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امروز . تو حمام  دمیبه بدنم دادم و با سرعت نور پر یشدم ، کش و قوص داریاز خواب ب میآالرم گوش يصدا با

در کانادا  لیهام داره بعد از پنج سال تحص یکودک يپسر عموم ، دوست و همباز نی، امروز رام هیروز مهم

تصادف  بود که مادرم و پدرم هر دو تو مسال 8فقط .  میخانه بزرگ شد کیبا هم و در  نیمن و رام.  گردهیبرم

 یعمو و زن عمو برام مثل پدر و مادرم م. فوت شدند و بعد ار آن عمو بهروز و زن عمو شراره منو بزرگ کردند 

منم مثل دخترشون هستم و منو به اندازه  کننیدر عمل هم ثابت م شهیخودشون که هم يمونن و به گفته 

هم پنج سال ازم  نیهستم ، رام کیافترم آخر گر يو دو سالمه و دانشجو ستیمن ب. دوست دارند  نیرام

 .داره  يمعمار سانسیبزرگتره و فوق ل

به  دنیمال ونیو مشغول لوس رونیاومدم ب چیسر حالم اورد حوله پ یحساب یحمام خوب که اول صبح کیاز  بعد

 وایبه ش روزید. خوشگل هم کردم رفتم سراغ سراغ لباسام  شیآرا هیبعد از خشک کردن موهام . بدنم شدم 

از رنگ سورمه  نیرام. لباس گرفتم  زامرو يبازار و برا میدوستم که ترم اول تو دانشگاه باهاش دوست شدم رفت

 رهیت یآب نیشلوار ج کی،  يزانو به رنگ سورمه ا ریخوشگا تا ز يمانتو هیامروز  ي، برا ادیخوشش م یلیخ يا

هم  میمال یکوتاه آب نیبلوز آست کی.  داره گرفتم یمشک يکه روش طرح ها يشال خوشگل سورمه ا کیو 

امو پام  یورن یپاشنه ده سانت يلباسام و مرتب کردن شالم ، کفش ها دنیبعد از پوش.  دمیمانتو خر ریز يبرا

به صفحه نگاه کردم ، . زنگ خورد  میستش رو هم برداشتم و خواستم از اتاق خارج بشم که گوش فیکردم و ک

 . بود ، سرحال جواب دادم  وایش

 .  زمیسالم بر دوست عز -

  ؟یاوردن به سالمت فیشد ؟ پسر عموتون تشر ی، چ نیدار فیخانم ، سرحال تشر ریسالم صبحتون بخ -

 . ادیفرود م 11ساعت  مایفرودگاه ، هواپ میریم گهیساعت د مینه هنوز ن -

 . بپرسم  یزده بودم حالمزاحمت نشم ، فقط زنگ  گهیخب پس برو آماده شو ، د -

 . ، سالم برسون ، خداحافظ  زمیعز ی، تو مراحم هیچه حرف نیا -

 .  خوردندی، عمو و زن عمو تو آشپزخانه بودند و داشتند صبحانه م نییرو قطع کردم و سرحال رفتم پا تلفن

 . از جانم  زتریعز يسالم بر عمو و زن عمو: گفتم  يبلند يکه وارد شدم با صدا نیهم

 .  ریسالم دختر گلم ، صبحت بخ: زد و گفت  یلبخند مهربون عمو

 گهیصبحانتو بخور که تا ربع ساعت د ای، ب ری، صبحت بخ زمیسالم عز: گفت  ییعمو هم با خوشرو زن

 .  میافتیراه ب مییخوایم
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 . خوشگلم  يچشم زن عمو _

صبحانمو زود خوردم و با زن عمو . خارج کنه  نگیرو از پارک نیماش رهیصبحانش زودتر تمام شد و گفت م عمو

نداشت و  يدیسف يمو چیه یسالش بود ول 55 نکهیعمو بهروز با ا.  رونیب میو رفت میرو جمع کرد زیم عیسر

 یبود و حساب دهیپوش دیسف راهنیبا پ یرنگ یامروز هم کت و شلوار توس.  دادیجوانتر از سنش نشون م یلیخ

 . شده بود  پیخوشت

 نیاوردم فرودگاه ، عمو به ا یشما بودم عمو رو نم يزن عمو ، من به جا يوا: و گفتم  ستادمیعمو ا شیپ رفتم

 ! ها  دزدندیوقت م هیرو  یخوشگل

 میبسوزون ، بر شیبسه دختر ، کمتر آت: زن عمو چپ چپ نگاهم کرد و گفت  یاز حرفم خوشش اومد ول عمو

 . شد  رید

 .تخت  التیزن عمو خ شهینم رید -

 . حرف نزن ؟ زشته  نجوریچند بار گفتم ا: کرد و گفت  تمیهدا نیزد رو شونم و به طرف ماش عمو

 .عمو  دهیحرف زدن حال م نجوریا شییخدا یرفته بود ، ول ادمی دیآخ ببخش -

 . حرف زدم  وایبازم به سبک ش دمیچپ چپ نگاهم کرد که فهم عمو

حرف  نجوری، همش ا واستیش نیا ری، همش تق دیآخ ببخش: گفتم در اوردم و گازش گرفتم و  یکم زبونمو

 . منم عادت کردم  زنهیم

 . سرشو با تأسف تکون داد و در رو برام باز کرد  عمو

. رو پارك کنه  نیو عمو هم رفت ماش میفرودگاه ، من و زن عمو وارد فرودگاه شد میدیرس قهیدق 10:55 ساعت

 .داره  ریتأخ قهیدق 7 مایهواپ دمیبرد نگاه کردم د يرو

 . رو داد دستم  دمیو دست گلمو که تو راه خر شمونیاعالم شده بود که عمو اومد پ مایفرود هواپ تازه

 .  يجا گذاشته بود نیبفرما خانم هواس جمع ، تو ماش -

 . رفت  ادمیعمو جون ، انقدر عجله داشتم  یمرس يوا -

 ؟ ومدهیاشکال نداره ، هنوز ن -

 . داشت ، تازه فرود اومده  ریتأخ مایپهوا! نه  -

بچه ها براش دست تکون  نیدر خارج شد ، دستامو بردم باال و ع کیکه از  دمیرو د نیبعد رام قهیسه دق – دو

زد و اومد  يشد ، لبخند زدمیمتوجه من که داشتم بال بال م نکهیدور و برشو نگاه کرد تا ا کمیاول  نیرام. دادم 
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اول از همه زن عمو رو بغل کرد و  شمونید پیرس یوقت.  رونیگرفت و اومد ب لیچمدون هاشو تحو. طرفمون 

زد و دستاشو باز کرد ، منم  یطرفم و لبخند بزرگ دیچرخ رونیاز بغل عمو اومد ب یبعد عمو بغلش کرد ، وقت

 . بلندم کرد  نیاز زم یش دورم کمو بغلش کردم ، اونم بعد از حلقه کردند دستا دمیخوشحال پر

 . خانم خودم  گانهیسالم  -

 .  يباالخره اومد نی، سالم رام يوا -

؟  یتو مکان عموم هیچه کار نیزشته ، ا: و با خنده گفت  نیرام يشد و زد به بازو کیبهمون نزد یکم عمو

 ؟  نیهنوز بچه ا نیفکر کرد

هم  نیعمو چرخ چمدونها رو هل داد و رام.  نییپا میو با خنده سرمونو انداخت میاز هم فاصله گرفت نیو رام من

 .  نیطرف ماش میدستشم پشت کمر زن عمو و راه افتاد هیدستشو گذاشت پشت کمر من و  هی

 . عقب  میهم نشست نیعمو و من و رام شیعمو نشست جلو پ زن

 .  يچقدر عوض شد گانهی يوا:  نیرام

 . دو روزه عوض شدم  نیتو هم یعنی،  يبا من چت کرد شیدو شب پ نی، تو هم یپسر حساب -

 .  يدیقد کش یکل. نه در کل منظورم بود ، خب تو چت که قد و قوارت معلوم نبود  -

 . بسکت  رمیآقا ، دو روز در هفته م دمیقدم زحمت کش نیواسه ا یکل -

 .  وایود ، برادر شب انیاومد حرف بزنه که تلفنم زنگ خورد ، شا نیرام

 ی؟ با ک يدادیرو چرا جواب نم لتی؟ موبا یی، سه روزه معلومه کجا ياز بنده کرد يادیسالم ، چه عجب  -

 بدون ما ؟  گذرهیددر ؟ خوش م یرفت

رفتم ،  شبی، بعد هم سه روز کجا بود من تازه پر ادتمیبه  شهیمهلت بده ولوله ، اول سالم ، دوم من هم -

که حاال هم دارم از  ینیبیم. طرفه شده منم اصال نبرده بودمش  کیبدم  لمویرفته قبض موبا ادمیبعدش هم 

هم خوش  ادیز يو راستش رو بخوا مبا دوستام رفته بود تیدر جواب سوال بعد.  زنمیخط تلفن اتاقم زنگ م

 خب جواب همه سوأالتو دادم ؟ . نگذشت 

 ؟ یبرگشت یک. ازت  میبله ، راض -

 .  دمیرو ، صبح رسپر يا -

 ؟  يزنگ زد ی، خب چکارم داشت یخسته نباش -
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گفت پسر عموت از کانادا برگشته ، زنگ زدم بگم شب  وایرفت چکار دارم ، ش ادمیکه  يدیانقدر سوأل پرس -

 .  میهم بگرد کمیدور دور و  میبر نیایب

 .  دمیبپرسم خبر م نیبزار از رام -

 باشه پس فعال خداحافظ  -

 . نگهدار  خدا -

 .  نیرو قطع کردم و برگشتم سمت رام لیموبا

 دور دور و گردش ؟  میبر يایشب م نیرام -

 بود زنگ زد ؟  ی، ک امیآره م -

 .  یشیحاال امشب باهاش آشنا م وای، برادر دوستم ش انیشا -

منم به .  دینپرس یبپرسه چرا برادر دوستت بهت زنگ زده ول خواستینگاهم کرد انگار دلش م يجور هی نیرام

 . دوباره زنگ زد  انیبعدش شا کمی.  میایاس دادم که م انیشا

 بله ؟  -

 ؟  يدیجواب بدم اس م تونمینم یدونیم -

 . نبود  ادمی دیببخش يوا يا -

 خوبه ؟  7ساعت  الیخیب -

 دنبالتون ؟  میایما ب ای نیایآره خوبه شما م -

 .  میایما م -

 خب خداحافظ  یلیخ -

 . خدا نگهدار  -

زن عمو صبح زود فسنجون درست کرده .  میدیرو چ زیبا زن عمو م. وقت ناهار بود  گهیخانه د میدیرس یوقت

 .  زیسر م میعمو هم اومد و نشست. عاشق فسنجونه  نیرام. بود 

 . فسنجون ، دستت درد نکنه مامان  يوا:  نیرام

 .نوش جان پسرم  -

ناهار که . خواست که بعد غذا کمکش کنم چمدونهاشو باز کنه و جا به جا بشه  ازم نیغذا خوردن رام نیح در

برام کادو اورده  یکل نیرام.  نیکمک کنم و گفت برم کمک رام زیتمام شد زن عمو نذاشت تو جمع کردن م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٧ 

و  تشکر کردم یکل. جعبه رنگ روغن مارك خوب هم برام اورده بود  هی. تا کتاب  ریو لباس بگ فیبود از ک

بعد . کنم  زشیبهش نگفتم تا سورپرا يزیچ یعکس خوشگل ازش بکشم ول هیرنگ ها  نیگرفتم با هم میتصم

به  يسر هیرفت بخوابه منم رفتم اتاقم تا  شدیچشماش باز نم گهیکه د نیعمو و زن عمو رام ياز دادن کادو ها

 . کتابام بزنم 

پس  نهیسنگ نیکه خواب رام دونستمیم.  میکنم آماده بش داریرو ب نیکتابهامو جمع کردم و رفتم تا رام 6 ساعت

 نجوریا میهم بود کی، کوچ دهیبالششو بغل کرده و به شکم خواب نیرام دمیرفتم داخل د. نداشت  دهیدر زدن فا

جواب نداد ، خم شدم و شونشو تکون  یرفتم باال سرش و صداش کردم ول. نکرده  رییپس هنوزم تغ دیخوابیم

 .گفت  یهوم هینشد ، محکمتر تکونش دادم که که  داریبازم ب یدادم ول

 ؟  هیچ: نصفه باز کرد و خوابالود گفت  چشماشو

 .دنبالمون  ادیم انیساعت بعد شا کی 6خوشخواب ساعت  يشو آقا داریب -

 ؟  هیک انیشا -

 .  رونیب میهمونه که قراره باهاش بر انیشا!  ایجیگ -

 .  ادیخوابم م یلیمن خ یول.... همون که صبح زنگ زد ! آها  -

 .  پرهیخوابت م ریدوش بگ هیپاشو  -

 . بخوام  گهید کمیبزار ! نه  -

نشستم کنارش . که چشماش بسته بود و سرشو هم فرو کرده بود تو بالشش  زدیم یهمه حرفاشو در حال نیرام

به نوازش  يا قهیچند دق.  نکارهیعاشق ا نیکه رام دونستمیمو دستمو کردم تو موهاش و نوازششون کردم ، 

 :زد و گفت  يو لبخند دیخورد و چرخ یادامه دادم که تکون

 .  شمیم داری، منم پسر خوب ب يکارو کرد نیحاال که ا -

 . ، پس بدو آماده شو  نیآفر -

منم رفتم اتاقم . رفت حمام  میستقکه هنوز هم چشماشو نصفه باز کرده بود م یشل و ول پا شد و در حال نیرام

کمربند قهوه  هیزانو که رو کمرش  ریتا ز یکرم يمانتو هی. خوشگل هم کردم  شیآرا هیو موهامو جمع کردم و 

 نییرفتم پا فمیکفش هام و برداشتن ک دنیوشبعد از پ.  دمیپوش يقهوه ا نیو شلوار ج یبا شال کرم خوردیم يا

مردونه  راهنیپ هیبا  یمشک نیشلوار ج هی،  کنهینشسته و داره با عمو صحبت م منیآماده تو نش نیرام دمیکه د

 . خوشگل شده بود  یحساب. بود  دهیاومد پوش یهم بهش م یلیتنش بود و خ تیکه ف ينوك مداد
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 رونیب میو رفت میکرد یهم با عمو و زن عمو خداحافظ نی، من و رام دنیتک زد که رس وایش 7ساعت  قیدق

 .  میسوار شد

 . پشت  میهم نشست نیجلو نشست بود و من و رام وایش

 . کنم  یو منم ژست گرفتم تا معرف میکرد سالم

 . نیگلم رام يپسر عمو کنمیم یخانم و آقا معرف -

 .اشاره کردم  وایو ش انیبه شا و

 .  انیهم برادرش شا شونیدوستم و ا وایهم ش شونیا -

 .  میو را افتاد با هر دوشون دست داد نیرام

خوب  يهوا نیتو ا کمیو .... پارك  میبر دیخب اول اگر همه موافق: گفت  کردیم یهمونطور که رانندگ انیشا

 .  میقدم بزن

هم طبق معمول  انیو شا میراه افتاد وایمن و ش میشد ادهیپ یوقت. هم رفت پارك  انیو شا میموافقت کرد همه

که  میزدیم میقد میداشت. طرفم اومد کنارم  کیهم  انیطرف و شا کی وایو ش رفتمیکه من وسط راه م شهیهم

کمرمو گرفت و نگذاشت  انیکه شا افتمیبود ب کیخورد و نزد چیو پاشه بلندم پ نیپام به خاطر ناهموار بودن زم

 . شم  نینقش زم

 شد ؟  یچ – انیشا

 .ناهموار هم سختمه راه رفتن  نیزم نیپاشنم بلنده و رو ا ستین يزیچ -

 انیاز دست شا بایدستمو گرفت و تقر نیکه رام ارمیهنوز کمرمو گرفته بود تا تعادلمو کامل به دست ب انیشا

 . طرف خودش  دیو منو کش رونیب دمیکش

 که نشد ؟  تیزی؟ چ گانهی یخوب – نیرام

 .  ستین یمهم زیخورد که اونم چ چینه خوبم فقط پام پ -

 .  يایراحت راه ب یخب پس دستمو ول نکن تا بتون یلیخ -

دورم  انیاز شا خواستیعالوه بر کمک به من م نیکامال معلوم بو که رام یول میدستمو گرفت و راه افتاد نیرام

 . اومد کنارم اخماش رفته بود تو هم  انیاز اولم که شا. کنه 
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 رونیو ب مونیاز دوست کمیهم  وایفت و من و شاز خودش گ نیرام.  میو صحبت کرد میتو پارك قدم زد کمی

تهران و شام  يرستوران ها نیاز بهتر یکیبه  میرفت یبعد هم همگ.  میگفت انهیرفتن هامون که که با شا

 . ما رو رسوند خانه  انیو بعد شا میها چرخ زد ابانیتو خ کمیو بعد شام هم  میخورد

 میمختصر هم از گردشمون کرد فیتعر هیو  میبود ، به زن عمو و عمو سالم کرد 11خانه ساعت  میدیرس یوقت

 .  نیرام شیگذاشتم تو اتاقم و رفتم پ لمویرفتم وسا. صدام زد برم اتاقش  نیخواستم برم اتاقم که رام. 

