در اکنون هم و شودمی بیدار خواب از هفت

 با و داده قرار گوشم پشت را آنان از ایتکه سپس. کردم شانه نرمی به را موهایم و برداشته

 در که دفترم به نگاهی و نشسته میزم پشت. رساندم امصندلی به را خود آرام و آهسته هاییگام

 آن در را جدیدم رمان که داشتم هم دیگری دفتر. انداختم نوشتممی را هایمدلنوشته آن

. دادم قرار خود مقابل را آن و گرفته دست در نوشتممی را رمانم آن در که دفتری. نوشتممی

 عمیقی نفس. کشیدم بیرون امجامدادی از نیز را رنگم آبی خودکار و گشوده را اشخالی یصفحه

 و نازک یصفحه روی بر شرط و قید بی و آزادانه داشتم دست در که قلمی دادم اجازه و کشیده

 خود رمان یادامه نوشتن مشغول و کرده خم را سرم. کند هنرآفرینی و برقصد کاغذ یشکننده

 :شدم

 با مرا که دانستممی. گرددمی من دنبال به که دانستممی. بود محبت با و کوچک دختری او-

 درونش عطش که دانستممی. است محتاج کردنم تجربه به و خواهدمی خودش وجود تمام

 کوچک دختری تنها او اما. بکشد آغوش در و ببوید کند، لمس مرا اینکه مگر یابدنمی خاموشی

 او. شناختنمی را سنگی و سرد دنیای این که بود مهربان و لطیف ذهنی و زیبا و براق چشمانی با

 به را خود محبت و بداند صداقت با و پاک را سیاره این هایآدم تمامی تواندنمی که دانستنمی

 نثارش کمال و تمام نیز را اشعالقه و محبت داد،می کسی به دل که زمانی. کند هدیه آنان

 که دانستنمی. است گرفته نظر در برایش را چیزی چه اشآینده دانستنمی که او اما. نمودمی

 نجاتش زمان آن دلیل چه به که بپرسند من از اگر و شد خواهد تکه هزار زودی به کوچکش قلب



 خیال شناختم،می من که عجولی و کوچک دخترک. بود نرسیده زمانش که گویممی ندادم،

 و کمرنگ یسایه تنها دیدمی که آنچه اما دید،می او وجود در مرا. است کرده پیدا مرا که کردمی

 به برایش را دیگری چیز عذاب و نابودی جز که بدطینتی و پلید یسایه بود؛ من از کیفیتی بی

 کاری اما دیدممی را هایشکردن گریه و اندوه را، اشدلشکستگی... را اشنابودی. آوردنمی ارمغان

 اما است یافته مرا که کردمی گمان بود؛ نیافته مرا او بگویم؟ توانستممی چه. آمدبرنمی دستم از

 که کنممی گمان است، غمگین و دلشکسته دختر آن که حال وجود، این با. "نبود گونه این

 !"توانممی. بیابم را او توانممی

 جایم سر از سرعت به و انداخته ایگوشه به را قلمم آمده، خود به ناگاه به رسیدم، که اینجا به

 که بود ممکن چطور. رقصیدمی بودم نوشته که جمالتی و کلمات روی بر امآشفته نگاه. برخاستم

 با من! بود؟ من دست دست، این آیا انداختم، راستم دست به نگاهی! باشم؟ نوشته را آنان من

 نوشته را جمالت این بنویسد، را خواهدمی چه هر تا بودم کرده آزادش که قلمی و دست این

 !بودم؟

 نگاه بودم نوشته که اخری بخش آن به ناالن و ترسیده نگاهی با و برداشته را دفترم لرزان و ترسان

 مشغول بار این که منی! امننوشته را هااین من. باشد درست توانستنمی این نه،. کردممی

 بگویم توانستممی چطور بودم، تمثیل و داستان با همراه خود زندگی حقیقت از بخشی نوشتن

 در آنچه نه، را خود رمان یادامه من یابم؟می رهایی عذاب و رنج از و کندمی پیدا مرا عشق که

 جمالت این! بود؟ ممکن چطور چطور، اما. آوردم در تحریر یرشته به را بود بسته نقش ذهنم

 را خودشان و کرده تراوش ذهنم از اکنون که بودند شده پنهان من ذهن کجای در خالی تو و پست

 !نمایاندند؟می من به کاغذ روی بر پررنگ و آبی رنگی با گستاخی و حیایی بی کمال در

. شد پاره و سیاه تماما که کشیدممی اخر جمالت روی بر سریع و محکم چنان و برداشته را قلمم

 .زدم بیرون اتاق از و انداخته ایگوشه را آن سپس

 به نیز عقل بود، کم امبیچاره قلب. است شده دیوانه هم من ذهن و عقل روزها این است، عجیب

 با سالنی چطور؟وسط! بیایم؟ کنار دیوانه موجود دو این با توانستممی چطور حال! شد اضافه آن



 ناگاه به که کردممی سرزنش را امشده دیوانه عقل و خود مدام و بودم ایستاده خاموش هایچراغ

 .شنیدم را مادرم صدای بالفاصله و شد روشن هاچراغ

 !مهسا؟-

 لحن با و داد باال ابرویی تای که چرخیدم او طرف به آرامی به و گرفته دندان به را زیرینم ب**ل

 :گفت متحیری

 بودی؟ بیدار کی از! بیداری؟ صبح وقت این چرا تو-

 :دادم پاسخ بیحالی و آرام کالم لحن با و کشیده موهایم به دستی

 بخورم، آب لیوان یه رفتم. کرد بیدارم تشنگی. شدم بیدار شیش از... نیست زیادی مدت واال-

 .نبرد خوابم دیگه تختم تو برگشتم و خوردم آب وقتی

 و داد تکان سری است، شده قانع کامال و آمده بیرون تعجب و حیرت از رسیدمی نظر به که مادر

 :گفت

 !میشه بیدار پدرتم دیگه یکم که کنیم حاضر رو صبحونه میز بیا پس خب، خیلی-

 :دادم پاسخ آمیزی شیطنت لحن با و کرده ایخنده تک

 !بگی شما چی هر جان، مامان چشم-

 کامل طور به کن پاک شیشه و پارچه با را مانغذاخوری میز روی. رفتم آشپزخانه به او همراه و

 که را شده حاضر یصبحانه نیز مادر. چیدم میز روی بر را صبحانه وسایل آن، از پس و کرده تمیز

 سفیدمان هایبشقاب از یکی درون بود تازه ذرت و گوجه دلمه، فلفل همراه به پنيري تست نان

 زده هیجان و زده ذوق چنان دلمه فلفل و پنیری تست نان دیدن با. داد قرار میز وسط و ریخت

 با که شدم امگرسنه شکم متوجه تازه و بود گریخته سرم از عالم دردهای تمام که بودم شده

 هاینان از یکی یگوشه از کوچکی یتکه. بود انگیز وسوسه و تست هاینان آن خواستار بیتابی