 ؟ یداشت يجانم کار -

 . جا به جا کنم  لمویکمکم وسا يایم گانهی گمیآره ، م -

 .باشه ، حتما  -

و  کیکارمون تا ساعت . سر جاشون  ذاشتمشونیدستم و منم م دادیرو م لیاز تو چمدون لباس ها و وسا نیرام

 . گفتم و رفتم اتاقم  ریو بعد من شب بخ دیربع طول کش

 9که ساعت  یشدم در حال داریاز خواب ب 8:30بشم ، ساعت  داریب رید دیکه با شهیطبق معمول هم صبح

تو اتاق و تند  دمیو دست و روم رو شستم و مسواك زدم و پر ییتو دستشو دمیتند پر.  شدیکالسم شروع م

 دیکه فرداش با ییها سلبا دیخوب دارم که شب قبل خواب حتما با یلیعادت خ کیخدا رو شکر  دمیلباس پوش

ساده امو که  یمشک يمانتو.  خورهیردم مبه د شهیم رمیکه د یو چقدر هم در مواقع کنمیبپوشم رو آماده م

هامو  یسر پا جورابامو پام کردم و کتون نجوریو هم دمیپوش يسورمه ا نیمخصوص دانشگاست رو با شلوار ج

.  رونیب دمیدو کردمیکه مقنعه امو سر م یو در حال داشتمبر لمویو وسا فی، ک دمیهم بدون بستن بند هاش پوش

جسم سخت ، محکم برخورد کردم و همراه اون جسم از پله ها قل  کیکه با  نییاومدم از پله ها بدوم پا

 :  گفتیزن عمو که م يبا صدا.  میشد نیو بخش زم نییپا میخورد

 که نشد ؟ تونیزیخاك بر سرم ، چ -

اده به کمر افتاده بود دم پله ها و منم افت نی، رام نهیکه باهاش برخورد کردم رام یجسم دمیخودم اومدم که د به

 . هم کنارمون پخش بود  لمیبودم روش و وسا

 .  نهیرو گرفتم و کمک کردم بش نینشستم و دست رام عیسر

 ؟  کنهینخورد ؟ دست و پات درد نم یینشد ؟ سرت جا تیزی؟ چ یخوب نیرام -

 : سرشو مالوند و گفت  یکم نیرام

 .  ستین میزیآروم باش من چ -
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 . دمنتیاصال ند دیببخش -

 ؟  يدویم نجوریا يکجا دار یاول صبح -

 . شده  رمیدانشگاه ، د -

 : کمک کرد بلند شه و با خنده گفت  نیموقع عمو اومد و به رام نیهم

 یکالس داره ، تا زمان گانهیکه  یی، صبح ها يهنوز به اوضاع عادت ندار ياشکال نداره پسرم تو تازه اومد -

 .  دهیرخ م ینینچنیا ينه تصادف هاترددش باشه وگر ریتو مس دینبا چکسیکه نرفته ه

 . جمع کردم و شرمنده رفتم تو آشپزخانه  لمویوسا. عمو چپ چپ به عمو نگاه کرد و کمکم کرد بلند شم  زن

 .شرمنده .  دمتی، عجله داشتم ، سرمم که تو مقنعه بود ند دیواقعا ببخش نیرام -

 : زد و گفت  یلبخند مهربون نیرام

 .صبحانتو بخور  نیبش اینشد که ، ب يزی، دشمنت شرمنده ، چ گانهی هیچه حرف نیا-

 .شد  رمینه ممنون ، من برم د -

 ؟  يریم يبدون صبحانه دار -

 : گفت  نیکه برام درست کرده بود و داد دستم و رو به رام يلقمه ا کیعمو پالست زن

 .  نجورهیا شهی، هم خورهیصبحانشو تو راه م -

رفتم کنار  یمنم بعد از خداحافظ. گفت صبر کنم کارم داره  نیزن عمو تشکر کردم و خواستم برم که رام از

 . بعد اومد  قهیدق کیمنتظرش شدم که  نیماش

 ؟  يامروز تا ساعت چند کالس دار گانهی -

 چطور ؟  11:30تا  -

 .  رمیخودم بگ يبرا یکی شگاهیرم نمادو روزه ب نیبه من ، تا ا شیبد يالزم ندار نتویاگر ماش خواستمیم -

 . بزار دم دانشگاه  عیباشه ، نه الزمش ندارم ، فقط منو سر -

 يا قهیتا دانشگاه رو پنج دق يا قهیراه ده دق نیرام. جلو نشستم  یو خودم رو صندل نیرو دادم به رام چییسو

مونده به ورود استاد  هیچند ثان. سکته رو زدم  دنیتا رس یکرد و منم تونستم به موقع به کالسم برسم ول یط

 .  وایش شیآخر پ فیرفتم رد میخودمو تو کالس پرت کردم و مستق

 سالم  -

 .  دهیهم راهت نم يصابر نیا یکنیم ری، گفتم حاال د يدیسالم ، خوب به موقع رس -
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 .  شدیم نجورینبود صد در صد ا نیاگر رام -

 چرا ؟ با استاد دوسته ؟  -

 .  میرو اومد نجایاز خونه تا ا يا قهیرسوندم ، انقدر با سرعت اومد که پنج دق نینه خنگه ، العان رام -

 خودت کو ؟  نیپس ماش!  هیکردن تو خانوادتون ارث یپس با سرعت رانندگ -

 .  رهیخودش بگ ي، هنوز نرفته برا نهیدست رام -

 .  کردیبدجور داشت نگاهمون م گهید يچون استاد صابر میگفت و بحث رو تموم کرد یآهان وایش

 . دیرو هم پرس میخورد یکیتو کوچ نیکه با رام ییمارك شکالت ها یصحبت کرد و حت زیر هی وایظهر ش تا

کالس  چیو ه هی، از دوشنبه ها متنفرم ، همه کالسام تئور دمیکش یقیاستاد نفس عم " دیخسته نباش "گفتن  با

 . ندارم  یعمل

مخصوصمون نشسته بود و  مکتیرو ن یشگیهم يتو جا انی، شا رونیب میاومد وایجمع کردم و با ش لمویوسا

 . منتظرمون بود 

 .  نیدانشجو ، خسته نباش يسالم خانم ها -

 : زدم و گفتم  يلبخند

 .  یسالم ، تو هم خسته نباش -

 : زد به بازوم و گفت  وایدانشگاه ش يدم در ورود.  میرو از دستمون گرفت و راه افتاد وایمن و ش لیوسا انیشا

 ؟  ستیاون پسر عموت ن گانهی -

 ؟ کو ؟  نیرام -

 . منتظره  نییو سرش پا نیداده به ماش هیتک نیرام دمیبرگشتم د یاشاره کرد و وقت یبه سمت وایش

 . آره خودشه  -

 : گرفتم و گفتم  انیاز دست شا لمویوسا

 .  شمیمزاحمتون نم گهیاومده دنبالم د نیدستت درد نکنه ، رام -

 .  متیرسوندی، ما م ینداشت نی، خب ماش یتو مراحم -

 . ممنون  -

 .  میبعد از سالم کردن سوار شد.  نمیکردم و رفتم طرف ماش یخداحافظ وایو ش انیشا با

 . خانم  یخسته نباش -
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 . اومدم  یم وایو ش انی، با شا ياومد يدی، چرا زحمت کش نیممنون تو هم همچن -

 .  دیخر میخب اول بر.  زمیعز ستین یزحمت -

 ؟  دیخر -

فردا شب ، تمام  یمهمون يبلند و باال داد که برم بخرم برا ستیل هیزنگ زد و  شیساعت پ میآره مامان ن -

 . رو دعوت کرده  لیفام

 .  میبگم بعد از ظهر بر خواستمیمن م.  میباشه بر -

 ؟  يدار یخاص دیمامانه ، خودت خر يدهایخر نیا میریم مخب بعد از ظهر ه -

 .  خوامیآره لباس م -

 هیخانه دوستش ،  رهیخونه خودشم داره م ادیمامان گفت ظهر بابا نم یراست.  میریبا هم م يباشه عصر -

 . ، مامان ناهار نپخته  میبه حال شکمامون بکن دیهم با يفکر

 . رستوران  میزنیاگر هم نه که زنگ م کنمیدرست م يزیچ هیخونه که خودم  میدیاگر زود رس دیخر میباشه بر -

کامل  لویحمل وسا میدیرس یوقت. خانه  میرفت دیپر از خر نیماش کیساعته تمام شد و با  کیهامون  دیخر

اشتم د میتصم. تو آشپزخانه  دمیو خودم بعد از در اوردن مانتو و شستن دست و صورتم پر نیانداختم گردن رام

قابلمه رو پر آب .  میدوست داشت یلیخ نیهم من و رام شدیدرست کنم ، هم زود آماده م یناهار ماکارون يبرا

 یتو روغن تا کم ختمیآماده ر يداغ ها ازیاز پ ادیو گذاشتم رو گاز ، تا آب جوش ب ختمیکردم و توش نمک ر

در اوردم ،  خچالیقارچ ها رو از  شدیکه گوشت داشت سرخ م نیح نیو در ا ختمیداغ بشن و بعد گوشت رو ر

و منم قارچ ها رو دادم دستش بشوره و خورد کنه و خودم  زیرو م گذاشتبسته رو  نیآخر نیموقع رام نیهم

 . شدم  گیته د يبرا ینیزم بیمشغول پوست کندن س

 بایو تقر میگشنه بود یلیغذا ، هر دو خبه  میآماده شد و ما رسمأ حمله کرد یماکارون میو ن کیساعت  بایتقر

 میبعد از ناهار با کمک هم ظرف ها رو شست.  میرو خورد یگرم ماکارون 900 يته قابلمه نموند و دو نفر يزیچ

 .  میدیرفت اتاق خودش و خواب یکپس هر  میهر دو هالك خواب بود میو چون سر غذا دوغ خورده بود

رو هم  نیشدم و رام داریبه زور ب 6ساعت . لباس  دیخر میگذاشته بودم رو زنگ تا بر لمویموبا 6ساعت  يبرا

که از قلم افتاده بود رو برامون  يها رو چک کرد و چند مورد دیدور خر هیزن عمو  میتا آماده بش. کردم  داریب

 10تا ساعت . لباس  دیخر يبرا میو بعد رفت میادزن عمو رو انجام د يها دیخر میاول رفت.  میکرد تا بخر ستیل

.  کردیو ردش م گرفتیازش م يرادیا هی نیرام کردمیرو که انتخاب م یهر لباس.  میگشتیدنبال لباس م میداشت
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دادم  حیخالصه کالفه ام کرده بود آخر سر ترج..... تنگه  يادیز نیکوتاهه ، ا نینداره ، ا نیآست نیبازه ، ا نیا

من .  کردیپاشنه بلندم زوق زوق م يتو کفش ها گهیخونه چون پاهام د میکنه تا زودتر بر خابخودش انت

رو فکر  نیاز ا خرمیو م کنمیرو انتخاب م خوامیرو که م يزیهر چ ایلباس  عیو معموال سر ستمیسخت پسند ن

 . بودم  دهیکفش راحت نپوش نیهم يبرا شهیکردم کارمون زود تمام م

 چطوره ؟  نیا نیبب ایب -

 نیلباس آست. زانو دستش بود  ریرنگ تا ز یلباس آب هی،  نیرام شیامو از ستون تو مغازه برداشتم و رفتم پ هیتک

اش هم هفت  قهی،  شدیدست مشخص نم گرفتیهم قرار م يرو هیچون چند ال یکوتاه داشت ول ریحر يها

. گرفتم و رفتم اتاق پرو  رفحیلباس رو ب. بود  يا دهیدر کل لباس قشنگ و پوش. هم خوب بود  شیبود و باز

پارچه اش  کردمیلباس انتخاب م یباال بکشم ، امشب هرچ پشویکردم نتونستم ز يهر کار یول دمیلباس رو پوش

پشت کمر رو ببندم ، اما سر  يها پیز تونمینم دونستمیکنارش بود چون م پشیز اینداشت  پیلخت بود و ز ای

باز بود و رو تن  پشیز نکهیکردم ، با ا نهینگاه تو آ هی.  رمیبگ رادیرفت ا ادمیلباس انقدر کالفه بودم که  نیا

 . رو صدا کردم که اومد پشت در  نیدر رو درز کردم و رام يخوشگل بود ، ناچار یننشسته بود ول

 جانم ؟ چطوره ؟  -

 . به نظرم خوبه  یببندم ول پویز تونمینم نیرام -

 . برات ببندم  ، در باز کن نمیبب دیخوب منم با -

 ویبا ما یحت نیراحت بودم و رام نیباز بود ، درسته با رام رمیبند لباس ز ریتا ز پشی، ز دمیکشیخجالت م راستش

و  کنهینکنه ول نم دیو تائ نهیتا لباسو نب نیرام دونستمیم. اون موقع فقط چهارده سالم بود  یبود ول دهیمنو د

 نیرام. شدم و در رو باز کردم و خودم برگشتم  التخج الیخیب نیهم يبرا گهیمغازه د هی کشونهیبازم منو م

که نفساش به بدنم  يبود طور ستادهیا کینزد یلیباال ، خ دشیلباس رو گرفت و آروم کش پیاومد جلو و ز

گرمش بود  ياز نفس ها دونمینم. شده بودم ، گرمم شد  یحال هی.  دیکشیآروم باال م یلیرو خ پیاونم ز خوردیم

گرمم  شتریلباس کرد که ب نیینگاه از باال تا پا هی. رو بست و منو برگردوند  پیز نیرام الخرهبا. از خجالت  ای

 : زد و گفت  تیاز سر رضا يشد و لبخند

 .  میرو بخر نیخوبه ، اگر خودت هم خوشت اومده هم یلیخ -

  رونیب میپول لباس رو حساب کرد و اومد نیرام.  رونیو منم لباسمو عوض کردم و رفتم ب رونیرفت ب نیرام

 ؟  يالزم ندار يا گهید زیچ-
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 .  میندارم ، تو خونه هست ازیکفش که دارم ، مانتو و شال هم ن! نه  -

 .شام  میبر یباشه پس اگر موافق -

 . شام منتظرمونه  ي؟ برا یپس زن عمو چ -

 کشه،یمنم گفتم کارمون طول م میگردیبرم یزنگ زد که ک يتو اتاق پرو بود یوقت شیساعت پ کیمامان  -

 .  میخوریشام م رونیشامشونو بخورن و منتظر ما نمونن ما ب

 .  خوادیفست فود ، من دلم همبرگر م میباشه ، فقط بر -

فردا تو خونه درست  يهمبرگرها ، اگر هوس کرد نیتو ا زنیریم یچ ستیاصال حرفشم نزن ، معلوم ن -

 ! نه  رونیمال ب یول میکنیم

-  خوادینکن ، من دلم همبرگر م تیاذ نیرام!! ا  . 

 ؟  يخوردینخور ، م رونیغذا ب گمیکه م میشگیهم هیچند ساله که من نبودم برخالف توص نیراستشو بگو ا -

 میایم وای، بله ، هر وقت با ش دمیهستم پس بهت صادقانه جواب م یکه دختر فوق العاده خوب ییاز اونجا -

 .  گرهیفالفل م ایبرامون همبرگر  انیشا میکنیوس مو ه رونیب

 : رفت تو هم و گفت  نیرام ياخما

 ؟ يخوریو تازه شام هم م رونیب يریم انیتو مگه با شا -

است که دو تا دختر تنها بخوان  دهیعق نیبر ا انیشا. هم هست  وای، ش ستمیکه تنها ن انیبا شا یخب آره ول -

بهشون شماره بده و پشنهاد  ایبگه  زیبهشون چ دهیبه خودش اجازه م ییسر و پا یبگردن هر ب رونیبرن ب

 .  ادیم نهم همراهمو انیشا رونیب میریم وایهر وقت با ش نیهم يبده برا یدوست

 ؟  هیکرد ؟ خودش آدم درست نانیاطم شهی؟ به خودش م یچ انیشا نیاونوقت خود ا -

 .  هیآدم خوب انیمطمئن باش شا.  رونیب رفتمیئن نبودم که باهاش نممطم انی؟ خب اگر من از شا نیرام! وا  -

 باشه ؟  رونیب يباهاش بر گهیدوست ندارم د یول یهر چ -

به  شهیرو من حساس بوده و منم هم شهیهم نیرام. موافقت کردم  یمتعجب بودم ول نیاز رفتار رام نکهیا با

 ینداده و هر حرف خودیب ریهم تا حاال گ شییاحترام گذاشتم و به حرفش گوش دادم و خدا رتشیو غ تیحساس

 . حساس شده  انیچرا رو شا دونمیالعانم نم. و به نفعم بوده  یکه کرده منطق يا یهر نه ایزده 

رگشتن به جاش موقع ب یول میرستوران و جوجه کباب خورد میکار خودشو کرد و نبردم فست فود و رفت نیرام

 .  میدرست کن یناهار همبرگر خانگ يگوشت تازه گرفت تا فردا برا یاز قصاب نیرام
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با غر پاشدم دست و . شب  یمهمون يبرا میکن زیباش زد تا خونه رو تم داریب 9صبحش زن عمو ساعت  فردا

.  زدیو اونم مثل من غر م خوردیتو آشپزخانه داشت صبحانه م نیرام.  نییرومو شستم و مسواك زدم و رفتم پا

 نیگفت و خودش رفت آشپز خانه سراغ کارهاش و من و رام فمونویزن عمو شرح وضا میصبحانمونو که خورد

 لویبا هم وسا.  میو مشغول شد میدیپوش یهر دو لباس راحت. خانه بزرگ تنها گذاشت  کی يزکاریتم يرو برا

ساعت .  میها رو برق انداخت کیکردم و در آخر هم همه سرام يریجارو زد و منم گردگ نیو رام میجا به جا کرد

دستش از آشپزخانه  کیپالست کیموقع زن عمو با  نیهم.  میکارمون تمام شد و هر دو رو مبل ها ولو شد 12

 .  رونیاومد ب

 . گوشت خواسته بودم  لویمن فقط سه ک.....  یقصاب یرفت ي؟ فکر کنم دو سر یگرفت هیگوشت چ نیا نیرام -

 . هوس همبرگر کرده بود  شبید گانهیناهار امروزه ،  يبرا نی، ا ستیشما ن يها دیگوشت مال خر نیا! نه  -

تا ساالد ها رو حاال درست  یگفتیناهار همبرگر درست کنم ،کاش زودتر م يمن دستم بنده چطور برا -

 . زنگ بزنم رستوران خوامیناهار هم م يبرا.  کردمینم

 .  نیدرست کنم ، نگران نباش خوامیمامان خودم م خوادینم -

 .  خوادیو ناهار م رسهیباشه پس زود باش که بابات هم کم کم از راه م -

همه دو  نیرام ادیکه عمو ب کیتا ساعت . سر همبرگر ها  میهم رفت نیعمو برگشت سر کارش و من و رام زن

بهش اضافه نکرده  يگرید زینان و چ ای ایسرخ شدن چون سو یوقتحال  نیاما با ا. گوشت رو همبرگر  لویک

و تا  میبه زن عمو کمک کرد نیو بعدش با رام میبا اومدن عمو ناهار خورد. نصف شد  بایحجمشون تقر میبود

 خچالیسلفون رو ساالد ها و گذاشتنشون تو  دنیبعد از کش میتمام ساالد ها و دسر ها رو آماده کرد 3ساعت 

ساعته تو  مین لکسیر کیحمام داغ و  کیمثل  زیچ چیه. تو حمام  دمیاستراحت کردم و بعد پر یساعت کی هی

بعد . زدن شدم  ونیدور موهام و مشغول لوس دمیچیحوله پ هیاز حمام  عدب. آدم رو رفع کنه  یخستگ تونهیوان نم

 یمن مشک يموها. جمع کردم همشونو  يآبشار رهیگ کیموس زدم و با  یاز خشک کردن موهام ، بهشون کم

بازم  یول دمیمحو هم کردم و لباسمو پوش شیآرا هی.  شنیقشنگ م يآبشار رهیبا گ نیهم يو فر هستند و برا

موقع  نیتا زن عمو رو صدا کنم ، هم رونیباز کردم و سرمو بردم ب یببندم ، رفتم در اتاقمو کم پشویز تمنتونس

تر از  رهیو کروات چند درجه ت یتوس راهنیبا پ يکت و شلوار نوك مداد کی.  رونیآماده از اتاقش اومد ب نیرام

 . بود  دهیپوش راهنشیرنگ پ

 . لحظه زن عمو رو صدا کن  هی نیرام -
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 باال ؟  ادیبگم ب -

 . اتاقم  ادیآره بگو کارش دارم ب -

 . باشه  -

هم به قفسه  یگردنم و کم ریمچهام و ز عطرمو برداشتم و رو شهیش ادیرو بستم و اومدم داخل ، تا زن عمو ب در

 . در اومد  يصدا. ام زدم  نهیس

 بله ؟ -

 . بگو  ادیاز دستم بر م يمامان دستش بنده کار گانهی -

 ستی، زن عمو هم که معلوم ن ستمیمن هنوز آماده ن رسنیمهمانها م گهید قهیحاال چکار کنم ؟ تا چند دق!  اه

 .باز کردم  یدر رو کم. روش  نمیبار کمکم کرده بود ا کی نینداشتم رام يا گهیچاره د. باال  ادیب یک

 لباسمو ببندم ؟  پیز یکمکم کن شهیم -

رو  پیبرگشتم و پشتمو کردم بهش تا ز. وارد شد  نیزد و در رو فشار داد منم اومدم کنار و رام يلبخند نیرام

 پیآروم ز نیرام. گرمش و بازم داغ شدن من  ي، بازم نفس ها دیکشیرو آروم م پیبازم مثل دفعه قبل ز. ببنده 

تو صورتش  میمستق خواستیچرا دلم نم دونمینم. رو بست و بعد شونه هامو گرفت و برم گردوند طرف خودش 