 دستانم کف زده ذوق که نشست دلم بر چنان آن دلچسب و شیرین طعم. خوردم و کنده را تست

 :گفتم و کوبیده برهم را



 !همیشه مثل درست شدن، عالی اینا! وای-

 :گفت و خندید مادر

 !بیاد کن صدا رو بابات برو بچه، نریز زبون-

 خنده لحن با و آمد خودش پدر که کردم رفتن قصد و دادم تکان سری خندیدممی که طور همان

 :گفتم بانمکی و دار

 !عزیزم دختر و همسر خانه، اهل بر بخیر صبح و درود-

 بخیر صبح و داده را او جواب نیز ما. نشست میز پشت و بوسید مرا سر بعد و مادر ابتدا سپس

 و گرفت قرار رویمان به رو نیز مادر. نشستم میز پشت او کنار نیز من پدر، نشستن با. گفتیم

 به خطاب آرامی صدای با و کرد مکثی پدر.کردیم ماندلچسب و لذید یصبحانه خوردن به شروع

 :پرسید من

 داری؟ کالس امروز... دخترم راسی-

 منظور. شدم خیره چشمانش به سرگردان و گیج نگاهی با و کشیده پرتقالم آب نوشیدن از دست

 !کالس؟ کدام بود؟ چه کالس از او

 :پرسیدم و انداخته مادرم به نگاهی

 ست؟شنبه چند امروز کالس؟-

 :داد پاسخ و زد رویم به لبخندی مادر

 !عزیزم یکشنبه-

 روز که بود ممکن چطور. برخاستم جایم سر از و کشیده هینی ناگاه به مادر، پاسخ شنیدن با

 سر در را آن رویای و کردممی شماری لحظه کالس این برای که منی! ببرم؟ یاد از را گیتارم کالس

 !بود نکردنی باور! بودم برده یاد از را کالسم روز اکنون هم داشتم،

 !بود رفته یادم پاک سرم، بر خاک وای-



 دیدن از مادرم و پدر اما بودم آورده زبان بر تعجب و حیرت کمال در را جمله این من اینکه با

 .کردند خندیدن به شروع و گرفت شانخنده اختیار بی بودم گرفته خود به که ایقیافه

 :گفت کنان خنده و داد تکان طرفین به سری پدر

 کالست از بعد و بخوابی بری صبحونه بعد بود ممکن وگرنه! انداختم یادت خوبه نداره، عیبی-

 !بمونی جا

 و شده خم سپس. کشیدم موهایم به دستی و داده تکان سخنانش تایید ینشانه به سری

 :زدم ب**ل و بوسیدم را اشگونه

 که مرسی... حال این با! عجیبه خیلی... یعنی! بود رفته یادم که نمیشه باورم اصال! بابا مرسی-

 .انداختی یادم

 :داد پاسخ و داد هدیه امچهره به نگاهی پدر

 هم رو چیزا ترینمهم حتی ممکنه وقتا بعضی آدم میاد پیش... که نکردم کاری کنممی خواهش-

 .بخور رو اتصبحانه باقی بشین دیگه... اومده یادت که حاال. ببره یاد از

 .زدم کوچکی لبخند و گرفته گاز درون از را هایملپ

 .اتاقم میرم. شدم سیر مرسی، دیگه نه-

. شدم اتاقم راهی آرام و آهسته هاییگام با و گرفته آنان از را رویم هم من و گفت ایباشه پدر

 ساعت. انداختم ساعت به نگاهی و گرفته دست در داشت، قرار تختم کنار میز روی که را تلفنم

 اگر که دانستمی خدا و داشتم کالس صبح نیم و ده ساعت من. بود صبح دقیقه پانزده و هفت

 .کنم جبران را امروزم یجلسه توانستممی چگونه کرد،نمی یادآوری پدرم

 همان که رمانم دفتر به نگاهی و نشسته امصندلی روی. گرفتم قرار میزم پشت و کشیده آهی

 خاطر به را پیش ساعتی اتفاقات خواستنمی دلم. انداختم بود شده رها میزم روی شده باز طور

 افتاد، بودم نوشته که ایخورده خط آخر جمالت به نگاهم که زمانی جهت همین به بیاورم،

 .بستم شدت به را دفترم و شده خشمگین



*** 

 در که همین اما. کردم رفتن قصد و آمدم بیرون کالس از انرژی پر و شاداب ایچهره و رضایت با

 با. بود کرده دراز در کردن باز برای را دستش که دیدم را آروشا گشودم، هم از را آموزشگاه واحد

 و زده او به لبخندی نیز من. آورد ب**ل بر زیبایی لبخند و گرفت شادی رنگ چشمانش دیدنم

 شاداب و زده ذوق سپس شد، داخل و داد تکان تشکر ینشانه به سری. شود داخل تا رفتم کنار

 :گفت و کشید آغوش در مرا

 !چطوری؟ دلم، عزیز سالم-

 به نگاهی سپس. کردم دور خودم از آرامی به را او و داده قرار هایششانه روی بر را دستانم

 :دادم پاسخ و انداخته براقش و زیبا چشمان

 چطوری؟ تو عزیزم، خوبم-

 :گفت زده هیجان و کوبید برهم را دستانش کف

 !عالیم عالی،-

 :دادم پاسخ و گرفت امخنده اشچهره و نگاه حالت از

 .طوره این که خوشحالم-

 و قدردان لحن با سپس فشرد، محبت با و گرفت زیبایش و باریک انگشتان میان را دستانم

 :داد پاسخ شادابی

 !توا   خاطر به اینا یهمه چون باشی خوشحال بایدم بعله،-

 !بود؟ کرده فراهم رو آروشا شادی اسباب که بودم کرده چه من کردم، تعجب

 :پرسیدم و داده باال ابرویی تای

 !نکردم کاری که من! من؟-

 :گفت زده هیجان سپس برد، ترطرف آن کمی و کشید مرا دست و بست را سرش پشت در



 هم با که روز اون دونمنمی! کارش سر برگشته ساشا که توا   خاطر به! توا   خاطر به دیگه، چرا-

 و کار سر برگرده داداشم شدی باعث تو! ممنونم ازت واقعا اما گفتی، چی بهش زدین حرف

 !کنه زندگی منظم و درست قبل مثل و زندگیش

 ایکلمه توانستمنمی و بود شده قفل زبانم. بگویم چه دانستمنمی. خوردم جا خبر این شنیدن از

 با دیگر باری را دستانم که بودم چشمانش یخیره مبهوت و گیج و ایستاده طور همان. کنم ادا

 :گفت رفت،می داشتیم کالس آن در که اتاقی در طرف به که طور همان و فشرد محبت

 !ممنونم ازت واقعا-

 .کرد رها تنها و تک اندوه و غم از دنیایی با مرا و رفت و

 مقابلم خالی راهروی به و بودم ایستاده جایم سر حرکت بی طور همان کنم؟ چه دانستمنمی 

 لحظه که دیدممی و کردممی احساس وجودم عمق در جایی را غم و ناراحتی. بودم دوخته چشم

 خوبی خبر شنیدن از باید چرا دانستمنمی اما. گیردبرمی در را تنم تمام و آیدمی باالتر لحظه به

. بود رفته اشزندگی و کار سر ساشا! شوم غمگین اندازه این تا بود رسانده گوشم به آروشا که

 غم و دلواپسی از را اشخانواده و رفته اشزندگی و کار دنبال به بلکه آمد،نمی من دنبال به دیگر

 مرا که بود چیزی این و بود بازگشته خویش روزمره و عادی زندگی به او. بود بخشیده رهایی

 سرعت دادم، قرار قلبم روی بر و کرده بلند آرامی به را چپم دست! بود کرده غمگین و ناراحت

 دهانم به گلویم از و زده بیرون امسینه یقفسه از دارد قصد انگار که بود باال چنان آن تپشش

 و ناراحتی ابراز خبر این شنیدن از و بود شده تابم و تب پر قلب با آوا هم نیز بیچاره عقل. برسد

 ذهن در که احتمالی آن خواستمنمی اما دانستممی هم شاید چرا، دانستمنمی. کردمی دلمردگی

 از دیگر باری را در و فشرده هم بر را لبانم. بپذیرم که توانستمنمی و خواستمنمی. بپذیرم را دارم

 عقب هایصندلی روی بر را گیتار. رفتم ماشینم طرف به و آمده بیرون آموزشگاه از. گشودم هم

 ماشین فرمان پشت. رساندم راننده سمت در به را خودم لرزان و خسته هاییگام وبا داده قرار

 به که پسری. بود جذابی و قامت و قد خوش پسر ساشا. دادم تکیه عقب به را سرم و نشسته

 را اشخانواده. پرورانندمی سر در را او داشتن آرزوی زیادی دختران بگویم توانستممی جرئت

. هستند کار درست و سالم ایخانواده و کندمی تایید را آنان پدرم که دانستممی. شناختممی



 و خوب دوستی همانند را او و بودم کرده برقرار او با نزدیکی ارتباط اخیرا شناختم؛می را خواهرش

 خودم به توانستمنمی! نه را خودش اما شناختممی خوبی به را اشخانواده. دانستممی عزیز

 منی! بنگرم اشمشکی چشمان و چهره به توانستمنمی حتی که چرا بدهم را او شناختن فرصت

 باال قلبم ضربان او با ایصحبتی هم ترینکوچک از و کنم نگاه اشچهره به توانستمنمی که

 این با بدهم؟ را او شناختن فرصت خودم به توانستممی چطور سوخت،می هایمگونه و گرفتمی

 در را عجیبی غم کند،نمی تعقیب مرا و آیدنمی من دنبال به دیگر دانممی که اکنون وجود،

 برایم خوشی یخاطره شدیم کالم هم یکدیگر با که باری آخرین از. کنممی احساس وجودم

 تنها مرا که خواستم او از و کشیدم فریاد او سر بر وافر عصبانیتی و خشم با من. است نمانده

 !بود؟ چه اندوه و غم این دلیل پس بودم، رسیده خود یخواسته به که حال. بگذارد

 انگشت و شده تلفنم یدفترچه وارد. کشیدم بیرون را همراهم تلفن کیفم، درون از و کشیده آهی

 نامش به و کشیدم کنار را دستم راه، یمیانه در اما کردم دراز نامش کردن لمس برای را اماشاره

 مانده باقی گفتن برای هم حرفی! بگویم؟ توانستممی چه بگویم؟ خواستممی چه. شدم خیره

 بود؟

 غلط و درست یا و بد و خوب تواندنمی که کوچکی یبچه همانند. کردم کج را سرم و گزیده ب**ل

 نامش لمس امبیچاره قلب و عقل. بودم دوخته چشم اششماره و اسم به دهد تشخیص هم از را

 تماس که گفتمی! کردمی تایید را او هم عقل و بگیر تماس او با گفتمی دلم. کردندمی تمنا را

 دیار به و بسته رخت وجود از اندوه و غم و استرس تا بده گوش بده، گوش را صدایش و بگیر

 دوام با و دلنشین آرامشی و ببازد رنگ درونت تشویش تا شو همکالم او با. بکشد پر دیگری

 تماس برای دلیلی. کنم توجهی دو آن سخنان به توانستمنمی اما گردد، جانت و روح نصیب

 من با که نخواهد دلش دیگر اگر. بگویم چه باید که دانستمنمی طرفی از و نداشتم او با گرفتن

 اشگذشته همیشگی و عادی زندگی به که بود گفته آروشا چه؟ ببیند مرا یا و شود همکالم

 !است نداشته وجود مهسایی ساشا، یگذشته در و است بازگشته

 این کردن آرام برای راه تنها. چرخاندم آموزشگاه طرف به را سرم و دادم قرار کیفم درون را تلفنم

 از بیشتر و بیاید او تا کردممی صبر باید. بود آروشا با گفتن سخن مشوش و تاب بی عقل و قلب



 توانممی کاری چه و امگرفته قرار وضعیتی چه در اکنون بدانم تا بپرسم بود گفته خود که آنچه

 و داده تکیه عقب به را سرم دیگر باری.دهم انجام غمگینم و ناامید عقل و افسرده قلب برای

 مقابل بنابراین رسد،می پایان به آروشا کالس دیگر ساعت نیم که دانستممی. بستم را هایمپلک

 حس. کنم استراحت قدری او آمدن تا که بستم را چشمانم و مانده ماشینم درون آموزشگاه

 خواستمی دلم. بودم ندیده را آن نظیر حال به تا که بود شده ایجاد درونم گری طغیان و عجیب

 دوری از خواستنمی دلم دیگر. کنم نابود و نیست را مانده وجودم در مازیار از که چیزی آن تمام

. بخورم حسرت و بریزم اشک کرد ایجاد قلبم روی که آوری زجر و بزرگ زخم و چشمانش

 که تنفری حس حتی خواستنمی دلم. بماند باقی درونم در او از نشانی و یاد هیچ خواستمنمی

 دو گذشت از بعد. خواستمنمی را کدام هیچ. باشم داشته هم را است من همراه ستسالی دو

 گریه ارزش نه او که بودم رسیده نتیجه این به حال جداشدنمان، و یوم بد و شوم روز آن از سال

 او به که شدیدی تنفر حس ارزش حتی نه و هاخوردن حسرت ارزش نه نداشت، را هایمکردن

 را او و افتدمی دیگری کس دنبال به دیگری فرد به تعهد وجود با که خائنی و پست آدم. داشتم

 سخنان و شیرین کالم لحن با که فردی باشد؟ داشته تواندمی ارزشی چه کندمی وابسته خود به

 هرگز اینکه وجود با کرد وابسته خود به و نرم را ایساله هیجده دختر دل اشعاشقانه

 و گویدمی دروغ که کسی باشد؟ داشته توانستمی ارزشی چه باشد او کنار در توانستنمی

 که کسی باشد؟ زندگی در عاقل و خوب همراهی و همسر تواندمی چطور کند،می نت*یا**خ

 نیز را دختر آن روزی فردا رود،می دیگری دختر دنبال به و کندمی نت*یا**خ خود همسر به امروز