 . چونه ام و سرمو بلند کرد  ریدستشو گذاشت ز نیرام. نگاه کنم 

 ؟  نییپا یسرتو چرا انداخت -

 .زد  يگریلبخند د نیرام. نگفتم  يزیچ

 .  يلباس مثل فرشته ها شد نی، تو ا ییبایز یلیخ گانهی -

 .از اتاق خارج شد  یحرف چیو بعد بدون ه دیبوس یطوالن مویشونیخم شد و پ بعد

 مویشونیپ ای شهیهم نیرام ادیم ادمیکه  ییتا جا...... شدم ؟  نجوریچرا من ا..... نکردم  یحرکت چیچند لحظه ه تا

! شدم ؟ اه  نجوریبوسش ا نیپس چرا العان با ا..... کردم  یو منم به دفعات باهاش روبوس دیبوسیگونمو م ای

 ؟  یکنیم لیتحل هیاحساساتتو تجز يدار يستادیاونوقت تو ا رسنی، العان مهمونها م ایبه خودت ب گانهی

.  دنیمهمانها رس نیاومدم زنگ رو زدن و اول نییکه از پله ها پا نیهم.  رونیخودمو مرتب کردم و رفتم ب عیسر

، زن  ییخوش آمد گو میو بر میساعت بعدش کارمون شده بود در رو باز کن میتا ن.  شوازیپ میبا زن عمو رفت

 .  ودیمهمان دعوت کرده  یعمو کل
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خم شد و تو از فرهود  یو با عذرخواه شمونیاومد پ نیو که رام کردمیصحبت م تایبا فرهود پسر عمه ب داشتم

 : گوشم گفت 

 . کنه دست تنهاست ، لطفا برو کمکش  ییرایپذ خوادی، مامان م گانهی -

 . باشه حتما ، اصال حواسم نبود  -

 .  ختیریم میکه آماده کرده بود ییوانهایزن عمو داشت شربت ها رو تو ل. رفتم آشپزخانه  دیببخش هی با

 . زمیریم نارویمن ا نی، بد نیی، حواسم نبود دست تنها دیزن عمو ببخش -

 .  زمیریخودم م خوادی، نم هیچه حرف نینه دخترم ا -

 .مهمانها  شیپ دیشما بر زمیریرو م ناینه زن عمو من ا -

هم  خیدو تکه  وانیو تو هر ل ختمیشربت ها رو ر.  رونیشربت رو از زن عمو گرفتم و فرستادمش ب تنگ

 . رونیانه رفتم برو برداشتم و از آشپزخ ینیانداختم و س

نشسته بودند ، نفرات اول دو دختر  يکه جوانتر ها یجمع تعارف کردم و بعد رفتم قسمت يبه بزرگتر ها اول

 اسریو فرشته خواهر فرهود بودند ، بعد خواستم به فرهود و  اسمنیو دختر عمو بهرام  نازیو فر بایعمه بهار فر

 . رو ازم گرفت  ینیشد و س بلند نیعمه بهنوش تعارف که رام يپسرها نیو تک امیو ت اسمنیبرادر 

 .  نیدستت درد نکنه ، تو بش کنمیخودم تعارف م -

و  بایفر. تر بودم  یمیدختر ها صم هینسبت به بق نازیبا فر.  نازیفر شیباشه تکون دادم و نشستم پ یبه معن سرمو

 .دوست بودم  نازیدوقلو بودند و من با فر نازیفر

ازدواج کم بود و فرهاد رو هم  يمن به نظرم سنم برا یول میهم برادرشون فرهاد اومد خواستگار شیال پس کی

 نیب خواستمیبده نم یجواب منف دونهیبه عمو گفتم که خودش هر جور صالح م نیهم يدوست نداشتم برا

فرهاد و بهش گفت منو  بهشد و زنگ زد  یشاک دیفهم نیرام ی، هر چند وقت ادیب شیپ یخانواده ها کدورت

عمو هم با عمه بهار .  دیخبرش به بزرگتر ها نرس یشد ول نشونیب یبحث هیو  ادیطرفم ن گهیفراموش کنه و د

و فرهاد از  نیرام یول ومدین شیپ یبزرگتر ها کدورت نیصحبت کرد و محترمانه جواب رد داد و خدا رو شکر ب

 : گفت  يلبخند معنا دار کیخودشو به طرفم خم کرد و آروم با  یمک نازیفر. با هم حرف نزدن  گهیاون موقع د

 . حساسه ها ، فکر کنم حرف فرهاد درست باشه  یلیروت خ نی، رام گمیم -

 کدوم حرفش ؟  -
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 نیفرهاد هم به هم ينسبت بهت حساسه و از خواستگار نقدریهم ا نیهم يدوستت داره برا نیکه رام نیهم -

رو  ینیس یاومد بلندت کرد حاال هم که تا خواست يزدیبا فرهود حرف م یول که داشتا. ناراحت شده بود  لیدل

 .بلند شد از دستت گرفت  یبه پسرا تعارف کن

 هیعیخونه ، من دختر عموشم ، طب کیخانواده تو  کیتو  میبا هم بزرگ شد نی، من و رام نازیچرت نگو فر -

 . نسبت به مسائل مربوط به من حساس باشه 

 ؟  نیمونیمثل خواهر و برادر م نیتو و رام یبگ يخوایم یعنی،  گمیخب ، من چرت م یلیخ -

 .  نی، فقط هم میپسر عمو و دختر عمو هست نیمن و رام! نه  -

برام پسر عمو  نیرام شهیهم یچرا ول دونمیرو مثل برادرم بدونم ، نم نیوقت دوست نداشتم رام چیه راستش

دو تا دوست  شهیما هم.  نهیوقت دوست نداشته منو مثل خواهر بب چیاونم ه نجورهیهم ا نیرام. بوده نه برادر 

 .  میبود

 11مهمانها تا ساعت .  میو شام رو سرو کرد میدیرو چ زیو بعد با زن عمو م میصحبت کرد نازیبا فر یساعت کی

فرهود دستشو به طرفم دراز کرد و منم  یموقع خدا حافظ. کردن و رفتن  یخداحافظ یکی یکیموندند و بعد 

و دختر ها هم که همون  اسریو  نیتکو  امیرفتند تو هم و ت عیسر نیرام يباهاش دست دادم که اخما يمجبور

، پسرها هم که  رونیکرد و رفت ب شویخداحافظ الیخیفرهود ب یشدند ول نیرام یبودن متوجه ناراحت یکینزد

موقع رفتن همون لبخند معنادارشو به لب  یول نازیفر. کردند  یخداحافظ یفظبودند فقط ل دهیرو د نیاخم رام

 . اشاره کرد و رفتند  نیداشت و لحظه آخر هم بهم چشمک زد و به رام

 هیو بق میرو جمع کرد یهم فقط خوراک نیهم يبرا میهر دو خسته بود یول میجمع و جور کرد یزن عمو کم با

 .  میبخواب میفردا و رفت يبرا میرو گذاشت

 دمیتو تخت نرمم و خواب دمی، موهامو شونه کردم و پر دمیخوابمو پوش یدر اوردم و بلوز و شلوارك صورت لباسمو

 . 

و بعد از بغل  دمیو بعد تندتند لباسامو پوش ییتو دستشو دمیشدم و تند پر داریاز خواب ب ریمعمول صبح د طبق

که  نیو هم رونیاومد ب نیکه همزمان رام رفتمی، داشتم سمت آشپزخانه م نییپا دمیاز پله ها دو لمیکردن وسا

شدن  رید الیخیکارش ب نیبا ا. باز بشه  اهتا ر واریبه د دیچسب عیسر دیبه سمت خودش د دنیمنو در حال دو

خوب که . دوباره تصادف شه  دیترس چارهیب. گذاشتم رو مبل و از خنده رو کاناپه ولو شدم  لمویشدم ، وسا

 . لقمه امو گرفت طرفم  لونیرفتم آشپزخانه ، زن عمو نا دمیخند
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 . صبحانت  نمیدخترم ، ا ریبگ -

 .  یزن عمو جونم ، مرس یگل یلیخ يوا -

 .  یبه کالس نرس رینوش جانت دختر گلم ، زود باش د -

 لمویو رفتم وسا خوردیو که داشت صبحانه مگنده هم زدم رو گونه عم یماچ تف هیعمو رو بوس کردم و  زن

 .  نییهم آماده اومد پا نیبرداشتم که رام

 ؟  يامروز الزم دار نویماش نیرام -

 .  رمیبا آژانس م شیخوایاگر م یآره ول -

 . برم ، فقط تو رو خدا منو زود بزار دم دانشگاه  خوامینم یینه ، جا -

 .  ایزود باش ب!  گهیآماده شدم د نیهم يبرا -

رسوندم و من تونستم  يا قهیدوباره پنج دق نیرام. سوار شدم  رونیو رفتم ب دمیبرداشتم و کفشامو پوش لمویوسا

 . به موقع برم سر کالس 

به صحبت کردنمون  ادیو ز هیمهربون انسالیمرد م هی يروزیپ ي، استادمون آقا میدار یدو تا کالس عمل امروز

 ینداره ول يبه نظرش مورد میاگر صحبت کردن باعث نشه کارمونو انجام ند دهینم ریگ یعمل يسر کالس ها

تو گوشم وز وز کرده  زیر هی وایش بحچون از همون اول ص دادیم ریگ يروزیکاش استاد پ کردمیامروز من آرزو م

همه  نیا دونمیمن نم. کرده  چمیسوال پ شبید یاومد دنبالم و مهمان نیکه رام روزیراجع به پر یو کل

 ؟  ادیبشر از کجا م نیتو وجود ا یکه چه عرض کنم فضول يکنجکاو

و خوب کالس که پسر محترم و  هیپا ياز پسر ها یکی يمراد مانیکالس سوم و آخرمون بود که پ يآخرا

گرفت و از استاد اجازه  کردیم ینفر بود که اعالم آمادگ نیاول یگروه حاتیکارها و تفر يبرا شهیبود و هم یخوب

 .  میازمون خواست چند لحظه به حرفاش گوش بد

 میبر شهیم ادیاگر تعداد ز مینیکه بب نیکوه ؟ خواهشا العان بگ انیم ای، فردا ک زیعز يها یخب همکالس -

 .  دهیوگرنه تعداد کم حال نم

 : بلند و گفت  وایش

 ؟ نه ؟  انیهم ب گهیافراد د شهیطبق معمول هم که م -

 . ، جزو گروه خودمونن  ستندین بهیغر گهی، برادر شما که د نیبله خانم راست -

 . ممنون  -
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 : نشست و رو به من گفت  وایش

 ؟ نه ؟  يایتو هم که م -

 .... هم بگم  نیبه رام خوامیتازه م امیآره م -

 . برگشتم سمتش  يمراد مانیپ يموقع با صدا نیهم

 بله ؟  -

 ؟  نیایم؟  یشما چ يخانم کسر -

 .  ادیهم باهام م یکی، احتماال  ستمیتنها ن ندفعهیا یول امیبله م -

 . چشم ، پس شما هم دو نفر  -

 . منتظرمون بود  شهیمثل هم انی، شا رونیب میاومد وایو با ش میجمع کرد لمونویاز کالس وسا بعد

 .  نیخسته نباش ستیگراف يخانما -

 .  نطوریممنون شما هم هم -

 : و گفت  انیداد دست شا لشویوسا وایش

 .  شهیرفع م میاز خستگ يکه مقدار يریبگ لمویاگر وسا -

 : گفت  وایمنم گرفت و رو به ش لیرو تو دستش جا به جا کرد و وسا وایش لیوسا انیشا

 . گفت  دیخانمانه تشکر کرد و خسته نباش یلی، خ ننیبب ریبگ ادی گانهیاز  -

 .  میدر اورد و راه افتاد انیشا يبرا یشکلک وایش

 : گفت  انیشا میرفتیبه طرف در م میکه داشت نطوریهم

 ؟  میبر نیا هی، پا چسبهیخنک م یدنینوش هیهوا هم  نیگرمه ، تو ا یلیهوا خ -

 نیهم يبرا رونینرم ب انیگفته بود با شا نیمن دو دل بودم ، رام یول دیدستاشو به هم کوب وایبا گفتن ا وایش

 نیدم ماش.  امیاگر کار نداشت منم م زنمیصبح گفته بعد کالسام کارم داره بهش زنگ م نیوردم که رامبهانه ا

 .  نیازشون فاصله گرفتم و زنگ زدم به رام یکم

 . جان  گانهیجانم  -

 ؟  ی، خوب نیسالم رام -

 دنبالت ؟  امیب يخوای، کالسات تمام شد ؟ م یسالم ، ممنون خوبم ، خسته نباش -

 هم هست ، برم باشه ؟  وای، ش رونیب میداده بر شنهادیپ انی، شا نیرام گمیم.  ییایب خوادینه نم -
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 ؟  نیبر نییخوایکجا م -

 ؟  يای، تو هم م میبخور وهیآبم میبر میخوایم -

 . بعدش زود برو خونه  ی، باشه باهاشون برو ول کنمیثبت شرکت رو م ي، دارم کارها امیب تونمینه من نم -

 ؟  يندار يباشه حتما ، ممنون ، کار -

 . نه ، مواظب خودت خودت باش  -

 .باشه خداحافظ  -

 .خدا نگهدار  -

و هر سه آب  یفروش وهیآبم کیبردمو به  انیشا.  رمیقطع کردم و خوشحال گفتم که منم باهاشون م تلفنو

راجع به  ارنیامونو ب وهیتا آبم.  زنیخرد شده بر خیها  وهیهم گفت برامون رو آبم انیشا میسفارش داد یطالب

 وهیبعد از خوردن آبم.  میصحبت کرد میرفتیپنجشنبه م يتو ماه روزها يسه بار –دو  بایبرنامه کوه فردا که تقر

هم منو تا خونه  انیزود برم خونه ، شا دیکه گفتم کار دارم و با میهم بگرد یخواست که کم وایخنکمون ش

 . رسوند 

عمو . رستوران  رهیو داره با اون م دهید شویمیقد ياز دوستا یکیو  ادیناهار نم يگفت که برا زنگ زد و نیرام

بعد از ناهار ظرفها رو شستم .  میناهار خورد ییمن و زن عمو تنها نیهم ياومد برا یم رتریهم چهارشنبه ها د

انجام  يبرا يکرده بود و کار زیخانه رو تم مصبح تما چارهیزن عمو ب. رفتم بخوابم  ییو بعد از خوردن چا

زن عمو نبود و . شدم و بعد از شستن دست و صورتم رفتم آشپزخانه  داریاز خواب ب 6:30ساعت . نمونده بود 

 کیعمو  يشدم برا داریو اگر قبل اومدن عمو ب تایکه رفته خونه عمه ب خچالینامه چسبونده بود رو در  هیبرام 

پس  میشام فقط من و زن عمو هست يو برا ادیم ریهم شب د نیه ، رامسوپ درست کنم چون عمو سرما خورد

پس حدودأ دو  ادیم 8:30تا  8عمو ساعت .  هیما دوتا کاف يظهر مونده و برا يغذا درست نکنم چون از غذا

 کردمخودم درست  ينسکافه برا هی. سوپ خوشمزه مرغ براش درست کنم  هیگرفتم  میوقت دارم تصم یساعت

تو زود پز و بعد از  ختمیچون وقت نداشتم مرغ رو ر. خوردم و مشغول درست کردن سوپ شدم  تییوسکیو با ب

 . و گذاشتم بپزه  ختمیمواد رو ر هیپخته شدنش در زود پز رو باز کردم و بق

 . و بعد از دوش گرفتن اومد آشپزخانه  دیرس قهیدق 8:20ساعت  عمو

 . باشه عمو جون  تیعاف -

 دختر گلم ؟  نیچکار کرده ا نمی، بب ادیم یخوب يهوووم بوها.... دخترم  یسالمت باش -
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 .  ارمی، العان م نیبراتون سوپ مرغ درست کردم زن عمو گفت سرما خورد -

 يکاش شراره برا گفتمیبا خودم م ی، اومدن کنهیدرد م یلیاتفاقا گلوم خ ینیبب ریدستت درد نکنه بابا جان ، خ -

 .  يدیتو زحمتشو کش دمیباشه که حاال دشام سوپ درست کرده 

 . نبود عمو جون  یزحمت -

خوب بود ،  یلیعمو ، بوش که خ يبرا زیهم کره توش انداخته بودم گذاشتم رو م يبشقاب سوپ که مقدار هی

در  خچالیچند تا پرتقال از  عیسر ادیتا عمو ب.  ختمیر کمیخودم هم  يمعلوم بود خوب شده ، هوس کردم و برا

 . تا بعد از شام با داروهاش بخوره  معمو گرفت يآبپرتقال تازه برا وانیل هی عیسر ریگ وهیردم و با آبماو

به به کردن سوپشو خورد و بعدش هم داروهاشو با آبپرتقال و بعد با زور من رفت تو تختش دراز  یبا کل عمو

و چون داروهاش خواب آور بودن زود خوابش برد ، منم آشپزخانه رو جمع و جور کردم و زنگ زدم به زن  دیکش

خودم  يبرا وهیآبم وانیل هی.  ادیو احتماال شب نم مارستانیرفته باال بردنش ب تایعمو که گفت فشار عمه ب

که  يا ینقاش هیطرح اول روزید. کنم  یآزاد نقاش يتا تو هوا اطیبرداشتم و رفتم تو ح مویو وسائل نقاش ختمیر

کار کردم و بعد  میرو نقاش یدو ساعت. ادامش بدم  خواستمیبکشم رو زده بودم و م نیگرفته بودم از رام میتصم

 نیکار بودم ، ا نینداشته باشه و خودم نشستم رو تاب و چشمامو بستم ، عاشق ا دید که ییگذاشتمش کنار ، جا

 . شمامو ببندم و تو سکوت شب فکر کنم رو تاب و چ نمیکه شب بش

، چشمامو باز نکردم چون مطمئن بودم  دمیرو شن ییقدم ها يبود که تو همون حالت بودم که صدا یساعت مین

نشست کنارم ، شونه امو گرفت و بلندم کرد و  نیرام.  دمیبسته شدن در رو شن يقبل صدا قهی، چند دق نهیرام

 رسرمیشونه اش اونم دستشو که ز وخودمو کج کردم و سرمو گذاشتم ر یسرم رد کرد ، منم کم ریدستشو از ز

 : بود رو حلقه کرد دور شونه ام و گفت 

 ؟  یکنیتاب و فکر م نیرو ا ینیشیم يایم میبود کیهنوزم مثل او موقع ها که کوچ -

و از  میکردیتاب و فکر م نیرو ا میشستنیم میاومد یشبها م ادتهیآره ، هنوزم سکوت شب رو دوست دارم ،  -

 ؟  میگفتیم ندهیآ يآرزوهامون برا

 يگالر هی یخواستی، م یبش یتو آرزوت بود نقاش بزرگ.  مینشستی، م میکه العان نشست نجوریآره ، درست هم -

 .  یهات داشته باش یاز تمام نقاش

 .  يمجلل بساز يبرج ها و ساختمان ها یآره ، تو هم دوست داشت -

 . بزرگ  يمنم ساختن ساختمان ها و برج ها یدنبال آرزوهامون ، تو نقاش میدرسته ، هر دو رفت -
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، من هنوز نقاش نشدم و تو هم هنوز برج بزرگ و  می، هنوز وسط راه میدیهنوز به آرزوهامون نرس یول -

 .  می، هنوز کار دار یمجللتو نساخت

 . رد منو به خودش فش یو کم دیآروم خند نیرام

تاب از  نیبغل کرده رو ا گرویدوباره همد می، دار میکه بود یکیهمون پسر و دختر کوچ میدوباره شد -

 ؟  يامروز چکار ها کرد ندهیخب خانم نقاش آ.  میگیآرزوهامون م

بعدش  دیچسب یلیتو گرما خ یجات خال میخورد شده خورد خیخنک با  یآب طالب میرفت وایو ش انیامروز با شا -