 هیچ ارزش فردی چنین. کندمی رها شودمی سبز راهش سر که جدیدی دختر یا و زن خاطر به

 را خودم نتوانستم من جداییمان، از پس این، وجود با. ندارد نیز را انتقام و تنفر حتی احساسی

 نقش داشت وجود همسرش و مازیار میان که اختالفی و جدایی در که کردممی احساس. ببخشم

 را کشیدمی که دردی و گذاشتممی او همسر جای را خودم بار هر. امکرده تشدید را آن و داشته

 کرده، جدا هم از را ایزندگی اینکه تصور. کردممی نفرین را خودم بار هزار هزاران و کردممی تصور

 بودم گرفته آنان از را ببخشش و ماندن برای ایدوباره فرصت و کرده دورتر هم از را هاییقلب

 با که آدمی و کند پیدا ادامه کی به تا بود قرار رابطه این اینکه فکر بعد و. کردنمی رهایم ایلحظه

 تمام برود پیش کجا تا بود قرار کردمی عاشقی ادعای و بود افتاده من دنبال به بودن متاهل وجود



 دست از را امپاکی و عفت و امخانواده آبروی بود ممکن اینکه فکر. لرزاندمی را تنم هایاستخوان

 که شد باعث موارد این تمام نهایت در و. بود گریزانده چشمانم از را خواب زیادی هایشب بدهم

 اشتباهی و تو که گفتم خودم با. بگیرم خویش مجازات به تصمیم و شده متنفر خودمم وجود از

 موارد این تمام لحظه هر و روز هر باید. باشد چشمانت مقابل لحظه هر و روز هر باید کردی که

 و جا بی اعتماد خاطر به باید. کنی لعنت را خودت و بیاوری خاطر به را زجرآور و ترسناک

 وجودت یذره ذره و شده شکنجه درون از روز هر بودی نامیده عشق را آن که ایاحمقانه احساس

 آن و کنی حمل خودت با ابد تا را احمقانه و شده نفرین احساس این باید. شود گسیخته هم از

 روانت و روح با هاچشم آن صاحب که نبری خاطر از. نبری خاطر از هرگز را سیاه چشم جفت دو

 مقصر افتاد برایت که اتفاقی در هم خودت بلکه او تنها نه که نکنی فراموش نیز را این کردند؛ چه

 فکر و کردممی مجازات را خودم گونه این تمام سال دو کردم،می مجازات را خودم گونه این. بودی

 با آشنایی از بعد درست اما. بود کرده روح بی و سرد را قلبم اششده نفرین چشمان و او یاد و

. کردممی پیدا بهتری احساس و شدمی اشتباهاتم و مازیار درگیر کمتری حد تا افکارم ساشا،

 دیگر باری و باختمی رنگ ساشا چشمان رنگ و نگاه حالت یادآوری با خوب احساس این گرچه

 .گرفتبرمی در را وجودم تمام نگرانی و عذاب و ترس

 هاییگام با آروشا. چرخاندم آموزشگاه درب طرف به را سرم و گشودم هم از نرمی به را هایمپلک

 پیاده ماشین از سرعت به و کشیده گردنم به دستی. افتاد راه به و آمد بیرون محکم و آهسته

 :گفتم و رفته جلوتر قدم چند و بسته را در. شدم

 آروشا؟-

. داد پریشانم یچهره تحویل زیبایی لبخند دیدنم با و بازگشت سویم به صدایم شنیدن با آروشا

 .بیاورم ب**ل به لبخندی تا کردم را تالشم تمام و کشیده سرم روی شال به دستی

 .برسونمت جایی یه تا من بیا-

 :داد پاسخ و انداخت چشمانم به مرددی نگاه

 .بیفتی زحمت تو خوامنمی. خوادنمی نه،-



 :گفتم و داده تکان طرفین به سری

 .زنیممی حرف هم با یکم و رسونمتمی جایی یه تا... بیا! نیست زحمتی چیه؟ زحمت-

 این با. ماندم عاجز آن معنی درک از که انداخت امچهره به عجیبی نگاه و درخشید چشمانش

 همراه و آمد طرفم به کوتاه ایدقیقه گذشت از پس که کردم نگاهش منتظر و پرسشگرانه وجود

 چشمانم به ملیح و زیبا لبخندی با و داد قرار عقب را گیتارش آروشا.شدیم ماشینم سوار یکدیگر

. افتادم راه به و کرده روشن را ماشین. چرخاندم را سرم و زده رویش به لبخندی متقابال. شد خیره

 هایماشین و رهگذران به ماشین یپنجره از سکوت در و کشید موهایش به دستی آروشا

 مورد در او از خواستمی دلم. کند پیدا ادامه سکوت این خواستنمی دلم کردمی نگاه ماناطراف

 شرم دانستمنمی. شدمی من گفتن سخن مانع عجیبی نیروی طرفی از اما بپرسم سواالتی ساشا

 :گفتم خودم با. بود کرده سخت برایم را گفتن سخن بود، که چه هر اما ترس، یا است

 .بپرسم چیزایی یه ازش تونممی موقع اون بکنه، کردن صحبت به شروع دیگه یکم خودش شاید-

 آروشا رفتم،می جلوتر چه هر اما. دوختم چشم رویم به رو مسیر به و فشرده برهم را لبانم سپس

 دقایقی برای و چرخاندمی من طرف به را سرش هم گاهی گه. شدمی قبل از ترآرام و ترساکت

 رفتارهایش. گرداندبرمی را سرش و زدمی لبخندی سپس. شدمی خیره امچهره رخ نیم به کوتاه

 سواالتی که بود ساشا اندیشیدممی که چیزی تنها به لحظه آن در وجود بااین بود، عجیب برایم

 :گفتم آرامی صدای با و زده دریا به را دلم سر آخر. داشتم او مورد در

 کارش؟ سر برگشت برادرت یعنی... ساشا که چیشد. نشدم متوجه درست من... آروشا راسی-

 کرده؟می چیکار وقت همه این که شد مشخص

 :داد پاسخ و بخشید امتداد را داشت ب**ل بر که زیبایی لبخند آروشا

 دوباره داره تصمیم که گفت پدرم به نهار موقع گرفتی، من از رو اششماره تو که روزی فردای واال-

 از بیشتر تونهنمی و شده خسته دیگه که گفت. بده ادامه قبلیش زندگی به و کارش سر برگرده

 .کار سر برگرده ترسریع چه هر خوادمی و بده ادامه این

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث سپس



 زندگی به خوادمی گفت فقط رفته،می کجا و کردهمی چیکار مدت این توی نگفت بهمون-

 .کارش سر برگشت دیگه روز اون از و برگرده قبلیش

 سر ساشا. افتاد جانم به عجیبی یدلهره و لرزید وجودم اعماق در جایی او، سخنان یافتن پایان با

 اما. باشد ایکننده خوشحال و عالی بسیار خبر توانستمی این و بود برگشته اشزندگی و کار

 از را او و بودم کرده برخورد تند او با. بدهم دست از را او خواستنمی دلم. نبود گونه این من برای

. رودمی امزندگی از همیشه برای او و شودمی گونه این که دانستمنمی اما بودم، رنجانده خود

 من دنبال به دیگر اینکه از حتی کند،می چه و کجاست ساشا که بود شده مهم برایم بود، عجیب

 سخنان خاطر به داشتم حتم. داشتم ناخوشایندی و بد احساس کردنمی امهمراهی و آمدنمی

 هم من دارد، صبری کسی هر. بودم رنجانده شدت به را او بود، شده چیز همه بیخیال که بود من

 از بعد توانستمی بود، آل ایده و العاده فوق پسری او. بودم رسانده انتها به را حوصله و صبر این

 بود خوب او برای این. کند زندگی خوشبخت و شاد او کنار در و ببندد دل دیگری دختر به هم من

 .آمدمی شمار به هولناک عذابی و بزرگ دردی من، یبیچاره قلب برای اما

 به خوبی به... بعد به این از تونهمی و کارش سر برگشت حداقل. شدم خوشحال خیلی... خیلی-

 .شد خواستینمی که اونجوری... که خوشحالم. برسه زندگیش و خودش

 نیست و هست تمام و لرزیدمی اما نلرزد تا بردم کار به را تالشم تمام گرچه لرزید،می صدایم و

 .آوردمی در لرزه به خودش با هم مرا

 :گفت و داد تکان سری زده ذوق آروشا

 دیگه حاال اما. طور همین مادرمم بود، نگران واسش خیلی بابام. شد راحت خیالمون! دقیقا-

 .راحته خیالمون

 :افزود و چرخاند من طرف به را سرش

 .توا   خاطر به اینا یهمه و-

 :دادم پاسخ و آورده ب**ل بر ناپسند و زورکی لبخندی



 .نکردم کاری که من حرفیه؟ چه این-

 قلب برای نه بکنم؛ کاری توانستمنمی من. شدم غرق مطلق سکوت در و نگفتم چیزی دیگر و

 زمانی آن. بدهم انجام برایشان کاری هیچ توانستمنمی. امرفته دست از عقل برای نه و امدیوانه

 .توانمنمی نیز حال نتوانستم، باید که

 :گفت و کشید جلو را خودش کمی آروشا

 ...جلوتر یکم... میشم پیاده جااون من-

 به تا چرخاندم را دستم زیر فرمان و دادم تکان سری. داد نشان را اینقطه اشاشاره انگشت با و

 :گفت لبخند با که برگشتم آروشا طرف به و کرده پارک ایگوشه را ماشین سپس. بروم جاآن

 .رفتیم دیگه ما خب،! گل خانم طال دستت-

 باری و برگشت ناگاه به که کرد رفتن قصد و برداشت هم را گیتارش. شد پیاده ماشین از سپس

 هیجان با و کرد داخل بودم آورده پایین که ماشین یشیشه از را سرش. آمد ماشین طرف به دیگر

 :گفت فراوانی ذوق و

 و گرفتم کوچیک تولد جشن یه. تولدمه شب جمعه دیگه، یهفته! رفتمی یادم داشت راسی-

 .بیای هم تو میشم خوشحال. کردم دعوت هم رو آشناهام و دوستا

 :کشید فریاد سرم بر ناامیدم قلب

 !ساشاست دیدن برای فرصت آخرین این-

 :داد فرمان امدیوانه و مجنون عقل و

 !میری تولد جشن این به که بگو-

 اشچهره به را رنگم آبی چشمان نگاه کوتاه، یثانیه چندین گذشت از پس و افتد هم بر هایمپلک

 :دادم پاسخ و داده



 برام هم رو آدرس بعد فقط باشه، مبارک تولدتم پیشایش. میام حتما یعنی... میام... خب-

 .بفرست

 :گفت و داد تکان سری

 .بگو بهم رو اتشماره فقط. فرستممی برات هم رو آدرس! مرسی خوبه، خیلی-

 به و خداحافظی از پس و زد رویم به لبخندی ام،شماره کردن ذخیره از پس او و گفتم را امشماره

 .رفت دیگری سمت به و شد دور ماشین از هایمان،گفتن دیدار امید

 در. آوردم در حرکت به را ماشین رو، به رو به دقیقم و مستقیم نگاه با و چرخاندم را سرم هم من

 اجازه نباید دیگر که بود افکار این درگیر فقط و فقط ذهنم خانه، به رسیدن تا مسیر طول تمام

 خودم از همیشه که سوالی پاسخ نهایت در و دهد عذاب مرا او یخاطره و یاد و مازیار بدهم

 مقصر جریان این در ما از یک کدام اینکه. کردم پیدا را نداشتم آن برای پاسخی اما پرسیدممی

. بودیم مقصر ما هردوی بودم؛ دریافته را پاسخش است؟ گناهکار و کرده اشتباه یک کدام است؟

 و تمام اشناپخته و شدید هیجانات اساس بر که ایساله هیجده دختر. بودم کرده اشتباه من

 او خود که ست سخنانی یپایه بر او از شناختش یا و ندارد او از شناختی هیچ که مردی به کمال

 همراه خدا. برسد آن از غیر دیگری ینتیجه به توانستنمی کند؛می اعتماد است، آورده زبان بر

 و! بشناسم ندارد، برگشتی راه که برسم اینقطه به آنکه از پیش را آدم این توانستم که بود من

 شده تمام. شود تمام باید. بماند باقی امزندگی در او از اینشانه و رد یا و او خواهمنمی دیگر

 و او یخاطره و وجود که بدهم اجازه توانمنمی دیگر. شود پاک هم من جان و دل از باید است،

 .برنجاند مرا امکرده که اشتباهی

 و کیف و شده پیاده آن از ماشین، کردن پارک از پس و نموده وارد ماشین فرمان به کوچکی فشار

 از مانندی تیک صدای با در. فشردم را در زنگ و رفته مانخانه در طرف به. برداشتم هم را گیتارم

 و مصمم نگاهی و محکم و استوار هاییگام با اخیر، سال دو برخالف بار این من و شد گشوده هم

 کوتاه و مشکی موهای و فشرد گرمش آغوش میان مرا محبت با مادرم. شدم خانه وارد اراده با

 شادی لحن و نگاه با و زده هردویشان به لبخندی. گرفت هدیه را پدر هایه*س*بو گرمی ام،شده

. است شده پدیدار هردویشان نگاه در ایویژه درخشش رسیدمی نظر به. گفتم سخن آنان با



. بودم نگفته سخن آنان با ایآزادانه و شاد حقیقتا لحن و نگاه با گونه این که بود زیادی مدت

 دیگر ساعت دو یکی تا نهار که گفت نیز مادر و نموده دعوت کردن استراحت به مرا نیز آنان

 که وارد. شدم اتاقم راهی و داده تکان برایشان قدردانی و تشکر ینشانه به سری. شودمی حاضر

 از پس و داده قرار ایگوشه را گیتارم. کردم روشن را چراغ و کرده ترپررنگ را لبم روی لبخند شدم،