کوه ،  میریپنج شنبه ها م انیهفته در م کی بایکالسمون تقر يبچه ها نبایرام یراست. هم من اومدم خونه 

، تو هم فردا  میرو هم ببر يگریبا خودمون افراد د میتونیکردن ، م يزیفردا برنامه ر يامروز هم بچه ها برا

 ؟  يایم

بهت بگم  کردمیداشتم فکر م روزیکوه ، خودم د رفتمیه مهم خوبه من هر هفت یلی، چرا که نه خ میایآره م -

 .  يکوه نورد میآخر هفته ها بر يایب

 .  میریپس فردا صبح با هم م!  ولیا -

 چه طرز صحبت کردنه ؟  نی؟ ا یچ یعنی ولی؟ ا گانهی -

 . حرف زدم  نجوری، دوباره ا دیببخش يوا -

 یول میدیاتاقمون و خواب میو بعد هر کدوم رفت میهامون کرد یبچگ ادیو  میحرف زد نیبا رام 10:30ساعت  تا

 . فردا آماده کردم  يبرا یو خوراک وهیم يو مقدار چیقبل خواب چند تا ساندو

 . شدم  دارمیاز خواب ب نیرام يخواب ناز بودم که با تکون ها تو

 . ها  شهیم رمونید 6:30پاشو ساعت .....  گانهی....  گانهی -

 . بخوابم  گهید نی، بزار ده م میشیزود آماده م!  شهینم رمونید -

 .، پاشو  رهی، العان هم د شهینم -

 ! نه  -

 . خب پس عواقبش پا خودت  یلی؟ خ یشیپا نم یعنی! نه ؟  -

خواستم خودم .  یافتیکه به غلط کردن ب دمیانقدر قلقلکت م ای یشیپا م ای یعنی،  نیعواقبش پا خودت رام نیا

. من به هوا رفت  غیخنده و ج يشروع کرد قلقلک دادن و صدا نیشده بود رام رید گهیبشم که د داریمحترمانه ب

 .  دمیعمو رو شن يصدا نکهینداشت تا ا دهیفا کردمیخواهش و التماس م یهر چ يوا
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 ؟  یکنیم تشیاذ يچرا دار ی، اول صبح نمیول دخترمو بب -

 يتنه ام رو نییتخت و پا ياز بس تکون خورده بودم باالتنه ام رو گهیرو ازم دور کرد و منو که د نیرام عمو

 .  دمیعمو و راحت نفس کش نهیدادم به س هیباال و منو گرفت تو بغلش ، منم تک دمیبود رو بغل کرد و کش نیزم

 . عمو مردم ، نفسم گرفت ، تلف شدم  يوا -

 خفه شه و تلف شه تو چرا ؟  نیرام نیخدا نکنه دخترم ، ا -

 .  وترمیکامپ یچشاشو گرد کرد و نشست رو صندل نیحرف عمو رام نیا با

 دختر خرس خوابالو ؟  نیمن خفه و تلف شم ؟ نه ا گهیواقعا دستت درد نکنه بابا جون ، حاال د -

نکرد و  يهم نامرد نی، رام دمیبردم و موهاشو گرفتم تو دستم و کش ورشی نیبه طرف رام هیاز ثان يکسر در

 .  دیبود گرفت و کش ختهیر شونیخوشگلمو که دورم پر فر يموها

 .... نیول کن موهامو رام يآ...  يآ -

 . تو اول ول کن تا ول کنم  -

و  کردمیم غیج غیکنه ، داشتم ج یول میگفتیم يگریبه د میتو دستمون بود و داشت گهیهمد يکه موها جوریهم

کرد و  یمنو ول يهم مو نی، رام چوندیو گوششو گرفت و پ ستادیا نیکه عمو پشت سر رام کردمیم يو او يآ

 .  دمیکشیم ومن همچنان موهاشو گرفته بودم  یدست عمو رو گرفت تا گوششو آزاد کنه ول

 . ؟ گوشمو ول کن  یکنیبابا چکار م... يآ -

کف  ارمزیو م برمشی، م کشمیوگرنه دفعه بعد گوشتو نم یکشیخوشگل دخترمو م يدفعه آخرت باشه موها -

 . دستت 

فشار ولش کردم و سرخوش رفتم دستامو دور کمر  هیرو با  نیرام يشده بودم موها فوریک یحساب گهیکه د من

 .  دمیعمو حلقه کردم و گونشو محکم بوس

 . تکه ، لنگه نداره  ایعمو جونم تو دن -

 . بود که اونم خدا داد به ما  دونهیتکه ،  ایدختر منم تو دن -

 کردیبه من و عمو نگاه م دیمالیسرشو م گرشیدستش گوششو و با دست د هیهم اخم کرده و با حرص با  نیرام

. 

چشماش گرد  دمید یدر اوردم و وقت نیرام يبرا يزبون فرش قرمز هیمنم  رونیلوسم کرد و رفت ب یکم عمو

 یمشک بیشلوار شش ج هی.  رونیدست و رومو شستم و مسواك زدم و اومدن ب عیسر.  ییتو دستشو دمیشد پر
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شال  هیو  دمیپوش یشکبه رنگ م يکفش مخصوص کوه نورد کیو  یتا باال زانو به رنگ توس يمانتو هیبا 

 .  نییهم انداختم سرم و کوله امو از تو کمد برداشتم و رفتم پا یمشک

آماده کرده بودم رو در  شبیها رو که د یمنم اول خوراک.  خوردیتو آشپزخانه بود و داشت صبحانه م نیرام

با بچه ها  یکردم و نشستم چند تا لقمه خودم تا فعال ضعف نکنم تا وقت میتقس نیکوله خودمو رام نیاوردم و ب

و رفت  میکرد که مواظب باش دیتأک همونو صبحانشو خورد و ب نییعمو هم اومد پا.  میصبحانه بخور مییبخوا

 نیسوار ماش نیو بعد از برداشتن کوله ام با رام ییظرفشو نیو ماشصبحانه رو گذاشتم ت لیمنم وسا. سر کار 

 . میو راه افتاد میشد

با همه . همه اومده بودند  بایتقر میدیرس ی، وقت مینفرات بود نیالبته جزو آخر.  میدیرو شکر به موقع رس خدا

 انیو شا وایو ش نیمنو و رام.  میکردم و دسته دسته راه افتاد یرو معرف نیو منم رام میکرد یسالم و احوال پرس

دادم روزمونو با حساس  حیحساس شده پس ترج انیفعال رو شا نیرام دونستمیچون م.  میرفتیکنار هم راه م

و  نیکه من حاال وسط رام يرو هم گرفتم طور وایو دست ش نیرفتم کنار رام نیهم يکردنش خراب نکنم برا

 .  رفتمیراه م وایش

اندازامونو پهن  ریگوشه ز هی نیهم يکه کم کم صدا بچه ها در اومد ، گشنمون بود برا میراه رفت یساعت کی

به  کشویپالست کیدرست کرده بودم رو  شبیکه د ییها چیساندو.  میو مشغول صبحانه خوردن شد میکرد

در  یکیپالست وانیاش چهار تا ل کولهاز تو  وایش.  میمشغول شد نیباز کردم و با رام شمیکیدادم و  انیو شا وایش

قلپ  هی عیسر خوردیچون داغ م نی، رام میبرداشت وانامونویهمزمان ل نیمن و رام.  ختیر ییاورد برامون چا

 : دمیپر نیرام يمن چند تا فوت کردم و اومدم بخور که با صدا یخورد ول

 ! نخور  گانهی -

 .م سوخت داغ برگشت رو دستم و دست ياز چا ي، مقدار دیاز دستم کش وانویل و

 .  دمی؟ ترس يکرد نیچته چرا همچ..... سوختم .... سوختم ... آخ  -

 . ينذارم بخور خواستمیشد ؟ م ی، دستت چ دیببخش -

 چرا ؟  -

 . هل داره  شییآخه چا -

 !پس خوب شد نخوردم  يواقعا ؟ وا -
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 میتنفس يو مجرا زنمیم ریذره از هر کدومشو بخورم فورأ که هیاگر . دارم  دیشد تیحساس نیبه هل و دارچ من

 .  شمینزنم خفه م تینرسم و آمپول ضد حساس مارستانیکه اگر به موقع به ب يطور رهیگیم

 : گفتم  وایبه ش رو

 . دارم  تیمن حساس یدونستیهل داره تو که م یگفتیخب م وایش -

 . درست کرده  يچا انیداره ، آخه صبح شا دونستمیخودمم نم دیببخش -

من و  نیدر اورد و پا شد اومد دو زانو نشست ب يزیچ هی،  کردیکه تا حاال داشت تو کوله اش جستجو م انیشا

 : و متعجب گفت  وایش

 .  يدار تیحساس دونستمیدرست کردم ، نم يمن صبح چا دیببخش -

 . نذاشت بخورم فقط دستم سوخت  نیگذشت ، رام رینداره حاال که به خ یاشکال -

 . بزنم  یبرات پماد سوختگ خوامیدستتو بده م دیببخش -

 : گفت  نیرام خوادیاومدم بگم نه نم تا

 .  زنمیممنون دستت درد نکنه خودم براش م -

نماله  ییپماد زد و گفت مواظب باشم جا یسوختگ هیپماد در اورد و دستمو گرفت و به ناح هیکولش  پیاز تو ز و

 نیمشکوك ب يمتوجه رد و بدل شدن نگاه ها ینگفت و رفت نشست سرجاش ول يزیچ چارهیهم ب انیشا. 

 . شدم  انیو شا وایش

 . میبعد از خوردن صبحانه دوباره راه افتاد. بهم داد  وهیآبم هی نینتونستم بخورم رام يچا چون

که  یاز موقع يکه انگار تهاشیو حساس نیرام يو داشتم به رفتار ها رفتمیراه م هیدورتر از بق یمن کم ندفعهیا

 امیو تا ب يزیکرد به چ ریکه پام گ کردمیفکر م ختنیبه هم ر یشده و احساسات خودم که حساب شتریبرگشته ب

سرم خودر محکم بود و باعث شد چند  بهکه  يضربه ا. شدم  نیو نقش زم دیچیبه خودم بجنبم پام بدجور پ

؟ من که  نجورهیخدا چرا امروز ا يا. منو برگردوند و گرفتم تو بغلش  یحس کردم کس یبشم ول جیگ هیثان

 ! نبودم  یدست و پا چلفت

 . شدم  نینگران رام يدر اومدم متوجه صدا یجیکه از حالت گ ی، کم سوختیم ممیشونی، پ کردیدرد م یلیخ پام

 ؟  یبه هوش زمیعز گانهی.....  گانهی...... چشماتو باز کن .... دلم  زیعز.... جان  گانهی -

 ..... سوزهیم ممیشونیپ کنهیپام درد م..... آره به هوشم  -

 .  مارستانیب برمتیالعان م..... داره  یزخم سطح هی تیشونیپ.....  زمیعز ستین يزیچ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٢٧ 

 . با سه تکه چوب اومد سمتمون  انیموقع شا نیهم

 . میپاشو ثابت کن ایب میتکونش بد نکهیا قبل از -

دو  گشمید يپام و دو تا ریآروم گذاشت ز شویکیگرفت و  انیکرد و چوبها رو از شا ئدیبا حرکت سر تا نیرام

به هوا  غمیج يبرداشت محکم چوبها رو به پام بست که صدا هیاول يکمک ها فیکه از ک يطرفش و با باند

صاف مونده بود ،  دمید بیآس يکه پا يزانوهام طور ریدستشو دور کمرم و دستشم ز هی اطیبا احت نیرام. رفت 

سمت  میتعادلمون حفظ بشه دستامو انداختم دور گردنش و رفت نکهیا يبرا. بلندم کرد  نیرد کرد و از رو زم

و بعد خودش  صاف نگاه داشتن پام باشه يرو داد عقب تا فضا برا یجلو و صندل یمنو گذاشت رو صندل.  نیماش

به  ازیو ن برتمیگفت خودش م انیباهامون ب خواستنیکه م وایو ش انیاکرد و به ش یاز همه خداحافظ عیسر

 . سوار شد  عیو سر ستیاومدنشون ن

برانکارد برگشت ، آروم  کیبعد با دو تا پرستار و  قهیتو اورژانس و چند دق دیدو نیرام مارستانیب میدیرس یوقت

چوب  اطیبا احت. دکتر اومد باال سرم  کیاتاق و  کیمنتقلم کردن به  عیسر. منو بغل کرد و گذاشتم رو برانکارد 

گفت پام شکسته و  میعکس رو به دکتر داد یوقت.  يلوژیفرستادم راد هیاول ي نهیها رو باز کرد و بعد از معا

صول چون پامو با چوب ثابت کرده بودند استخوان ها از رو هم تکون خوشبختانه در اثر حرکت دادن با ا

گچ گرفته تا  يپا کیمسکن با  قیساعت من بعد از تزر مین بایبعد از تقر. گچ گرفته بشه  دینخوردند و فقط با

 یدر اثر مسکن.  میخارج شد مارستانیکه پانسمانش کرده بودند از ب میشونیزانوم و پ يباال تسان ستیب بایتقر

اصال حسش  یول دمیشن لمویزنگ موبا يکه صدا زدمیشده بود دردم آروم شد و حاال داشتم چرت م قیکه تزر

 . ، ظاهرأ اون جواب داده بود  دمیرو شن نیرام يصدا هینبود جواب بدم ، بعد از چند ثان

 .  دییبله بفرما -

- ....... 

 شما ؟.  دیه درست گرفت، دومأ بل يخانم کسر! نه  گانهیاوأل  -

-  ..... 

 . ها بله ، حالش خوبه ، پاش شکسته ، گچش گرفتن  -

-  ...... 

 .  دهیمسکن دردش آروم شده و خواب قیالعان در اثر تزر ستین يازینه ن -

- ..... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٢٨ 

 . نه ، فقط گچ گرفت  -

- ...... 

 . ، خدانگهدار  کنمیممنون ، خواهش م -

 . لب غر زد  ریکه ز دمیکه کنار دستش بود و صداشو شن فمیتو کقطع کرد و انداختش  تلفنو

 !هم داره  ییچه رو!  هیعجب کنه ا! اَه  -

 تیو حساس شدیم یرتیغ انیقشنگ رو شا یلیخ نیرام. هم نداشتم  دنیخند ينا یحت یام گرفته بود ول خنده

 کیهم مطمئنن به  نیندارم و رام يا گهیپسر د رندهیبود ، چون من تماس گ انیمطمئنم شا.  دادینشون م

بهش گفت  نیرام یرو وقت انیامتعجب ش افهیق تونمیم نجایاز هم يوا. صدا کنه  يمنو خانم کسر گهیخانم نم

 . تصور کنم  " ينه خانم کسر گانهی "

د و ش ادهیساختمان برد ، پ یکیرو تا نزد نیباز کرد و ماش موتیرو با ر اطیدرب ح نیخانه رام میدیرس یوقت

. ، بغل کرد و راه افتاد طرف خونه  موندیکه پام صاف بمونه که چه بخوام چه نخوام صاف م يدوباره منو طور

 . آروم گفتم  يدر ورود کینزد

بعد ! .  زنهیدور از جونش سکته رو م نهیبب نجوریآروم منو ببر تو اتاقم چون اگه زن عمو منو العان ا نیرام -

 .... خودت برو آروم بهش بگــــ 

 . و زد تو صورتش و با ترس گفت  دیحرفم تمام نشده بود که زن عمو در رو باز کرد و منو د یول

 به سر دخترم اومده ؟ پاش چرا تو گچه ؟  یچ.... شده مادر؟  یچ! .... خدا مرگم بده  -

 حیبرات توض زویبزار بزارمش رو تخت خودم همه چ رهیگیدرد م نجوریا گانهی يتو ؟ پا میایب يزاریمامان م -

 .  دمیم

تا  ارهیآب ب وانیل هیمنو برد اتاقم و گذاشتم رو تخت و از زن عمو خواست برام  نیعمو رفت کنار و رام زن

مانتومو باز کرد و آروم از تنم درش اورد و بعد اون لنگه کفشم که هنوز پام  يدارومو بخورم و خودش دکمه ها

 .  نمیگرفتم و کمک کرد راحت بش گچ يپا ریبود با جوراب ، از تو کمد چند تا بالش اورد و گذاشت ز

 ؟ یراحت -

 .  ستمینشسته راحت ن مهین نجوریهم بزار پشت کمرم ا گهیبالش د کی شهیآره ممنون ، فقط اگه م -
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تنگ شربت و دو تا  کیکه توش  ینیس کیموقع زن عمو با  نیگذاشت پشت کمرم و هم گهیبالش د هی نیرام

شده و  یداد چ حیزن عمو توض يهم مختصر برا نیشربت خوردم و رام وانیل کیدارومو با . بود برگشت  وانیل

 .  وفتادین يخدا رو شکر کرد که اتفاق بدتر یقربون صدقه ام رفت و کل یزن عمو هم کل

که من از قلم  يوا. برام خوبه  گفتیپخته بود و م ناهار زن عمو برام سوپ قلم گاو يبرا. ظهر خواب بودم  تا

مردم و زنده شدم تا سوپ رو  يچند بار. بشقابمو بخورم  اطیمجبورم کرد تمام محتو نیرام یگاو متنفرم ول

تختم  ریپهن کنه و از ز کیپام پالست يوخواهش کردم ر نیاز رام بردیخوابم نم گهیبعد از ناهار د. خوردم 

 . شدم  یبا قلم ها و رنگهام بده و مشغول طراح مویتخته ساشبافتدار و  يمقوا

داشته باشم اصال گذر زمان رو حس  يادیز يعالقه  زنمیکه م یبه طرح یهستم و وقت یعاشق نقاش من

 نیکه رام یشد از موقع نجوریامروز هم ا.  کنمیکار م یمواقع ساعت ها رو طرحم بدون خستگ نجوریو ا کنمینم

اومدن بهم سر  نیعمو و رام زن يفقط دو سا بار.  کنمیم یسر دارم طراح هیداد و کارمو شروع کردم  لمویوسا

 .  ومدندیزدند که از دم در تو هم ن

از من  يریبه طرحم انداختم فوق العاده شده بود ، تصو یها رو زدم و قلموامو گذاشتم کنارم ، نگاه هیسا نیآخر

 نیا دیبه ذهنم رس میکردیو صحبت م میهامون رو تاب نشسته بود یکودک که مثل شبید! تاب  يرو نیو رام

 یبودم ول دهیکش مونیمیقد يعکس ها از یکی ياز رو نیشکل هم بایتابلو هم تقر هیالبته . رو بکشم  ینقاش

 .  ی، کامال ذهن دمیالعانمونو کش ریطرح تصو نیتو ا یول میتو اون تابلو ما بچه هست

 نیمن عمو و به دنبالش هم زن عمو و رام دییکه در اتاقم رو زدند و بعد از بفرما کردمیبه طرحم نگاه م داشتم

 . و نشست کنارم رو تخت  دیبوس مویشونیعمو اومد پ. اومدند داخل 

 ! یهست ی؟ تو که کوهنورد خوب يشد نجوریبه سرت اومده دخترم ؟ چرا ا ییچه بال -

 . ، پام گرفت به سنگ و افتادم  عمو جون گهیاتفاق بود د -

 :گفت  نیو رو به رام دیمهربون به سرم دست کش عمو

امروز که با تو رفته هم  نیهم شهینم شیچیکوه ه رهیم ونیهفته در م کیدختر  نیتوه ، ا ریهمش تقص -

 . زخم شده هم پاش شکسته  شیشونیدستش سوخته ، هم پ

من فقط  ستیدستشم تقصر من ن یمن نبود ، سوختگ کیکه افتاد نزد ی؟ اصال موقع هیبابا تقصر من چ! ا  -

 ! هل رو بخوره  ينزارم اون چا خواستمیم

 . بابا جان  یبگم نحس خواستمی، م ينبود که مقصر نیمنظور منم ا -
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 دیانداخت و خند نیبه رام یخنده ، عمو هم نگاه بدجنس ریحرف عمو نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم ز نیا با

 . نشست  نهیبه ما کرد و اخمو دست به س ينگاه به ظاهر آزرده ا نیرام. 