 هادلنوشته آن در که دفتری. نشستم میزم پشت و کشیده موهایم به دستی هایم،لباس تعویض

 :شدم نوشتن مشغول و کرده جدا را آن هایبرگه از یکی. برداشتم را نوشتممی را وخاطراتم

 اونا عشق و محبت و شناختم رو امخانواده و خودم که ایلحظه همون از زندگیم یلحظه اولین از-

 با که کسایی تمام خواستمی دلم و شده مملو محبت و عشق از کردم، دریافت کمال و تمام رو

 وقتی. بشن مند بهره من درون خوب احساس و محبت این از منن اطراف یا و دارن نسبتی من

 خوشم چرا؟ دروغ. میاد خوشم مهرداد امپسردایی از که کردممی احساس بودم ساله هفده

 ازش هارمان و داستانا توی که فردیه همون اون کردممی فکر منم. بود جذابی و زیبا پسر اومدمی

 مونجدایی دلیل. شدیم جدا و نرسید جایی به ما ارتباط اما. کننمی یاد معشوق عنوان با

 رو کار این چرا دونمنمی که بود مهرداد هایتخریب و هاتوهین و عقیدتی و فکری اختالفات

 آشنا بود اون مجری که مردی با بازی، یه طریق از مونجدایی از بعد سال یه حال، هر به. کردمی

 مشکیش چشمای اما نبود، زیبا مهرداد مثل. داشت ایکننده جذب یچهره و باال و قد. شدم

 گفتم خودم با. بودن شده من دنیای تمام مشکی گوی دو اون. بود زیباتر هم مهرداد از حتی

 اینکه با. داشت سیاهی و براق چشمای و معصومانه نگاه. کردم پیدا رو درست ادم دیگه ایندفعه

 تنها نه باشیم، هم عاشق واقعا ما اگر که داشتم باور من اما داشت، من با زیادی سنی اختالف

 عاشق من. بود همینجا دقیقا هم اشتباهمون. بشه مانعمون تونهنمی ایدیگه چیز هیچ که این،

 کنترل غیرقابل و عجیب و شدید قدری به احساس اون. شدم عاشق که کردممی فکر من نبودم،

 این اما! میشم دیوونه بگذره مازیار دیدن یا فکر بدون روزم یه اگه کردممی حس که بود شده

 زن. داره زن. متاهله مردی اون که فهمیدم رحمی بی کمال در چون شد تموم زود خیلی هم ارتباط

 فراموش هرگز رو بود زن اون صدای توی که عصبانیتی و عذاب و درد. افتاده من دنبال به و داره

 از و خیانتش و هادروغ خاطر به مازیار از حقیقت این فهمیدن از بعد خاطرم همین به نکردم؛

 خیال به بود سرم تو که فکرایی با زمان اون. شدم متنفر بودنم احمق و لوحی ساده خاطر به خودم



 به عالقه و احساس هر تمام سال دو. کردم رو کار این و کنم مجازات رو خودم خواستممی خودم

 لحظه هر و روز هر اینکه به کردم مجبور رو خودم و کردم حروم خودم به رو مخالفی جنس

 وضع این دیدم،نمی رو ساشا اگر شاید. بکشم عذاب و بیارم خاطر به رو بودم کرده که اشتباهی

 فکر مازیار به کمتر دیگه. کرد تغییر چیز همه ساشا دیدن با اما! کردمی پیدا ادامه طور همین

 و بخشیدم بودمش، نبخشیده تحقیراش و هاتوهین خاطر به بود سال سه که رو مهرداد. کردممی

 ساشا و رفت یادم از کامل طور به که جایی تا شد دیروز از ترکمرنگ روز هر مازیار یخاطره و یاد

 یگفته به که من داشتنی دوست و لجباز خواستگار. کرد مشغول خودش به رو ذکرم و فکر تمام

 خودم از. کردم تحقیرش. کردم اذیتش خیلی. بکشه دست ازم تونستنمی و بود عاشقم خودش

 عذاب اون از بیشتر خودم بدم عذاب رو اون چقدر هر که فهمیدم بعد اما رنجوندمش،. روندمش

 و مازیار خاطر به که دیدم. میشم ترناراحت خودم کنم ناراحت اونو قدر هر که دیدم. کشممی

 مجازات نداره اون به ربطی هیچ که رو کسی دارم من پیشم، سال دو نابخشودنی ظاهر به اشتباه

 نبخشیدم رو تو من مازیار نویسم،می اینجا هم حاال. کنم تمومش گرفتم تصمیم بنابراین. کنممی

 و عمر خوامنمی دیگه من اما کنه برخورد چطور تو با دونهمی خودش. خدا به سپارمتمی اما

 و نیستی مهم برام دیگه گذرم،می ازت. بدم اختصاص کردم که اشتباهی به رو هاملحظه و جوونی

 !همیشه برای. شدی تموم همیشه برای

 را کاغذ. دادم قرار ایگوشه را قلمم و کشیده بینی راه از عمیقی نفس شد، تمام که نوشتنم

 شروع و زده خوشنودی و رضایت سر از لبخندی سپس ،کردم هایمنوشته به نگاهی و برداشته

 :کردم زمزمه و بستم را هایمپلک بعد، و کرده نیم دو نیز را آخر یتکه. کاغذ کردن پاره به کردم

 !مازیار خداحافظ-

*** 

 (بعد هفته یک)

 



. برداشتم بودم، انداخته تختم روی که را رنگم صورتی شال و کشیده اممشکی موهای به دستی

 مرتب را آن و کشیده شالم زیر موهای به دستی سپس کشیدم، جلو و انداخته سرم روی را آن

 سفید، لی شلوار انداختم، آیینه درون در خودم به نگاهی و رفته عقب به قدم چند. نمودم

. بودم انداخته موهایم روی بر که کمرنگی صورتی شال همراه به دوزم خوش و صورتی مانتوی

 و هیجان فرط از امآبی چشمان و بود شده امچهره مهمان هم ایدخترانه و محدود بسیار آرایش

 را آن که آروشا کادوی و کیف برداشتن از پس و کشیده عمیقی نفس. زدندمی برق زیاد استرس

 تماشای مشغول که پدر. آمدم بیرون اتاق از بودم، داده قرار کوچکی و شیک پالستیک درون

 زیبایش آبی چشمان. آمد طرفم به و برخاست سرجایش از دیدنم با بود، تلویزیون

 پرستید را او شدمی متعال و بزرگ خداوند از بعد که بودم مردی این عاشق من و درخشیدندمی

 :گفت لبخند با و کشید امگونه به دستی. نمود ستایشش و

 .باش خودت مراقب دخترم؛ برگردی و بری سالمتی به-

 و کرد مستانه ایخنده که بوسیدم جانانه و محکم را پدر یگونه عادت حسب بر و گفته چشمی

 پوشیدن از پس و کرده خداحافظی هم مادر از. فشرد خویش امن و گرم آغوش میان مرا

 امکناری صندلی روی رو بر را کادو و کیف و شده ماشینم سوار. آمدم بیرون خانه از هایم،کفش

 که دانستمنمی. بستم را هایمپلک و داده قرار ماشین فرمان روی بر را دستانم سپس دادم قرار

 و چندین اینکه وجود با. بگویم چه او به باید ساشا دیدن و آروشا تولد مهمانی به رفتن از پس

 چه که دانستمنمی هم باز اما بودم کرده مرور خود با را بگویم خواستممی که هاییحرف بار چند

 متفاوت و مجدد دیدار از ناشی هیجانات و استرس از زیادی بسیار حجم. بگویم کجا از یا و بگویم

 چه؟ کند گوش سخنانم به یا و ببیند مرا نخواهد اگر. کردممی احساس درونم در را ساشا با خود

 !دادم؟می چه را دیوانه قلب و عقل این جواب! بگویم؟ توانستممی چه وقت آن

 کردم،می روشن را ماشین که طور همان و آمده خود به سریعا اما شدند اشک از پر چشمانم

 :کردم زمزمه

 .میره پیش خوب چیز همه. میره پیش خوب چیز همه. باش آروم مهسا، باش آروم-



 راهی و چرخانده را دستم زیر فرمان جدی و مصمم نگاهی با و گشوده هم از را هایمپلک سپس

 باز منفی احتماالت و عوامل به پرداختن از را ذهنم اینکه برای نیز راه طول در. شدم آروشا یخانه

 و شاد هایاهنگ بود، مادرم و پدر به متعلق که فلشی از و کرده روشن را ماشین ضبط دارم،

 .دادم گوش را زیبایی

 

 خندیمی که وقتی اینجایی که وقتی-

 بندیمی چشماتو میشم بد که وقتی

 خوایمی من با تنها دنیارو که وقتی

 میای باهام بازم برم طرف هر از

 شدن عاشقت جز

 کرد میشه کاری چه

 کرد ریشه دلم تو خواستنت خوامتمی

 خوایمی من با تنها دنیارو که وقتی

 میای باهام بازم برم طرف هر از

 داری حالمو هوای امروز هوا بی قدری به

 راهی شدن عاشق جز به

 ذارینمی پام جلوی

 تو نگاه   توو غروره

 میده بهم امید کوه یه

 میگم چی فهمهمی کسی



 دیده تورو لبخند که

 داری حالمو هوای امروز هوا بی قدری به

 راهی شدن عاشق جز به

 ذارینمی پام جلوی

 تو نگاه   توو غروره

 میده بهم امید کوه یه

 میگم چی فهمهمی کسی

 دیده تورو لبخند که

 شدن عاشقت جز

 کرد میشه کاری چه

 کرد ریشه دلم توو خواستنت خوامتمی

 خوایمی من با تنها دنیارو که وقتی

 میای باهام بازم برم طرف هر از

 داری حالمو هوای امروز هوا بی قدری به

 راهی شدن عاشق جز به

 ذارینمی پام جلوی

 تو نگاه   توو غروره

 میده بهم امید کوه یه

 میگم چی فهمهمی کسی



 دیده تورو لبخند که

 داری حالمو هوای امروز هوا بی قدری به

 راهی شدن عاشق جز به

 ذارینمی پام جلوی

 تو نگاه   توو غروره

 میده بهم امید کوه یه

 میگم چی فهمهمی کسی

 "دیده تورو لبخند که

 (عقیلی شادمهر_میشم بد که وقتی)

 

 به. کردم همخوانی شادمهر گیرای و زیبا صدای با و داده گوش ابتدا از بارها و بارها را اهنگ این و

 باشم، چیزی متوجه اینکه بدون و نشده زمان گذر متوجه که بودم شده زیبا اهنگ این محو قدری

 .کردم پارک آروشا یخانه مقابل

 بعد و کشیده دیگری عمیق نفس. شدم پیاده ماشین از و برداشته کنارم از را آروشا کادوی و کیفم

 ایدقیقه گذشت از پس و فشردم را در زنگ. رفتم شانخانه در طرف به آرام و آهسته هاییگام با

 :گفت زده هیجان که شنیدم را آروشا صدای کوتاه

 !تو بیا! سالم! مهسا وای-

 در کنار آروشا. شدم داخل داشتم ب**ل بر که کوچکی لبخند با هم من و شد باز در سپس

 در محکم مرا و کوبید برهم را دستانش کف زده ذوق دیدنم با. کشیدمی مرا انتظار و بود ایستاده

 :گفتم خندیدممی که طور همان و کرده حلقه کمرش دور را دستانم نیز من. گرفت اغوش

 .گرفتم انرژی کلی گرمی، استقبال عجب وای-



 :گفت داشت برلب که زیبایی لبخند با و شد جدا من از نیز او

 که خوشحالم خیلی ممنونم، واقعا خانما؟ خانم کرد استقبال شما از هم ایدیگه طور میشه مگه-

 .اومدی

 :گفتم شیطنت با گرفتممی طرفش به را تولدش کادوی که طور همان و بوسیدم را اشگونه

 .درخشیمی آسمون تو ماه مثل! شدی زیباتر برابر هزار بودی زیبا کردیا، خوشگل حسابی-

 .کرد وارد امشانه به دست کف با آرامی یضربه و کرد ریزی یخنده

 !که نیستیم شما زیبایی حد در دیگه ولی... خانم مهسا شما دارین لطف-

 اندآمده سمتم به آروشا هایمهمان از تعدادی دیدم که بدهم را جوابش خواستم و گزیده ب**ل

. کردم همراهی شانهمگی با و زده خوشنودی و ارادت سر از لبخندی. خواهندمی امضا و عکس و

 به نگاهی سپس. کشاند ایگوشه به و گرفت مرا دست آروشا ها،آن رفتن از پس که جایی تا

 :گفت و انداخت بود شده پوشانده رنگی آبی کادوی کاغذ با که تولدش کادوی

 !کردی لطف خیلی عزیزم مرسی! وای-

 :دادم پاسخ و انداخته باال ایشانه

 .بیاد خوشت امیدوارم که، نکردم کاری-

 !آروشا؟-

 با و فشرد را دستم آروشا. گشتمی او دنبال به و زدمی صدا را آروشا سالن طرف آن از دختری

 :گفت آمیزی محبت لحن

 .گردمبرمی االن من... میاد خوشم حتما-

 :گفتم و دادم تکان سری

 .برس مهمونات به برو عزیزم، باشه-



 کردممی نگاه رفتنش مسیر به و بودم چرخانده را سرم. رفت و گذشت من کنار از و خندید نیز او

 :زدم ب**ل و افتاد برهم هایمپلک اراده بی. کرد پر را امبینی آشنایی و خنک عطر بوی که

 !ساشا-

 :گفت ایخفه کالم لحن با که شنیدم را آرامش صدای بالفاصه و

 .اومدی خوش-

 نگاهش ناراحتی با. بود ایستاده من به کرده پشت او اما چرخیدم او طرف به سرعت به هم من