ردشون  ای دییکه برام خوبه و زن عمو هم تا ییها یو پشنهاد دادن خوراک دنیشروع کرد از حال من پرس عمو

خوبه که با  یلیبرام خ گفتیو عمو هم م خورمیقلم نم گهید گفتمیو من م میکردیبحث م میداشت.  کردیم

 . توجه هر سه تامون بهش جلب شد  نیرام يصدا

 ؟  يدیکش يزیچ نیفوق العادست ، دختر تو چطور چن نیا گانهیمن  يخدا -

 . گرفت و بهش نگاه کرد  نیاز رام مویتخته شاس عمو

 .  شیبکش یکه تونست نیعکس گرفت یک نویا -

 :متعجب گفت  نیرام

 !  مینگرفت یعکس نیما اصال چن -

 . سه با تعجب به من نگاه کردند  هر

 میهامون دار یکیعکس از کوچ هی،  دمیکش یطرحو کامال ذهن نی، من ا میندار یعکس نیآره درسته ما چن -

هم از  یعکس هی دیرو تاب به ذهنم رس میدوباره نشسته بود نیکه با رام شبید میکه رو تاب نشست

 . بکشم  مونیبزرگسال

 . موند  نیرام یگفتن رفتند بخوابند ول ریکردن و بعد از شب بخ فیاز کارم تعر یو زن عمو کل عمو

 . کنار بالشم  زارمیم موی، گوش امیبزن م میتک رو گوش هیشب  یداشت يهر کار گانهیخب  -

 .  ریباشه شب بخ -

 . زمیعز یو خوب بخواب ریشبت بخ -

. بود  ییدرونم غوغا.  رونیرو موهام رفت ب دنیهم خم شد و مالفه روم رو مرتب کرد و با دست کش بعد

افتادم و  یاومد ، وقت ادمیمن عوض شدم ؟ اتفاق صبح  ایعوض شده اند  نیرام يبرخورد و محبت ها دونمینم

چشماتو باز کن .... دلم  زیعز( دیچیتو گوشم پ نینگران رام يشدم ، صدا هوشیب کردندیبودم و فکر م جیهنوز گ

،  شدمیاستفاده کرده بود م نیکه رام یتازه العان داشتم متوجه کلمات) ؟  یبه هوش زمیعز گانهی.....  گانهی...... 

 نیا يها تیشدناش و حساس یرتیغ يآور ادیبا ! با احساس  نجورینه ا یول نهیتکه کالم رام زمیکلمه عز

تو اتاقم روز جشن ،  ایباال  دیکشیم پمویتو اتاق پرو ز نیکه رام یخودم موقع يگرم شدن ها يآور ادیمدتش با 

داشته باشه ، حداقل از  تونهیم یمعن کیفقط  نهایا ينشوند ، همه  میشونیکه بعد از اتمام کارش رو پ يبوسه ا
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 دیحس جد هی ، ستیفقط پسر عموم ن گهید نیآره رام. کرده  رییتغ نیطرف من ، احساس من نسبت به رام

فکر ها به خواب  نیبا هم. رو بفهمم  نیرام يرفتار ها یمعن دیبا.  ارمیر بحسم سر د نیاز ا دیبهش دارم ، با

 . رفتم 

 . شدم ، بدون نگاه کردن به صفحه جواب دادم  داریب میزنگ گوش يبا صدا صبح

 ! دییبله بفرما -

 احوال چالغتون ؟! سالم خانــــم  -

 ؟  یخوب... ؟ سالم  وایش ییتو! ا  -

 ؟  يتو چطور... خوب خوبم  تونیباشه ؟ ممنون از احوال پرس یک یخواستیپس م -

 .  تمینتونستم راحت بخوام با گچ اذ یدرد نداشتم ول شبیخوبم د -

 کیغُر تا  الیخیخب ب..... ماه نتونستم راحت بخوابم  کیگنده من دستمو گچ گرفته بودم  یلیآره خ يوا -

 ؟  شتیپ میایمناسبه ب گهیساعت د

 .چشم ، منتظرم  يقدمتون رو نیایآره ب -

 ؟  میاریب يندار ازین يزی؟ چ يندار يکار مییاونجا گهیساعت د کیباش پس ما تا  -

؟ از همون  ياریب يریگیکنم برام م ینقاش خوامیم کارمی، چند تا از رنگام تمام شدن حاال که ب نیچرا چرا بب -

 .  يریگیمارك که خودتم م

 .  ارمیم رمیگی، برام رنگها رو اس ام اس کن م رمیگیآره گلم چرا نم -

 . ممنون دستت درد نکنه  -

 خواهش ، خداحافظ  -

 . خدانگهدار  -

 کردیبود و با تکون دادنش درد م نیسنگ یلیپام خ یکردم از جام بلند بشم ول یو سع یگذاشتم رو عسل لمویموبا

 یبرنداشت ، زنگ زدم رو گوش ینم کمکم کنه ولزن عمو تا صداش ک یبرداشتم و زنگ زدم رو گوش لویموبا. 

 .  نیرام

 . اومدم  -

چند لحظه بعد در اتاقم باز شد و . بگم زن عمو رو صدا کنه  خواستمیبا تو کار داشت ؟ م یاه ک. قطع کرد  و

 . حوله رو گردنش وارد شد  هیبا  نیرام
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 ؟  یداشت يکار. خانم گل  گانهیخدمت  ریسالم و صبح بخ -

 .  يتو زود قطع کرد یباال ول ادیبگم به زن عمو بگو ب خواستمی، آره م ریم صبح تو هم بخسال -

 ؟  ییدستشو يبر يخوایکمکت کنم ؟ م تونمیرفت فروشگاه ، م ستیمامان خونه ن -

 کیزنگ زد گفت تا  وایلباسام رو عوض کنم ش دیبا یول شمیپاشم ممنون م یاون که آره اگه کمکم کن -

 .  نجایا انیم گهیساعت د

 که برادرشم همراهشه ؟  نهی؟ منظورت ا!  انیم -

 ؟  ادیرفته ؟ تا قبل اومدنشون م یحاال زن عمو ک.  میایآره گفت م -

 . بلند هم نوشته بود  ستیل هیرفته ،  شیپ قهیده دق هیفکر نکنم  -

 . پس من چکار کنم  -

 .  ادیتا مامان ب یبپوش نایرو هم يزیچ هی کنمی، بعد خودم کمکت م ییبرو دستشو ایفعال ب -

 .  پوشمیم نایرو ا یگیآره راست م -

 ییخدا رو شکر تو خونه همه دستشو.  رونیبردم و خودش رفت ب ییدستشو يکمکم کرد بلند شم و تا تو نیرام

 نیباال چون با اون گچ سنگ دمیزحمت شلوارمو کش یکارم که تمام شد با کل. داشتند  یفرنگ ییها دستشو

 ی، در توالت فرنگ کردیدرد م روزیهم کمرم به شدت به خاطر ضربه د یتعادلمو حفظ کنم و از طرف تونستمینم

دوباره کمکم کرد تا تختم برم و نشوندم روش و خودش رفت . رو صدا کردم  نیرو بستم و نشستم روش و رام

 نیبه شلوار ج ینگاه هیبه پام و  ینگاه هیدر اورد و برگشت و  نیشلوار ج کیمانتو و شال با  هیسروقت کمدم 

 . بپوشم پس برگشت و شروع به گشتن تو شلوارام کرد  نیشلوار ج تونمینم پا نیانداخت و تازه متوجه شد که با ا

 . کن  یچیپاشو ق هی اریکمرنگه که مدل پاره است رو ب نینگرد شلوار گشاد ندارم ، اون ج نیرام -

 .  امی، چند لحظه صبر کن العان م ستیاونجور درست ن! نه  -

 .شده باشه بپوشم  یچیپاچه اش ق هیکه  يشلوار زارهینم دونستمیم

که تو خونه  شیتو خونه ا يساده  یو چند لحظه بعد با شلوار مشک رونیکه لباسام دستش بود رفت ب همجور

 . مشخص نبود برگشت  ادیبودنش ز يا

 .  یکن میتنظ یتونیه مبپوش ، کمرشم بند دار نویا ریبگ ایب -

 .  پوشمیآخه دامن م هیچه کار نیرام -
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و  ادیتو از دامن بلند خوشت نم.  یکه تو امروز دامن بپوش رمیالعان بم نیمن هم نکهی؟ مگه ا یچ گهید -

 . از مچ پات باالتره  یسانت ستیدامنت ب نیمطمئنم بلندتر

 نشونیبلندتر نیبه قول رام ایزانو  ریتا ز ایاز دامن بلند متنفر بودم و همه دامن هام  شهیمن هم گفتیم راست

 . از مچ پام باالتر بود  یسانت ستیب

 .  پوشمیزن عمو رو م ياز دامن ها یکیخب  -

 . شلوار رو بپوش  نیهم ریمامان از تو قدکوتاه تره و دامناش برات کوتاهن بگ!  شهینم -

شلوار رو پام  تونستمینم چهیراحت خم بشم و در نت تونستمیبود که به خاطر گچ نم نیا يبرا اصرارم هم شتریب

 . آروم گفتم  نیهم ينداشتم برا يچاره ا چیه يانگار یکنم ول

 یلیخم بشم و شلوار پام کنم کمرم به خاطر ضربه خ تونمیمن نم..... خب ... خب .....  يدیم ریچقدر گ نیرام -

 .  کنهیدرد م

چونه امو و سرمو بلند  ریآروم اومد نشست کنارم و دستشو گذاشت ز نیرام.  نییو سرمو انداختم پا دمیگز لبمو

 : لبخند نگاه کرد تو چشمام و گفت  هیکرد ، با 

 ؟  یکوتاهتو بپوش يدامن ها یاصرار داشت نیبه خاطر هم -

 : و گفت  دیآروم خند نیسرمو تکون دادم که رام آروم

دارم که  شنهادیپ هیباشه به جاش  دایاز ساق پات پ یمین انیشا يو جلو یتو اونا رو بپوش زارمینممن  یول -

 .  یشلوارو بپوش نیبتونم کمکت کنم ا

 ؟  يشنهادیچه پ -

شلوار رو تا  نیو ا امیمالفه بنداز رو پات ، بعد من م هیو  اریشلوارتو در ب نیتو ا رونیب رمیمن العان از اتاق م -

 چطوره ؟ . کن  میتو هم شلوار رو درست بپوش و کمرشو تنظ رونیب رمیو دوباره م کشمیات برات باال مزانوه

 . باشه موافقم  -

 !خانم  ستین یواژه درست يدیم ریباشه پس من رفتم ، درضمن گ -

 .  رونیزد و رفت ب گرید يلبخند نیرام

 شتریساق پام ب يتا نصفه ها یول نییپا دمیرو کش پوشمشیخواب م يکه برا مویشلوار گشاد صورت یسخت به

رو صدا  نینتونستم خم بشم و رام شتریمالفه امو انداختم رو خودم و تا زانومو پوشوندم ب. نتونستم خم بشم 

 دشیرو پام کرد و کش یو شلوار مشک ورداز پام در ا مویاومد داخل و شلوار صورت یحرف چیبدون ه نیرام. کردم 
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و ساکت از اتاق  دیرونم باال کش يمالفه و شلوار رو نصفه ها ریکمتر خم بشم دستاشو کرد ز نکهیا يباال و برا

کردم و گره زدم و بازم  میباال و بند هاشو اندازه کمرم تنظ دمشیشلوار رو گرفتم و کامل کش.  رونیرفت ب

 دمیزنگ خورد ، د میبلند تر صداش کردم ، گوش نیهم يو برا دمیرو نشن نیرام ياصد. رو صدا کردم  نیرام

 .  نهیرام

 !بله  -

 . باال  ارمیتو آشپزخانه ام اومدم صبحانتو ب امیالعان م گانهی -

 . باشه دستت درد نکنه  -

 .  یخواهش خانم -

 شمیآرا زیم یو بعد صندل وترمیکامپ زیرو گذاشت رو م ینیبرگشت تو اتاق و س ینیس کیبا  نیبعد رام قهیدق پنج

 ینیتو س. استفاده کرد  زیرو گذاشت روش ازش به عنوان م ینینداشت رو گذاشت کنار تخت و س یرو که پشت

بشقاب تخم مرغ سرخ شده ، عسل  کی،  ستآب پرتغال که از رنگش معلوم بود تازه ا وانی، دو ل يچا وانیدو ل

 .  میدوست ندار ریکدوممون پن چینبود چون ه ریپن. ، کره ، مربا و نان تست 

 ؟  يتو هنوز صبحانه نخورد -

 . کرد و رفت  دارمیبره ب خواستیم یمامان وقت! نه  -

 . و برگشت  نییرو برد پا ینیس نیو رام میخوشمزه امونو خورد صبحانه

 .  یلباساتو بپوش تا آماده باش ایمونده ب قهیساعتت ده دق کیخب اون از  -

که آماده کرده بود رو برداشت و اومد نشست کنارم و کمرمو گرفت و کمک کرد صاف  یبعد مانتو و شال و

تا زد و انداختش  کمشویشال رو برداشت  نیرام دمیکه د بستمیداشتم دکمه هامو م. و مانتو رو تنم کرد  نمیبش

نگاه کرده  نیرام دکمه رو ول کردم و با تعجب به. شال و شال رو جمع کرد  ریرو سرم و با دست موهامو کرد ز

 . نبود  دایتار موم هم پ هی یکه سرم کرده بود و بعد هم طرز جمع کردنش که حت یاول به خاطر شال. 

 تو خونه شال سر کردم ؟  ی؟ من ک یکنیچکار م يدار نیرام -

 : به تعجب من چند دکمه آخر مانتومو بست و گفت  توجهیب نیرام

 . خونه امون  ادیکه مهمون مرد م یاز وقت -

هم سرم نکرده  يزیبودم و چ یمن با لباس مجلس یول میمهمان مرد داشت یهم ما کل یشب مهمون نیرام -

 . بودم 
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بگم برو مانتو  یهمون وسط مهمون خواستیبود گرچه با وجود اون فرهود دلم م یلیاون جمع فام یول دونمیم -

 .  یحجاب باش یب انیجلو شاالعان فرق داره من دوست ندارم  یو شال بپوش ، ول

حس  هینسبت به خودم  تشیهمه توجه و حساس نیتکون دادم ، از ا ئدیتا ینگفتم و فقط سرمو به معن يزیچ

 نیرام يکارها  نیکه درونم به وجود اومده بود و با ا يبه همون حس ناشناخته ا گشتیبرم نیداشتم و ا یخوب

و پشت  وایچند لحظه بعد ش. اومد  زنگپامو درست کرد و پا شد بره که صدا  ریز يهم بالشا نیرام.  کردیرشد م

 . دست گل خوشگل وارد شدند  کیبا  انیسرشم شا

از نفس . برگشت  ینیریشربت و ش ینیبعد با س قهیو دو دق رونیرفت ب هیاول يها یبعد از احوال پرس نیرام

 یرو آماده کرده و سع ینیس عیسر یلیم بود که خکنه معلو شیداشت مخف یماهرانه سع یلینفس زدنش که خ

هم  دیجد يبرام چند تا قلمو. ده بود یکه خواسته بودم رو خر ییبرام رنگها وایش. داشته زودتر برگرده تو اتاق 

 ای یناراحت يمتوجه رگه ها یکردند ول فیاز کارم تعر یلیخ نکهینشونش دادم ، با ا روزموید ینقاش. گرفته بود 

 یساعت کی انیو شا وایش. دادم فراموش کنم  حیو ترج اوردمیازش سر در ن یشدم ول انیخشم تو نگاه شا

 . کردند و رفتن  یمن خداحافظ يبرا یسالمت يموندن و بعد از آرزو

 ریپهن کرد رو پام و خم شد و از ز کیپالست هیدوباره مانتو و شالمو در اورد و  نیرام انیو شا وایاز رفتن ش بعد

 . در اورد و داد دستم  موینقاش لیتخت وسا

که دوستت رنگها و قلمو ها رو داد دستت چشمت مدام  ی، از موقع یکن ینقاش يخوایالعان م دونمیم ایب -

 قی، دق شناختمشیهمونطور که من خوب م شناختیخوب م یلیمنو خ نیرام. و تشکر کردم  دمیخند. بهشونه 

کرد ،  يآور ادیرو  میدیکشیدانشگاه م يبرا دیکه با ییصبح بهم تابلو وایش.  خوامیم ی، چ یک دونستیم

روم نشد به  گهید یبه بوم داشتم و متأسفانه تو خونه نداشتم ول ازیاون کار ن يبرا یاونو بکشم ول خواستمیم

 .  رهیبگم برام بگ وایش

حوصله اش سر  يکاریاز ب یه کرد ولهم نشست کنارم و کارمو نگا نیسرگرم کردم ، رام یظهر خودمو با نقاش تا

مقوا برداشت و نشست اون سر تخت  کیبا  گهید یتخته شاس هیتخت  ریخم شد از ز نیهم يرفته بود برا

فقط  نمیکارشو بب ذاشتیوجه نم چیبه ه. شد  شیدرست رو به روم و به قول خودش مشغول کشف استعداد هنر

زن . بود  یبود و سخت مشغول طراح ختهیرنگ روش رنگ ر یپالت رنگ گرفته بود دستش و کل هیکه  دونمیم

.  نییشده رفت پا ياتاق کامال هنر يفضا دیو بعد که د دیبرگشت و اومد اتاقم و حالم رو پرس 11عمو تا ساعت 

رو اورد و تو اتاقم بازش کرد و ناهار رو تو اتاق من  یمسافرت يتاشو زیرفت از تو انبار م نیناهار هم رام يبرا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٣٦ 

بعد از ناهار . نگاهش کنه  یرفت انبار هم طرحشو با خودش بر مبادا کس یوقت یحت نیرام نکهیجالب ا.  میوردخ

 .  میبازم مشغول کارمون شد

بودم ،  داریب یبودم ول دهیکه من کارمو گذاشته بودم کنار و دراز کش شدیم یساعت کیپنج بود و  بایتقر ساعت

 . به طرحش نگاه کرد  يو با لبخند گشاد یو جاقلمباالخره قلموشو گذاشت ت نیکه رام

بخونم  کیدوباره کنکور بدم و رشته گراف امیب! منم استعداد دارم ها  گانهی گمیم... به خودم  نیتمام شد ، آفر -

. 

 .  تویاثر هنر نیا نمیبرگردون بب -

عکس  چیه شینقاش دنیبا د. کرده بود رو برگردوند  شیکه العان کامال رنگ شویبا افتخار تخته شاس نیرام

تمام صفحه اشو  نیرام. چپ شده نگاهش کردم  مهیمتعجب و ن مهین افهینتونستم نشون بدم فقط با ق یالعمل

که  يا یبود ، نقاش دهیکش لفمخت يرنگارنگ با شکل ها و طرح ها يها یکرده بود و تو کل صفحه ماه یآب

 ! بکشن و اونوقت تازه استعداد هم داشت  ییسوم ابتدا تایهان ایدوم  يبچه ها دیشا

 ! داره  ازیمثل تو ن یکارو بکن ، دانشگاه به وجود هنرمندان نی، حتما ا يبله واقعا هم استعداد دار -

خنده امون اومد تو اتاق و  يخنده ، زن عمو با صدا ریز میو هر دو پق زد میهم نگاه کرد يتو چشما بعد

 . نگاه کرد  میرفته بود سهیطرف تخت از خنده ر هیمتعجب به ما که هر کدوم 

 ؟  يدفعه ا هیشده ؟ چتون شد شما دو تا  یچ -

 .  رهیلبخند ژکوند رو بگ يتابلو يگل پسرتو نگاه کن که قراره جا ياثر هنر نیا ایزن عمو جونم شما ب یچیه -

 .  دیرو از دستم گرفت و اول با تعجب نگاهش کرد و بعد خند یعمو تخته شاس زن

 يهم قرار بود بره چت با دوستا نیتا زن عمو به کارهاش برسه و رام رونیو زن عمو رفتن ب نیبعد رام یکم

 .  شییکانادا

صله حو گهید یکردم و خاطراتمو مرور کردم ول یبا خودم مشاعره اسم یواسه خودم فکر کردم و حت یساعت دو

 .  نیبرداشتم و زنگ زدم به رام مویگوش. سر رفته بود  یام حساب

 ؟  يدار ي، کار گانهیجانم  -

 اتاقم ؟  يایم نیآره رام -

 ؟ ستین يضرور یلی، کارت که خ امیکنم العان م یچند لحظه صبر کن با دوستم خداحافظ زمیآره عز -

 . بکن  تویراحت خداحافظ! نه  -
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 .  امیم گهید کمیباش  -

 . با لبخند وارد شد و اومد نشست رو تخت کنارم  نیمن رام دییبعد در اتاقم زده شد و بعد از بفرما قهیدق چند

 خانم چکار داشتن ؟  گانهیخب  -

 .  ییحوصله ام سر رفته تنها نیرام -

 ؟  میبزن يدور هی رونیب میبر يخوایم -

 . پام خورد تو ذوقم  يآور ادیبا  یول رمیبوم بگ تونستمیهم م زدمیبود هم دور م یذوق کردم عال اول

 ؟  شهیپا که نم نیبا ا -

 . دور زد  شهیهم م نی، با ماش میدور بزن میگفتم بر یخانم يرو ادهیپ میمن که نگفتم بر -

 : به هم و گفتم  دمیدستامو کوب خوشحال

 .  می، آره بر ولیا -

 . کردم  حیحرفمو تص نیبا نگاه هشدار دهنده رام یول

 .  میچه خوب ، آره بر يوا یعنی -

کمکت کنه  کنمیخانم ، خب پس من مامان رو صدا م ستیاونجور حرف زدن اصال مناسب تو ن! شد  نیا -

 .  یآماده بش

 . که دوباره صداش کردم  رونیب رفتیم داشت

 !  نیرام -

 جانم ؟ -

 ؟  امیبپوشم پس چطور ب نیشلوار ج تونمیمن که نم -

تو  یبش ادهیکه پ ستیدر ضمن قرار ن! که لباس خونه است  ستیکه پاته خوبه ، معلوم ن یشلوار مشک نیهم -

 .  ینیماش

 .  یباشه ، مرس -

 .  یخواهش خانم -

واقعا خنده دار  یاندام يمانتو دنیچون شلوارم گشاد بود پوش. عمو کمکم کرد و بلوز و مانتومو عوض کردم  زن

 ریهم سرم کردم و موهامو کامل دادم ز یشال مشک هیو  دمیو قرمز داشتم اونو پوشپانچ يمانتو کیبود پس 

 . شال 
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زد و اومد منو رو دست بلند کرد و به طرف در رفت و  يلبخند. حاظر و آماده اومد اتاقم  نیساعت بعد رام مین

 : زن عمو هم دنبالمو اومد و نگران گفت 

 .  نییبرو پا واشیها رو ، پله  شیمادر مواظب باش ننداز نیرام -

 . چشم مامان مواظبم  -

کرد و رفت  یو بعد خداحافظ کردیزن عمو نگران نگاهمون م نیمنو گذاشت تو ماش نیلحظه آخر که رام تا

 .  یداخل

 میداشت.  میدیخند یها زده بودند کل یکه بعض یبیو غر بیعج يها پیو به ت میدور زد ابانهایتو خ یساعت کی

تا آرنجش باال زده  ناشویتنش بود و آست يدختر که لباس پسرانه گشاد هیکه نگاهم افتاد به  میرفتیم شیتو تجر

 . به دستش بسته بود  زایچ نجوریو ا ریو زنج یبند چرم یبود و کل

 ! اون دختره رو نگاه  نیرام -

 ؟  هیمانتو فروش نیتریکه جلو و یکدوم دختره اون -

 .  سادهیوا یفروش لیلو موباکه کنار اون پسره ج ینه اون -

 . محکم بوده  یلیبه سرت خ روزیفکر کنم ضربه د گانهی -

 وا ؟ چرا ؟  -

 !  ستین ياونجا که دختر -

 .  گمیرو م ستادهیا هیغیت غیکه کنار اون پسر ت یبابا اون -

 !  ستی، اونجا که دختر ن گمیخب منم همونا رو م -

 . تنشه و کالهشو هم گذاشته دختره نه پسر  يخاکستر شرتیکه سو یاون نیرام -

 . هم پسرونست  ستادنشیا نی، بب شهینم نجورینه بابا پسره ، دختر که ا -

 .دختره من مطمئنم ! نه  -

 پسره  -

 دختره  گمیم -

 ! پسره  گمیمنم م -

  میشرط ببند ایاصال ب -

 ؟  یسر چ -
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 : فکر کردم و گفتم  یکم

 . انجام بده  دیرو کامل و بدون کمک با دیع يبرا یکیاتاق اون  يکار زیام تمباخت تم یهر ک نکهیسر ا -

 . موافقم  -

انداخت انگار داشت  تیجمع نیب یدختره برگشت طرف ما و متفکر نگاه "موافقم  "گفت  نیکه رام نیهم

 رهیگرد شده خ يبا چشما دیدختره رو د شیو صورت پر از آرا کیبار يکه ابروها نیرام.  گشتیم یدنبال کس

 . شد بهش 

 چرا دختره ؟  نیا! ! ! نــــــــــــــــــــــه  -

 ؟  یچ -

 ؟  پشیت نجورهیکه چرا ا نهیمنظورم ا -

 .  رتشونیگیحتما م نهی، البته گشت ارشاد اگر بب دهیجد يها پیاز ت یکی نمیا -

 گهینه د یول پوشنیاسپرت و پسرونه م بودم که دخترا دهی؟ د هیختیچه ر گهید نیدستشون درد نکنه ، آخه ا -

 .دوست دختر داره  الشیخاك بر سر پسره ، به خ.  ستیسرش ن یشال ای ياصال روسر نیا نجوریا

برو از  یمن رو خوشحال کن نکهیا ياتاقم کامل با تو حاال هم برا يکار زی، تم یخان باخت نیخب جناب رام -

 .  ریبگ یدو تا بستن یفروش یبستن نیا

 ؟  يخواینم يا گهید زیچ -

 . نه ممنون  -

 پشیکه به خاطر ت کردمیاز اون دختره تشکر م رفتمیکاش پام تو گچ نبود و م. شد  ادهیگفت و پ ییپررو نیرام

ممنون که  یلیخانم خ "از فکر کنم خودم خنده ام گرفت ، فکر کن برم بگم . اتاقم راحت شدم  يزکاریاز تم

 يکار زیو من از تم میشرط ببند تونپسر بودن ایمن و پسر عموم سر دختر  نیو باعث شد نیزد پیت نجوریا

 .  "اتاقم راحت بشم 

تو دستش نشست تو  کیکوچ یو دو تا آب معدن یپک شکالت سیبا دو تا آ نیکه رام دمیخندیبه فکرم م داشتم

 .  نیماش

 . شما  يبرا یآب معدن يبطر کیو  یپک شکالت سیآ کی نمیخانم ، ا دییبفرما -

 ادیتو دهانمون ز یطعم چیه میو دوست نداشت زدیدلمونو م ینیریش نیهم من هم رام. کردم و گرفتم  تشکر

 سیآ ین.  میخوردیآب م زایچ نجوریا ایموز  ریش ای یبعد از خوردن بستن نیهم يبرا ینیریبمونه مخصوصأ ش
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 دونمیکار بودم ، نم نیعاشق ا.  وانیل يرو ومیوک کیزدم رو پالست یگرفتم و با سرخوش نیپکم رو هم از رام

متعجب با  دمینگاه کردم که د نیاومد ، برگشتم و با همون لبخندم به رام یتقش خوشم م يچرا از صدا

 .  کنهیلبخند داره نگاهم م هیباال رفته با  يابروها

 !  شیو بستنت رهیات فرو م یو ن دهیروش ، تق صدا م یزنی، م ادی؟ از صداش خوشم م هیخب چ -

 . خودشو گرفت طرفم  یپک و ن سیو سرشو با تأسف تکون داد و آ دیخند نیرام

 . بازش کن  نمیا ایب ادیکوچولو ، حاال که خوشت م ین ین ایب -

که تق صدا  کشیرو زدم رو پالست یو مال اونو گرفتم و ن نیپک خودمو دادم به رام سیبچه ها با ذوق آ نیع

. وارد دهنم کردم و شروع به مزه مزه کردن و خوردنش کردم  یبستن یمک محکم کل کیداد و سرخوش با 

 . نگاهم کرد و اونم مشغول شد  یهم کم نیرام

 بیو س ينگاه کردم ، دلم مرغ سوخار يشام که من به مغازه فست فود میبر میو بعد هم گفت میچرخ زد یکم

 کننیکه توش سرخ م یروغن ستیگه معلوم ن یلفه ممخا نیکه رام دونستمیم یول خواستیسرخ شده م ینیزم

 . متوجه نگاهم شده بود  نیانگار رام ینگفتم ول يزیساکت موندم و چ نیهم ي، برا یِمال ک

 .  خوادی، بازم دلت همبرگر م یخانم هیچ -

سرخ  یتو چه روغن ستینه چون معلوم ن یگیکه م دونمیم یول خوادیم ینیزم بیو س يدلم مرغ سوخار! نه  -

 . شده اند 

اگه  دونستمیم. نگاهم نگاهش کنم  نیکردم با مظلوم تر یشده نگاهم کرد ، منم سع زیر يبا چشما یکم نیرام

 . خوش مزه هستند  فاشیکث نیهم انیبه قول شا یول کنهیامشب تو خونه برام درست م نیبخوام هم

 . شد  یراض نینگاه مظلومم کار کرد و رام باالخره

 .  میاستاندارد بخور ریغ يبارم غذا هی،  جهنم ضرر -

سرخ شده و دو تا ساالد  ینیزم بیو س يساعت بعد با مرغ سوخار میشد و رفت طرف مغازه و ن ادهیبعد پ و

ها رو و مشغول خوردن  ینیزم بیو کنارشم س نمونیبسته مرغ رو باز کرد گذاشت ب. فصل و نوشابه برگشت 

 .  ونهخ میو برگشت میدیچرخ ابانهایتو خ یبعد از شام کم.  دیو چقدر هم چسب میشد

فقط سه جلسه مجبور شدم برم دانشگاه که اونم تا برگشتم از خجالت کامال آب . شدم  نیماه تمام خونه نش کی

 . شدم 
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چون  با استادها صحبت کرده بودند و انیو شا وایش.  میکالس نداشت شتریبا چهار تا استاد ب وایکل من و ش در

با  شناختنیکنم و استادها هم که منو م بتیغ تونستمیبار کالس داشتم پس م کیرو در هفته فقط  یهر درس

که مجبور شدم سه روز به خاطر کالساش برم دانشگاه  يموضوع باهام کنار اومدن به جز استاد رضو دنیفهم

با گچ به  تونستمیه دار بود ، اصال نموضعم واقعا خند یهام کم شد ول بتیاز غ یکه البته بد هم نشد چون کل

منو بغل کرده تو دانشگاه  بایباهام اومد دانشگاه و تق نیتعادلمو حفظ کنم و هر سه روز رو رام ینیاون سنگ

 . هم به عنوان مهمان حضور داشت  مو تو تمام کالس ها گردوندیم

 یبرگرده خودش هوامو خواهد داشت ول نیتعارف زد که رام انیشا چارهیبردم دانشگاه ب نیروز که رام نیاول

 : کرد و با لحن نه چندان دوستانه گفت  یظیاخم غل نیرام

 .، خودم هستم  ستیالزم ن -

 27که پام باز شد ادامش بدم و  نیدارم هم میتصم یرو ادامه بدم ول نیرام یمدت هم نتونستم نقاش نیا تو

 . خرداد که تولدشه بهش کادو بدم 

 نیو ا کنمیتو پام حس نم يدرد چیه گهید شیاز ده روز پ بای، تقر شمیگچ خالص م نیر ااز ش گهید امروز

 . ماه کامل بشه  کی کردمیصبر م دیبا یپام خوب شده ول یعنی

نشسته مانتومو تنم کردم  نجوریو هم دمیبهم داده بود رو پوش نیکه رام يا یماه شلوار مشک کی نیکل ا طبق

 . دکتر  میو بر ادیب نیو شالمو هم انداختم و آماده نشستم رو تخت تا رام

حال نداشته تکون  یکه داره تو خونه هم که باشه وقت ي، عادت بد نهیرام دمیزنگ خورد ، نگاه کردم د میگوش

 . جواب دادم .  زنهیبخوره به اهل خونه زنگ م

 ؟ يایبله ؟ نم -

 ؟  يآماده ا.... چرا  -

 .  ایآره آمادم ب -

 . اومدم  -

 .  مارستانیب میو رفت نیآماده اومد اتاقم و بغلم کرد و بردم تو ماش نیلحظه بعد رام چند

 یعکس گفت که پام کامال جوش خورده و مانع یاول از پام همونطور تو گچ عکس گرفت و بعد از بررس دکتر

اره  ی، وقت دنیکه جونم در اومد تا گچ رو بر يوا. ر باز شدن گچ رو نوشت بازشدن گچ وجود نداره و دستو يبرا

کرده بودم و محکم  یمخف نیرام نهیاز ترس سرمو تو س دیبریو گچ رو م کردیم کیمخصوص رو به پام نزد
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پماد  کیپوست مرده روش بود که دکتر  یکل.  دمید نموینازن يباالخره گچ باز شد و پا.  دادمیدستشو فشار م

مدت  هیدکتر گفت تا  یپام کامل جوش خورده بود ول.  شهیبرطرف م شیبراش نوشت و گفت زود پوست پوست

 .  ارمیبهش فشار ن ادیز

 .  میشد نیو سوار ماش میرو از داروخانه گرفت پماد

 . راحت راه برم  تونمیم گهیخالص شدم ، د! هورا  -

 .  يراه بر ادیز دیهنوز نبا یول يبله از گچ خالص شد -

 ...برم بترکونم و  خوامیالعان ذوق دارم م گهیضد حال نشو د نیرام -

 . نصفه موند  نیداد رام مهین يبا صدا حرفم

 ؟؟؟؟  هیچ گهیضد حال نشو و بترکونم د...... چه طرز حرف زدنه ؟  نیا! .....  گانــــهی -

 ؟  یزنیداد م هویچرا  دمیترس!  يوا -

 !؟ زشته  یکنیاستفاده م هیکلمات چ نیا گانهی -

 .  کنمیذوق کرده بودم حواسم نبود چطور صحبت م یلیخ دیخب ببخش -

....  يکردیکلمات استفاده نم نی، قبال که از ا ستیحرف زدن اصال مناسب تو ن نجوری، ا زمیحواست باشه عز -

 نکنه از اثرات دانشگاهه ؟ 

 !  گهینم عادت کردم د، خب م کنهیصحبت م نجوریا وایش! نه  -

 ؟  گهیبهش نم يزی؟ دوستت ؟ اونوقت برادرش چ! وایش -

 . کنهیصحبت م نجوریاوقات ا یهم بعض انیخود شا! نه  -

 ... گنیم نیدوست ناباب به ا -

-  نیرام! ا  ..... 

 . باش  یکنیکه استفاده م یبه بعد حواستو جمع کن و مواظب کلمات نیفراموشش کن ، فقط از ا -

 ...باشه  -

 ؟  ي، آماده ا دمیتدارك د یامروز برنامه خوب يخب خانم خانما من برا -

 گردش ؟  میریآخ جون ، م -

اش  یکه با ن رمیگیپک م سیشرکت ، بعد هم برات آ يبرا ینیببرمت چند جا رو بب خوامیاول م یبله ، ول -

 .... شام خوب  کیو بعد هم  یذوق کن
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 :گفت  عیسر نیکه رامحرف بزنم  اومدم

 !  يفست فود ریالبته غ -

گشاد پام بود  یچون اون شلوار مشک. رفت و دوباره ذوق کردم  ادمیزود  یکردم ول زونیآو یو لوچه امو کم لب

و  ینفت یآب يمانتو هیرنگ با  یآب نیشلوار ج کیخونه و من شلوار گشادمو با  میو بدون گچ ناجور بود اول رفت

دوباره  فمیکردم و بعد از برداشتن ک مآل استارمو هم پا يسورمه ا يعوض کردم و کفش ها دیشال سف کی

 نیاول.  میسر زد يبه سه تا ساختمان ادار ییآقا کیو از اونجا همراه  یبنگاه هی میاول رفت.  میشد نیسوار ماش

 کیبود ، مورد دوم تو  ریو دلگ کیتار يادیپنجره کم داشت و ز یداشت ول ییمتراژ باال نکهیساختمان با ا

بود و دلباز بود  رینور گ یکمتر بود ول یمتراژش از مورد اول نکهیهفتم قرار داشت با ا قهطبقه در طب 12ساختمان 

جدا  یاز سالن اصل یکیقرمز رنگ ش يها شنیداشت به همراه دو قسمت که با پارت يسه تا اتاق دوازده متر. 