 :گفت که کردممی

 .بیای قراره هم تو دونستمنمی-

 :دادم پاسخ لرزانی و آرام صدای با و گزیده ب**ل

 .میرم کنهمی اذیتت وجودم اگه-

 :داد پاسخ و انداخت باال ایشانه

 .بری جایی نیست نیازی. خواهرمی مهمون تو خواهرمه، تولد جشن این نه،-

 :گفتم و کشیده آهی

 .بزنیم حرف باهم باید ساشا-

 :داد پاسخ آمیزی کنایه و غمگین لحن با و انداخت پایین را سرش

 !گفتی تلفن پشت رو حرفات آخرین کردممی فکر-

 که وقتی. بودم گفته سخن گونه آن او با که کردم لعنت را خودم هزارم بارم برای و کشید تیر قلبم

 :گفتم و رفته جلو قدم یک اراده بی که کرد رفتن قصد نشنید را صدایم دیگر

 !برگرد ساشا-

 .کند چه که دانستنمی و بود خورده جا نبود، من حرف دلیل به ایستادنش اما. ایستاد او و



 .کشیمی عذاب من چشمای و چهره دیدن با تو برگردم؟ چرا-

 :دادم پاسخ لرزانی صدای با و شد جاری امگونه روی بر سوزانی و گرم اشک یقطره

 !چرا فهمیمی وقت اون برگرد، تو-

 از پس و آورد بیرون شلوارش جیب درون از را دستانش. کند چه که دانستنمی بود، مانده مردد

 و گرفته باال کامل طور به را سرم. چرخید من طرف به آور، عذاب و طوالنی ایدقیقه شدن سپری

 گرد درشتش مشکی چشمان. شدم خیره چشمانش به خوشحال و شاد اما آلود اشک نگاهی با

 انگار که طوری. شد خیره چشمانم به دقیق و کرد کج را سرش. آمد جلوتر قدم یک و شد

 :زد ب**ل ناباوری با است، بوده لحظه این انتظار در سال هایسال

 واقعیت خود... رو خودت صورت دارم االن من... من! کنی؟می نگاه من چشمای به داری تو... تو-

 !خوابه؟ یه این ...این! کنم؟می نگاه عکسات روی از نه رو

 :دادم پاسخ و خندیدم زده هیجان

 !حقیقته نیست، خواب یه این... نه-

 :گفت من به رو ایزده ذوق و زده هیجان نگاه با و فشرد برهم را لبانش

 ...راستش... تو. بگم چی دونمنمی واقعا من... من... مهسا-

 شناختندمی مرا که کسانی و هامهمان میان تواندنمی که دانستممی. انداخت اطراف به نگاهی و

 آمدن موقع. انداختم ورودی در به نگاهی و چرخانده را سرم پس. بگوید سخن واضح و راحت

 زیبا و کننده ت.س**م آن رز هایگل بوی که بودم شده گیاهشان و گل پر و زیبا حیاط متوجه

 .بگوییم سخن یکدیگر با آنجا توانستیممی بود،

 :گفتم ساشا به خطاب بود، در به نگاهم که طور همان

 .میشم منتظرت و ایستممی اونجا... رز هایگل کنار خونتون، حیاط تو میرم-



 شده حیاط وارد. نبود من متوجه کسی. رفتم در طرف به و افتاده راه او به کردن نگاه بدون سپس

 بوییدن مشغول و شده خم زانوهایم روی. رفتم بودند ترطرف آن کمی که رزی هایگل طرف به و

 :شنیدم را لرزانش و مردانه صدای که بودم هاگل

 !مهسا-

 زیاد حیرت و تعجب و شادی از سیاهش چشمان. بازگشتم او طرف به و برخاستم جایم سر از

. کشید آغوش در محکم مرا و آمد طرفم به سرعت به که زدم رویش به لبخندی. درخشیدمی

 غرق را وجودم تمام تنش عطر فشرد،می خودش به مرا و بود کرده محکم کمرم دور را دستانش

 صدای تنها گفتنمی چیز هیچ. کردمی تازگی و لطافت حس از سرشار را امبینی و بود کرده خود

 من، رفتن ترس از انگار که کردممی حس را اشمردانه دستان و شنیدممی را نامنظمش هاینفس

 دلم در که چیزی و داده قرار هایششانه روی بر را دستانم. شدمی ترتنگ شانحلقه لحظه هر

 :آوردم زبان بر کوتاهی مدت شدن سپری از پس را بود مانده

 بخشی؟می منو... ساشا ساشا،-

 :گفت و کرد جدا خود از مرا

 !ببخشمت؟ چرا شدی؟ دیوونه-

 :دادم پاسخ لرزانی صدای با و انداخته پایین را سرم

 ...من. دادم عذابت خیلی کردم، اذیتت خیلی من... من-

 قرار یکدیگر به ممکن یفاصله تریننزدیک در آورد، باال را سرم و گرفت را امچانه دستش با

 بود نکرده تغییری بودمش دیده که باری اولین به نسبت کردم، نگاه اشچهره به دقت با. داشتیم

 طرفین به سری. درخشیدندمی که اشمشکی زیبای چشمان و بود گذاشته که ریشی ته جز

 :گفت و داد تکان

 باعث همش که منم... دادم عذابت که منم این. نداری تقصیری هیچ تو نکردی، کاری هیچ تو-

 ...من. انداختم تلخت یخاطره یاد رو تو و شدم رنجت و درد



 :گفت و فشرد برهم را هایشپلک

 گفتم خودم با تلفن، پای صحبتمون اخرین از بعد اما... اما هستم، و بودم عاشقت همیشه من-

 این. نداشتم برات عذاب و درد جز چیزی و افتادم تو دنبال به که ماه چند. کنم تمومش بهتره که

 راحت رو تو و بمونه خودم قلب تو عشقم. بذارم تنها خودت با رو تو بهتره گفتم خودم با که بود

 ...بذارم

 :گفتم و آمده کالمش میان کردممی گریه که طور همان

 رو زندگیم تمام سال دو که عذابی و درد شر از من شدی باعث تو... تو .نیست درست این... نه-

 زندگیم تو قبال که چیزایی یهمه اما چطور دونمنمی. کردی آروم منو تو. بشم راحت بود کرده تباه

 ...بردی بین از رو دادنمی عذابم

 :کردم زمزمه خاصی و آرام کالم لحن با و دادم قرار هایشگونه روی بر را دستانم

 !کردی خودت عاشق منو تو-

 :زد ب**ل و درخشید زیاد هیجان و شادی فرط از اشمشکی چشمان که دیدم و

 میگی؟ جدی... ج-

 احساس، و عشق نهایت در بعد، و کرد مکث ایلحظه. دادم تکان را سرم و زده عریضی لبخند

 که آرامشی و افتاد هم بر هایمپلک. بوسید مرا و برد بین از را هایمانصورت میان فاصلهی تمام

 قرار هایششانه روی بر را دستانم. برگرفت در را تنم تمام بودم؛ نکرده احساس وجودم در گاه هیچ

 .بودم شده جهان سراسر در دختر ترینخوشبخت من شک بی و دادم

 !بود گرفته اوج دیگر باری شدنش، زخمی وجود با کوچک، گنجشک
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