مورد سوم . به عنوان اتاق طراح ها استفاده کرد  شیگریبه عنوان اتاق کنفرانس و از د شیکیاز  شدیبودند و م

مورد .  زدیبه دل نم یهفت سال ساخت بود و چنگ یطبقه بود ول 15ساختمان  هیدفتر نسبتأ بزرگ تو  کیهم 

بعد از . ن بزاره قولنامه کرد يقرار برا کیبا مالک صحبت کنه و  هیو قرار شد بنگاه میدوم رو انتخاب کرد

اوردن  یو وقت میسفارش داد یپک شکالت سیهر دو آ.  میشد اپش یکاف یراه نیالزم ، با رام يها یهماهنگ

میدادم که بر شنهادیشاپ پ یبعد کاف. کردم  فیتو دلم از صداش ک یباز کردم و کل یمن مال هر دومونو با ن 

اصال  گفتی، راستم م ادیمخالفت کرد و گفت به پام فشار م نیرام یول میکن دیو خر میبگرد یو کم دیمرکز خر

رو داد که فورأ قبول  يسه بعد نمایس شنهادیپ نیرام دیخر میبر میتونستیچون نم. پامو فراموش کرده بودم 

 چیاصوال من از ه.  میاومده بود انیو شا وایبا ش يقبال چند بار.  میدیترسناك د لمیف هی نمایس میبا رفت. کردم 

ده  –از حدود نه  میکه بود کی، کوچ نمک یها رو نگاه م لمیف نیراحت ترسناکتر شهیو هم ترسمینم یلمیف

و دو  میداشتیها بر م یخوراک نتیهله هوله از کاب یو کل میکردیچراغ اتاق رو خاموش م نیشب ها با رام یسالگ

 .  میدیدیترسناك م لمیف یکیتو تار مینشستیم ينفر

و  ازدهیو ساعت  میخورد دهیو شام کباب کوب کیرستوران ش کیبه  میخوبش با هم رفت جانیو ه نمایاز س بعد

 . خونه  میبود که برگشت مین

و دست و روم رو شستم و مسواك  ییشدم ، با آرامش رفتم دستشو داریصبح به موقع ب یچطور شد ول دونمینم

کالج  يو کفش ها دمیپوش يقهوه ا نیبا شلوار ج کرم رنگ بلند يمانتو کی.  دمیزدم و بعد لباسام رو پوش

 .  نییو رفتم پا برداشتم لمویهم سرم کردم و وسا مویمشک يرنگم رو هم پام کردم و مقنعه  يقهوه ا
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 .  خوردنیداشتن صبحانه م زیرفتم تو آشپزخانه عمو و زن عمو دور م یوقت

 . بر اهل خانه  ریسالم و صبح بخ -

 : نگاه به ساعتش انداخت و گفت  هینگاه به من و  هیمتعجب  عمو

 جان ساعتت خراب شده ؟  گانهی نمیبب.... سالم دخترم  -

 . شدم  دارینه عمو جون ، ساعتم سالمه ، خودمم متعجبم چطور زود ب -

 .  زیم يکرد و گذاشت رو نشونیریو ش ختیر يعمو بلند شد و دو استکان چا زن

 .راحت صبحانه بخور  نیبش ایب يشد داریکه زود ب ، حاال زمیعز ریصبح بخ -

 . خانم خوشخواب  گانهی!  نجاستیا یاول صبح یک نیبه بب -

 لمویمنم وسا. حرفو زد و بعد رفت نشست سر جاش  نیمن ا دنیبود که با وارد شدن به آشپز خانه و د نیرام

 .  نیرام يکنار یو نشستم رو صندل واریگذاشتم کنار د

 !  یکم خواب یلیکه تو خ ستی، بعد هم باور کن خودم هم تعجب کردم و در آخر ن ریاول که صبح بخ -

 لمویبا آرامش کامل صبحانمو خوردم و بلند شدم از زن عمو تشکر کردم و وسا. نگفت  يزیو چ دیخند نیرام

 . صدام زد ، برگشتم سمتش  نیبرداشتم و خواشتم برم که رام

 بله ؟  -

 .  برمتیم سای؟ وا يریم يارکجا د -

 . هنوز وقت دارم  شمیپس منتظر م يبریحاال که م یشدم خودم برم ول داریگفتم امروز که به موقع ب -

 .  رمیگیم شگاهیاز نما نمویماش رمیامروز م ی، راست شمیالعان آماده م -

 . میافتاد ینیریش هیمبارك باشه پس امشب  -

 . بخواه  ینیریبعد ش رمیبگ نویصبر کن برم ماش -

امروز چهارشنبه است و هر . هم از زود اومدن من تعجب کرد  وایش. ساعت بعد سرحال وارد کالس شدم  مین

وارد کالس شدن  یهر دو استاد وقت.  يهم با استاد صابر شیکیو  يروزیدو تاش با استاد پ.  هیسه کالسم عمل

و  میگفت وایتا ظهر با ش. بود  هملت دلشون برام تنگ شدماه نبودم  کی. بهم خوش آمد گفتن  دنیو منو د

کالس آخر با استاد .  کردمینشسته کار م شتریب ادیبه پام فشار ن نکهیا يبرا.  میو کارهامونو انجام داد میدیخند

از بوفه  میو رفت میجمع کرد لمونویوسا. کرد  لیساعت زودتر تعط میبود و چون کار داشت کالس رو ن يصابر

ها  وهیمسئول بوفه آبم شدیهوا گرم م یوقت.  مونیشگیهم مکتین يرو میو نشست میزده گرفت خی مهین وهیآب م
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کمتر  يتا گرما فمیو گذاشتم تو ک کیتو پالست دمیچیرو پ انیشا وهیآبم. بشن  یخمکیتا  زریتو فر دیچیرو م

ل خودمو هم برداشتم و شروع کردم کم کم خوردن رو هم دادم دستش و ما وایش وهیو خنک بمونه و آبم نهیبب

 .  شدیو وجود آدم بهتر خنک م دیچسبیم شتریب نجوریا

 . نره دم کالس  میینجایبده بگو ا انیاس به شا هی گانهی -

 خودت کو ؟  یگوش یباشه ول -

 . من قهرم باهاش  -

 چرا ؟ ! وا  -

 . دعوامون شد  یموضوع هیصبح سر  -

 .  خوادیاشکال نداره ، باالخره بد تو رو که نم -

  "، کالسمون زودتر تموم شده  یشگیهم يجا ایب "اس فرستادم  انیشا يبرا

 هی یکرد ول یبا من سالم و احوال پرس یبه گرم. شد  دایپ انیتا سر و کله شا میصحبت کرد وایبا ش یساعت ربع

اومد  نهیبش وایکنار ش نکهیا يهم به جا انیشا. ش جوابشو نداد هم از حرص وایداد که ش وایبه ش یلب ریسالم ز

رو از  انیشا وهیآبم.  نهیمهمون رام یگوشمال هی انی، اگه بفهمه ، شا یواقعا خال نیرام يجا. نشست کنار من 

 . در اوردم و دادم بهش  فمیک

 .  یخمکی وهیبفرما آبم -

 .  شدمیهالك م یدستت درد نکنه داشتم از تشنگ -

زنگ  میکه گوش میشدیم نیسوار ماش میو داشت میبود نگیتو پارک.  میاشو خورد و راه افتاد وهیاز آبم یکم انیشا

 . بود  نیخورد ، نگاه کردم رام

 ؟  يسالم ، چطور -

 ؟  يریم يسالم ، کجا دار -

 برگردم خونه ؟  خوامی؟ دانشگاهم العانم م یچ -

 ؟  یی، کجا يشد بیکجا غ دمیطرفت نفهم امیتا خواستم ب دمتید ونریب يمن دم در دانشگاهم ، اومد -

 .  امی، صبر کن العان م نگمیمن تو پارک -

 .  ایباشه زود ب -

 . قطع کردم  لویموبا
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 . خداحافظ . امده دنبالم  نیبرم رام دیمن با دیببخش -

خارج شدم و رفتم دم  نگیاز پارک عیسر. انگار نارحت شده باشن جوابمو دادن  یحالت خاص هیبا  وایو ش انیشا

داده بود و  هیتک یکوپه مشک سیجنس کیبه  دمیکنم که د دایپ نویگردوندم تا رام تینگاهمو تو جمع يدر ورود

 .  میداد و سوار شد یعصب یکم موبا دو رفتم طرفش و سالم کردم که اونم جواب بایتقر. منتظر بود 

 . قشنگه  یلینو مبارك ، خ نیماش -

 به تو و دوستت ؟  دهیچسب قهینداره که دم به دق یکار و زندگ انیشا نیا نمیاول بگو بب یممنون قابلتو نداره ول -

که کالسامو همزمان باشه  میبرداشت يهر سه تامون هماهنگه موقع انتخاب واحد ، واحدامونو طور يکالسا -

 . همراهمونه  شهیهم انیشا نیهم ي، برا میو با همم بر میایکه با هم ب

 .  دیامو که کمتر از نصفشو خورده بودم رو از دستم گرفت و سر کش وهیبا اخم نگاهم کرد و بعد آبم کمی نیرام

 .  شدمیداشتم گرما زده م..... بده  رتی، خدا خ شیآخ -

 . نوش جانت  -

**** 

 نیماش کیبه الست يبه ابا حرص ضر انیشا.  دیدو نگیپارک یکرد و به طرف خروج یعیسر یخداحافظ گانهی

 . رفته بود انداخت و سوار شد  گانهیکه  يریبه مس یهم نگاه وایش.  دیو سوار شد و در رو محکم کوب

صحبت  یشدند و کم نیو بعد هر دو سوار ماش نیطرف رام دیکه دو دندیرو د گانهیخارج شدند ،  نگیپارک از

 يرا برا نیکه ماش انیشا. رو از دستش گرفت ، خورد و با خنده راه افتادند  گانهی وهیآبم نیکردند و بعد رام

 . سرعت از آنجا دور شد  ارا حرکت داد و ب نیپارك کرده بود ، ماش ابانیگوشه خ گانهی دنید

 .  میبختک افتاد وسط زندگ نیشد ، ع داشیاز کجا پ گهید زونیپسره آو نیا! اَه  -

 : رش انداخت و گفت به براد یمشکوك نگاه وایش

 ؟  یزنیخب تو چرا جوش م -

بگه آخه به تو  ستین یکی،  شهیم یشاک شمیم کینزد گانهیهم به  یاست ، تازه وقت گانهیهمش دور و بر  -

 ..... چه 

 ؟  يرو دوست دار گانهیتو ..... راستشو بگو  انیشا -

نتوانست  قتیدانستن حق يبرا وایچهره مشکوك و مصمم ش دنیبا د یبه خواهرش انداخت ول ينگاه تند انیشا

 : زد و گفت  يلبخند وایش. بله تکان داد  یمکث سرشو به معن یبگه و با کم يزیچ
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باشه بدم  نیرام کینزد گانهی نکهی، از ا گمی، رك بهت م ادیباشه خوشم نم نیمدام با رام گانهی نکهیمنم از ا -

 .  ادیم

 :  دینگاه کرد و با شک پرس وایشده به ش زیر ییمتعجب با چشما انیشا

 ....؟  ادیخوشت م نیتو از رام یعنی.... ؟  یگیم يدار یچ -

 . است متنفرم  گانهیمدام با  نیرام نکهیو از ا ادیآره خوشم م -

 . و نگاهش کرد  وایطرف ش دیرو دوباره پارك کرد و شوکه شده از حرف خواهرش چرخ نیماش انیشا

و با  يرو دوست دار گانهیدوست دارم ، همونطور که تو  نویآره من رام..... ؟  یکنینگاهم م نجوریا ا؟ چر هیچ -

 . به ضرر هر دومونه  نیو رام گانهیهم بودن 

 ؟  یبگ يخوایم یچ وایش -

 : گفت  یطانیش يشد و با لبخند رهیبرادرش خ يبا جسارت تو چشما وایش

مانع بزرگ سر  هیهم  گانهیاست ،  گانهیتو به  دنیمانع سر راه رس هی نیو رام يرو دوست دار گانهیتو  نیبب -

 کنمیم یسع نیشدن به رام کی، من با نزد میکن يکار هی ایپس ب......  نهیجلب کردن توجه رام يراه من برا

به دستش  بشو و کینزد گانهیتو هم به  مرو به خودم جلب کنم و از سر راهت برش دار نیتوجه و عالقه رام

 ! دو طرفه کامال منصفانه  يهمکار هی...... چطوره ؟ .... من باز بشه  يتا راه برا اریب

بود و ترس از دست  يقو گانهیعالقه و عشقش نسبت به  یشوکه بود ول وایش ياز حرف ها نکهیبا ا انیشا

. موافق بودن تکان دهد  يبه جانش افتاده بود ، باعث شد که سرش را به معنا نیکه با وجود رام گانهیدادن 

هم دستش را دراز کرد و دست  انیشد ، شا رهیگرفت و با لبخند به او خ انیهم دستش را به طرف شا وایش

 . خواهرش را فشرد 

 .  یکنیدور م نیاز رامرو  گانهی، تو هم  کنمیرو باز م گانهیتو به  دنیشد ، من راه رس بیخب پس تصو -

 . را حرکت داد و از آنجا دور شدند  نیماش انیبعد شا و

**** 

خونه تا لباس عوض  میاومد. قرار گذاشته بود  میبود دهیپسند شبیکه د يبا مالک دفتر گهیساعت د کی نیرام

 عیسر. داغون بود  افمیعرق کرده بودم و ق یگرما کل نیتو حمام ، تو ا دمیلباسامو در اوردم و پر عیسر.  میکن

درست کردم و پشت موهام رو هم با  و، موهامو با سشوار خشک کردم و جلوش رونیدوش گرفتم و اومدم ب

زانو که  يتا رو یمشک يمانتو هی. خوشگل هم کردم و رفتم سراغ کمدم  شیآرا کی عیجمع کردم سر پسیکل
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چون هوا گرم بود . در اوردم  یشال زرشک کیکار شده بود با  کیش یلیخ یاش با نوار زرشک قهیدور مچ ها و 

 نیشلوار ج کیسرشونه اش داشت با  يرو کیو دو تا بند بار پوشوندیم وتاپ کوتاه قرمز رنگ که تا نافم ر هی

 یمشک یپاشنه هفت سانت ورن يکفش ها. و شالمو مدل دار بستم  دمیمانتومو هم پوش.  دمیتنگ پوش یمشک

. خوشگل شده بودم  یلیانداختم ، بزنم به تخته خ نهینگاه به آ هیبه خودم عطر زدم و  یو کل دمیوشرنگمو هم پ

نگاهم کرد  نیاول با تحس دنمیبا د. آماده رو کاناپه نشسته منتظر من بود  نیرام.  نییدل کندم و رفتم پا نهیاز آ

 . اخم کرد  دیشالمو د یوقت یول

 .  روننی، موهات همه ب گانهیشالتو درست ببند  -

. بستم  یشال و دوباره همون مدل ریشالمو باز کردم و همه موهامو فرستادم ز نهیرفتم جلو آ یکردم و شاک یپوف

 شتریبا حجابم ب پینگاه کردم از ت نهیتو آ یوقت یبودم ول دهیدرست کردن موهام زحمت کش يبرا یکل نکهیبا ا

 .  شدیم دهید شتریودن مدل شالم بنب دایخوشم اومد ، حاال که موهام پ

بود و  دهیبنگاه داره زودتر از ما رس یزمان يآقا.  میدیرأس ساعت رس.  میداد و راه افتاد تیرضا نیرام باالخره

و  میگرفت و نشست لمونیتحو یرستگار مالک دفتر کل يآقا. باال  میبه اتفاق رفت. دفتر منتظرمون بود  يجلو

 . صحبت ها شروع شد 

 نیدرح. و معلوم بود از اون شارالتان هاست  کردینگاهم م يجور هیرستگار  نیا میهمون اول که اومده بود از

ساختمان  ي؟ فالن جا يچطوره خانم کسر نی؟ ا يخانم کسر هینظر شما چ.  دیپرسیبحث مدام نظر منو م

که آدم از  کردیو نگاه م زدیم داز دستش کالفه شده بودم ، چنان هم لبخن گهید......  يخانم کسر نجورهیا

 گهیاواخر که د نیتو هم بود ، ا یشده بود و اخماش حساب یوسط عصب نیهم ا نیرام.  زدینگاهش خشکش م

که  میول کنه و بر زویخواست همه چ يدو بار هی. اش شده بودم  قهیقشنگ متوجه رگ ورم کرده گردن و شق

برامون وقت  یزمان يباالخره قولنامه نوشته شد و قرار شد آقا .آرومش کردم  رمیبا خواهش و التماس و من بم

 نیقول وقت محضر رو داد رام یکه امضا ها تمام شد و زمان نیهم.  میبه نام زدنش بر يتا برا رهیمحضر بگ

 نیرام.  رونیب میدعوت ناهار رستگار رو رد کرد و اومد " میدار یکار واجب "دست من رو گرفت و با گفتن 

دادم ساکت بمونم  حیترج تیمنم که با توجه به وضع دیکشیدنبال خودش م بأیمحکم گرفته بود و تقر ودست من

 . بشم  دهیو کش
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 یکرد آروم بشه ول یچشماشو چند لحظه بست و سع.  میرو زد و سوار شد ریدزدگ نیو رام نیکنار ماش میدیرس

.  ارهیفقط به خودش فشار م نجوریا شهینکنه آروم نم یخال تشویتا عصبان نی، رام خودهیکه تالش ب دونستمیم

 : دستمو گذاشتم رو دستش که فرمونو محکم گرفته بود و گفتم 

 .فراموشش کن ، ارزششو نداره  نیرام -

-  ا ا حلقه بخرم  هیالعان برم  نیهم گهیم طونهیش.....  دهیجلو چشم خودم داره به ناموسم نخ م زیه کهیمرت! ا

 .  ادیکس طرفت ن چیه گهیکه د بکنم دستت

 ؟ بره حلقه بخره دست من بکنه ؟  یچ.... حدش گشاد شد  نیچشمام تا آخر نیحرف رام نیا با

 چیکرد که اصال ه چارهیب انیهم بار شا زیوسط چند تا چ نیگفت و ا راهیبه رستگار بد و ب گهید کمی نیرام

به  نیباد کرده رام رتیغ يپس ترکش ها دیچرخیچون دور و اطراف من م یموضوع نداشت ول نیبا ا یارتباط

 .  کردمینگاهش م اشتمگرد د يمن هنوز با چشما یغر زد تا آروم شد ول نیرام. اونم اصابت کرد 

خنده  نیخنده و ح ریزد ز افمیق دنیکرد و تازه نگاهش به من افتاد ، با د یخال تشویکامل عصبان نیرام باالخره

 :گفت  دهیبر هدیبر

 ؟  يشد نجوریمگه با تو بودم که ا...... دختر ؟  يا افهیچه ق نیا.....  گانهی....  يوا -

 ؟  يبخر يبر يخوایم یراست یراست نیرام -

 . خب آره پس چکار کنم ؟ به نفعمونه بخرم  -

 کارو بکنه ؟  نیا خوادیم نیواقعا رام یعنی. چشم ، وحشت زده شد  يعالوه بر گشاد افمیبار ق نیا

 : وحشت زده من نگاه کرد و گفت  افهیمتعجب به ق نیرام

 . کاره  نیبهتر نی؟ باور کن ا یکنینگاهم م نجوری؟ چرا ا گانهیچته  -

 ..... من که ...من .....  نیرام....  نیرام -

 .  هیگر رینتونستم تحمل کنم و زدم ز گهید

 ؟  يدی؟ ترس یکنیم هی؟ چرا گر گانهیچت شده شده  -

مردم  یکارو کن نیاگر ا نیرام..... کدوم رو ندادم  چیوقت جواب ه چی، من ه ستمیبه خدا من مقصر ن نیرام -

 .  زننیپشت سرم حرف م یکل

 .  شدیبود که پشت سرم قطار م ثیحرف و حد کردیکارو م نیا نیاگر رام.  زدمیو حرف م کردمیم هیگر
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سمت خودش و بغلم کرد  دیدستشو دراز کرد و بازومو گرفت و منو کش شمیجوره آروم نم چیمن ه دیکه د نیرام

 . 

مردم  دیچرا با.... است  کهیمن از کار او مرت تی؟ عصبان يگفتم تو مقصر ی؟ من ک گانهی یگیم يدار یچ -

 پشت سرت حرف بزنن ؟  دیبا

 . نرم  رونیبدون اجازت ب ییوقت تنها چیه گهید دمینخر ، قول م کنمیخواهش م نیرام -

 بخرمش ؟  يخوایتو داشت باشه که نم يبرا تونهیم ياون ساختمان چه ضرر دنیحالت خوبه ؟ خر گانهی -

 : گفتم  کردمیم هیکه سرم رو سنه اش بود داشتم گر همونجور

 .  گمیحلقه رو م....  گمیساختمان رو نم -

 ......؟ حلقه ؟ کدوم حلقـــــ یچ -

 .خنده اش به هوا رفت  کیشل هیاز ثان يگرد نگاهم کرد و بعد در کسر يخورد و چند لحظه با چشما حرفشو

 شد ؟  یچش شد ؟ جن هوی نیا. ام بند اومد ، سرمو بلند کردم و با تعجب نگاهش کردم  هیگر

کرد خنده اشو کنترل  یو سع دیکش یقینفس عم. اشکش در اومده بود  گهی، د دیخندیداشت م يا قهیدق چند

 . کنه 

 ...... بخرمش  خوامیدختر من ساختمان رو گفتم به نفعمونه و م....... به خدا  یتک گانهی يوا -

 .  دمینگاهش کردم و مظلوم پرس تیمظلوم با

 ؟ یو دست من بکن يریحلقه بگ هی يبر يخواینم یعنی -

و محکم بغلم کرد و فشارم  دیکه حس کردم کنده شد بوس يو خم شد گونمو محکم طور دیدوباره خند نیرام

 . داد 

گفتم تو چرا  يزیچ هیبودم  یعصبان..... بود زدم  یحرف هیاون حلقه رو که .....  ینه خانم..... دلم  زینه عز -

 ..... يا گهید زیچ هیبه خدا تو  گانهی يوا...... ؟  یگرفت يجد

 ؟ هیگر ریگرفتم اونجور زدم ز يواقعا چرا حرفشو جد. خودم بردم  يبه خنگ بودن چند درصد یتازه پ راستش

 . و نشستم سر جام  دمیکه آروم شدم خودمو کنار کش یکم

 میناهار بکن يهم برا يفکر هی دینبا یو چ میبخر دیبا یرو به راه شده و معلوم شد چ زیخب حاال که همه چ -

 . 

 .درست کرده  یزن عمو چ مینیخونه بب میخب پس بر -
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 خونه نبود ؟  یکس يلباس دقت نکرد ضیتعو يخونه برا میرفت یواقعا وقت یعنی گانهی -

 .  ستیتو خونه ن یچرا من حواسم نبود که کس.....  گهیراست م يوا يا

 پس عمو و زن عمو کجان ؟ ......  یگیراست م -

 یرانندگ دیباهاش نبود و تنها با ید ، چون کسراه افتا عیاومد اصفهان سر شیبراش پ يفور يسفر کار هیبابا  -

 . مامان هم باهاش رفت تا تو راه تنها نباشه  کردیم

-  ماه عسل(مون  یپس عمو و زن عمو رفتن هان.....  یبه سالمت! ا .....( 

 . رفتن  يسه هفته ا.... مون  یگفت هان شهیآره واقعا هم م -

 ؟ يجد -

 . خورهیرو داره م کیروده کوچ گهی؟ روده بزرگه د میحاال ناهار چکار کن.....  یبله خانم -

 .  میری، سر راه از رستوران غذا بگ میغذا درست کن میبخوا رهیالعان که د -

 . چشماتو پاك کن  ریفقط ز.....  میباشه ، پس بر -

از .  نییو خط چشمم اومده بود پا ملیر يشده ، همه  اهیچشمام تمام س ریز دمید نییرو دادم پا ریآفتابگ عیسر

 . کردن صورتم شدم  زیدستمال مرطوب در اوردم و مشغول تم فمیتو ک

غذا ها رو برداشتم  کیپالست میدیتا رس.  میخونه شد یرستوران دو پرس غذا با دوغ گرفت و راه کیاز  نیرام

خوردن از  يسبز. رو کاناپه و رفتم آشپزخونه همون دم در مانتو و شالمو در اوردم و پرت کردم . شدم  ادهیو پ

و  دهیدو نوع کباب گرفته بود ، کوب.  سید تو ختمیبشقاب ، برنج ها رو هم ر هیتو  ختمیدر اوردم و ر خچالی

رو باز کردم و خم شدم  خچالی اوردمیافتاد که ماست ن ادمی.  دمیرو چ زیگذاشتم و م سیبرگ ، اونا رو هم تو د

 . اومد  نیرام يکنم که صدا دایبودم رو پ دهیزن عمو د يها دیتو خر روزیکه د يریتا ماست موس

 . خانم درد نکنه  گانهیدست ..... هم که آمادست  زیم! به  -

 .رو بستم و رفتم نشستم سر جام  خچالیرو برداشتم و در  ماست

 . سرد شده  ی، بخور که تا العان هم کل کنمیخواهش م -

 کیام هم که فقط  وهینخورده بودم ، آبم يزی، از صبح چ کردمیداشتم ضعف م گهیم ، دشروع کرد عیسر خودم

 خورهینم يزیساکته و چ نیچند قاشق تند تند خوردم که متوجه شدم رام. خورد  نیرام شویچهارمشو خوردم و بق

 .  کنهیم نگاهم رهیداره خ دمینگاهش کردم د ذاشتمیم يهمونطور که داشتم دهنم سبز. 

 ؟  يخوری؟ چرا نم نیچته رام -
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 : خورد و گفت  یتکون

 . لحظه رفتم تو فکر  هی،  خورمیالعان م یچیه -

در اثر .  میو با هم ظرف ها رو شست میناهار رو خورد. هم شروع کرد  نینگفتم و به خوردن ادامه دادم رام يزیچ

 . اومد  یهر دو خوابمون م میکه خورده بود یدوغ

 .  رونیو از آشپزخانه رفتم ب نتیظرف رو گذاشتم تو کاب نیآخر

 ؟  يخوریم يچا نیرام -

 . ندارم  يحوصله چا ادیخوابم م! نه  -

 . باشه ، پس منم رفتم بخوابم  -

 . صدام زد  نیطرف پله ها که رام رفتمیم داشتم

 !بله  -

 .  میها بخواب یمثل بچگ يایم گانهی گمیم -

افتاده  مونیاز هزاران خاطره خوب بچگ یکی ادیکردم و لبخند زدم اونم لبخند به لب داشت ، هر دو  نگاهش

غر  شهیو ما هم هم میهر دو بخواب دیبا گفتی، ظهر ها بعد از ناهار زن عمو م میرفتیمدرسه که م.  میبود

 يافتاد رو برا یکه تو مدرسه م یفاقاتتمام ات میآخه عادت داشت میخوابیو نم میحرف بزن مییخوایکه م میزدیم

 .نیو بعد بخواب نیحرفتونو بزن گفتیو م کردیزن عمو هم رخت خوابامونو کنار هم پهن م.  میکردیم فیهم تعر

 ؟  یموافق -

 .  ارمیآره ، صبر کن برم رخت خواب ب -

 .  ارمیخودم م نیبش خوادینم -

 . رو کاناپه و منتظر شدم  نشستم

بلند شدم و با کمک هم رخت خواب ها .  نییدو تا تشک با دو بالش و دو تا پتو با هم بغل کرده اومد پا نیرام

صبحا رو تختم  شهیخودش با لباس خواب من که هم یبا رخت خوابها شلوار راحت نیرام.  میرو پهن کرد

پزخانه عوض کردم و برگشتم که آش توتشکر کردم و شلوار خوابمو برداشتم و رفتم . رو هم اورده بود  زارمشیم

کولر روشن .  دهیدراز کش دیجذب سف یرکاب کیهم در اورده و با  راهنشویشلوارشو عوض کرده و پ نیرام دمید

 .و زود خوابم برد  دمیروش و بعد خودم کنارش رو تشک خودم دراز کش دمیرو کش نیبود پس اول پتو رام
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و  میبود دهیبه کمر دراز کش.  میکدوم حس بلند شدن نداشت چیه یول میشده بود داریکه ب شدیم یساعت ربع

 . کردیو نوازشش م کردیم يدست منو گرفته بود تو دستش و داشت باهاش باز نیرام.  میکردیصحبت م میداشت

 ؟  يدار یمیدکور شرکت چه تصم يبرا -

 ؟  شهیم یچ نمیدارم ، حاال بب ییها میتصم هی -

 ؟  یست کن يخوایم یچه رنگ -

 ؟  هینظر تو چ -

 .  شهیم يو ادار کیش یلیبزن ، خ يو قهوه ا یبه نظر من ست کرم -

 . داد و نگاهم کرد  هیآرنجش تک به

 ؟  يخوایم ی؟ چ یکنینگاه م نجوری؟ چرا ا هیچ -

 بخوام که نگاهت کنم ؟ يزیچ دیمگه با -

 .  يخوایم يزیچ هیکه ازم  هینگاهت مال وقت نیا یول! نه  -

، منم دستمو کردم تو موهاش و شروع کردم  دیو سرشو گذاشت رو شکمم و خواب دیزد و چرخ يا قهقهه

 .نوازششون کردن 

 .  یشناسیمنو م يکرد ، همه حالت ها و نگاه ها تیکرد و کم کم راض ینیبا تو مقدمه چ شهیاصال نم -

 یخواستیکه م يخوایم یخب حاال چ.  میزنگول ب گرویهمد میتونی، من و تو نم یشناسیهمونطور که تو منو م -

 ؟  یکن یو منو راض یکن ینیمقدمه چ

 .... و موقع امتحانت هم هست و  يدرس دار دونمیم گانهی -

 . میش الیخیکردن رو ب یو راض ینیقرار شد مقدمه چ نیرام -

 . چپ چپ نگاهم کرد که زود جمله امو اصالح کردم  نیرام

 .  میقرار شد ازشون بگذر یعنی -

خودت به عهده  قهیرو تو به سل لیوسا دیدکور و خر يازت خواهش کنم کارها خواستمیم! ..... شد  نیخب ا -

 ؟  یکنی؟ م يریبگ

 دفترتو من انجام بدم ؟  نیزایکل د یعنی؟  یگیراست م -

 ؟ يو وقتشو دار یمون یو از درست جا نم شهیآره اگه برات زحمت نم -
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دفتر هم مطمئن باش ،  لیوسا دیو خر نیزایمربوط به تو وقت دارم ، از بابت د يارهاتو و ک يبرا شهیمن هم -

 .  دمیخودم از فردا همه اشو انجام م

 . یگل یلیخ.  یدستت درد نکنه خانم -

درست کردم  يرخت خواب ها رو جمع کرد و منم چا نیرام.  میو بعد بلند شد میدیهم دراز کش گهید قهیدق چند

 .و منم مشغول درست کردن غذا شدم  رونیرفت ب نی، بعد رام میو با هم خورد

داشتم از  میتصم. ناهار فردا هم بمونه  يهم درست کردم تا برا ادیدرست کردم و ز يشام قرمه سبز يبرا

. غذا درست کنم  دمیرسیخونه و نم گشتمیبرم ریدفتر رو بخرم و احتماال د لیاز وسا يسر هیدانشگاه برم بازار و 

 لمیف کیخودم شسته شد و بعد با هم  صو بعد ظرف ها توسط شخ میساعت نُه اومد و با هم شام خورد نیمرا

 . میدید يکمد یینمایس

 . تر شد  یعوضش عمرم طوالن یدلم درد گرفته ، ول يوا -

 . نگاه کردم  دیکشیکه رو کاناپه ولو شده بود و داشت بدنشو م نیتعجب به رام با

 که منم همون کارو بکنم ؟  يکرد شتریبپرسم چطور طول عمر خودتو ب شهیم -

 .  میدیخند یساعت کل کی کی؟ خب ما هم امشب نزد کنهیم ادیخنده عمر رو ز گنیم يدی، شن شهیبله م -

 شد ؟  ادیعمرمون چقدر ز میدیساعت خند کیآهان ، اونوقت العان که  -

 : چپ چپ نگاهم کرد و گفت  نیرام

برات حساب  نمیبش یگفتم ، حاال نصف شب يزیچ هینه ؟ دختر من  یکنیول نم یبند کن زیچ هیبه  گانهی -

 ؟  شهیچقدر به عمرت اضافه م يساعت بخند کیکنم اگر 

 ؟  يندار يبخوام کار رمی، خب من م میخب سوال کردم ، بگذر! ا  -

 .  یقربانت ، خوب بخواب! نه  -

 . ری، شب بخ نطوریتو هم هم -

 .  ریشب بخ -

دو روز  نی، ا ییظرفشو نیفردا بزارم تو ماش يرو برداشتم و بردم گذاشتم تو آشپزخانه تا با ظرف ها يچا ینیس

. چراغ ها رو خاموش کرده بود  نیاومدم رام رونیب یوقت.  شستمیخودم ظرف م شدینم فیکث يادیچون ظرف ز

 . کوب رو روشن کردم و رفتم اتاقم  وارید
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تا لباس خوابمو بپوشم ، خواستم  رونیفردام رو آماده کردم و بعد رفتم مسواك زدم ، اومدم ب يهالباس  اول

 دهیمانتو پوش ریقرمز رنگم که ز يهمون تاپ دو بند! تنمه  یکه تازه متوجه شدم چ ارمیلباس تو تنم رو در ب

به  یعنی. ناهار افتادم  زیاش سر م رهیاد نگاه خی.  رمیرژه م نیتاپ جلو رام نیمن از ظهر دارم با ا يوا! بودم 

 يجلوش انتظار دار ینشست ي؟ خب آره خنگه ، با تاپ قرمز دو بند کردیخاطر لباس خوشگلم اونجور نگاهم م

 برخورد کنه ؟  يعاد

از شکمم معلوم  یباال بردن دستم حداقل چهار سانت ایکوتاه بود که با تکون خوردن  ياون قدر نمیشلوار ج فاق

 نیمن رو با ا یچند ساعت نیامروز رام دهیچه فا یشدم و حرص خوردم ول یعصبان یاز دست خودم کل .بشه 

هم  یچند سانت یو ظرف شستم و حتما موقع گذاشتم ظرف ها تو جاظرف ستادمی، تازه کنارش هم ا دهیلباس د

لباس  دنیردم و بعد از پوشدعوا ک میبه خودم غر زدم و خودم رو به خاطر حواس پرت کمی. بودم  دایاز شکمم پ

 . دمیتو تختم و خواب دمیخوابم پر

شدم و  ریبه دست از پله ها سراز لیو وسا دمیلباس پوش یشدم و هول هول داریب ریعادت خوشگلم صبح د طبق

 . متوقف شدم و برگشتم  نیرام يسمت در که با صدا دمیدو

 ؟  ينجوریهم يریم يکجا دار -

. شده  رمیشدم د داریب ریدانشگاه بازم د رمی؟ خب معلومه م یپرسیسوالو م نیمدت بازم ا نیبعد ا نیرام يوا -

  يبا

 يزنگ زد سفارش کرد برا شبیمامان د. برات لقمه درست کردم  ریرو بگ کیپالست نیا ای؟ ب يرو با یچ -

 . دختر خانمش صبح لقمه درست کنم گرسنه نره سر کالس 

. داشتم  نیماش گهیاز امروز د.  رونیب دمیو تشکر کردم و دو دمیقاپ نیاز دست رام بایتقر کویپالست یخوشحال با

لقمه کره و مربا و  هی نیرام دمیصبحانمو باز کردم که د کیتو راه پالست. سوار شدم و تند از خانه خارج شدم 

دوست نداشتم زن عمو هم  ریاز گردو ها خنده ام گرفت چون پن. گردو درست کرده که نانش کمتر مواد داخلشه 

بود هم  وهیهم که داخلش آب م یآب معدن يبطر کی. کره و مربا  يرو دیچیصبحانه امو م يگردو ها شهیهم

 یآخ. که خوردم مطمئن شدم  یقلپ نیازاول نویمعلوم بود که تازه است و ا وهیبود ، از رنگ آبم کمیتو پالست

 . تازه گرفته  وهیبرام آبم یاول صبح نیرام

و سرحال رفتم کالس و همزمان با استاد  دمیام رو هم سر کش وهیدانشگاه لقمه امو خوردم و آبم دمیرس تا

 . وارد کالس شدم  يروزیپ
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جمع  لمویبود هر دو کالسمو گذروندم و به محض تمام شدن کالس تندتند شروع کردم وسا یبیهر ترت به

 . کردن 

 . یستی؟ امروز مثل خودت ن يچته ؟ عجله دار -

 .  ییبرم جا دیآره عجله دارم با -

 ؟  یدعوت -

 .  نیشرکت رام يبرا دیبرم خر خوامینه بابا ، م -

 . مگه شرکتشو باز کرد  -

 .ثبتش  يساختمانش رو قولنامه کرد و امروز هم رفته دنبال کارها روزی، د بایتقر -

 .  امیباهات ب يخوای، م یبه سالمت -

 ؟  يندار يکار.  رمیممنون ، خودم م زمینه عز -

 .خداحافظ . نه  -

 . خداحافظ  -

 .رفتم  عیو برداشتم و سر لمویو وسا فیک

رو پرداخت کردم و قرار  نهیرو انتخاب کردم و هز یمنش زیو سالن و م نیدفتر رام لیگشتم و وسا یظهر کل تا

 . لویوسا ارنیو کجا ب یو بگم ک رمیشد ، باهاشون تماس بگ

 . هم اومده  نیرام دمیکه د رونیدوش گرفتم و اومدم ب هی. بود  1خونه ساعت  دمیرس تا

 . یسالم خسته نباش -

 . باشه  تیسالم ممنون ، تو هم ، عاف -

 ؟  يتازه اومد.  یسالمت باش -

 .  یاومد متوجه شدم حمام یآب م ياومد دم در صدا یوقت یتو اتاقت اومدم ول یرفت ینه وقت -

 .  کنمیمنم غذا رو گرم م يتا دست و روتو بشور. مم بود گر یلیآره خ -

 . باشه  -

و ناهار  دمی، غذا رو کش نییهم اومد پا نیکه رام دمیرو چ زیرفتم آشپزخانه و غذا رو گرم کردم و م عیسر

 يهم زنگ زده گفته برا یثبت شرکت درست شده و زمان يگفت که کارها نیغذا خوردن رام نیدر ح.  میخورد

 .  شهیم سیتأس سمأشرکت ر گهیماه د کیاز محضر وقت گرفته و اگر خدا بخواد تا  ندهیه آهفت
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هم  نی، رام دیخر رفتمیمن که هر روز دانشگاه بودم و بعد دانشگاه هم م. گذشت  اریبس يهفته با مشغله ها دو

ساخت و ساز و  يایبا کمک دوستاش داشت با دن ییجورا هیمدت افتاده بود دنبال استخدام افراد خبره و  نیتو ا

شدن چون اکثرأ  یاز دستم شاک یکل انیشا و وایدو هفته ش نیتو ا.  شدیآشنا م رانیا يو معمار ینقشه کش

 وایاز ش يدیجد يو حرفا دیجد يرفتار ها ایتازگ.  میگردیم میریم نیبا رام ای دیخر رمیم ایو  چونمشونیپیم

و  رونیب رمیم نیمدام با رام ستیکه اصال درست ن گفتیمثال اون روز بهم م.  کنمیکه اصال درکشون نم دمید

با من عکس العمل نشون داد و نذاشت  انیدر برابر رفتار شا نیکه رام شیروز پ چند ای کمیبهش نزد نقدریا

حرفاش اصال برام قابل . ر نکنم بهم بگه چکار کنم چکا نیبزارم رام دینبا گفتیم وایش رونیباهاشون برم ب

و  رتیکه نسبت به خودش و غ یبه خاطر احترام دمیگوش م نیاگر به حرف رام.  ستیدرك ن ایهضم 

 یبرم درسته شاک ییجا دهیاجازه نم ای کنهیام م ینه ياز کار نیرام ینسبت به من قاعلم ، وقت تشیحساس

 .نه اجبار  دمیبه حرفش گوش م لیحرفش برام قانونه و با کمال م یول شمیم

 هیخودمون یالبته مهمان.  میریبه مناسبت تولدش بگ یمهمان کی میدار میتصم نیفردا تولد زن عموِ و با رام پس

 .  میو عمو بهرام رو دعوت کرده بود تایعمه بهار ، عمه بهنوش ، عمه ب يو فقط خانواده ها

هم گفت  وایو ش میریتولد زن عمو لباس بگ يبرا میعصر بر میخوایم نیکه با رام دیتو دانشگاه از دهنم پر صبح

گفتم  نیظهر به رام یقبول کردم و وقت یسیو منم تو رودروا مینرفت رونیوقته با هم ب یلی، خ میبر يچهار نفر

 . رفتند تو هم  یاخماش حساب

 و کجا ؟  یاس داد قرارمون چه ساعت وایپنج بود که ش ساعت

بازم جواب نداد حتما خوابه  یهم امتحان کردم ول گهی، دو بار د دهیجواب نم دمیو در زدم که د نیاتاق رام رفتم

رفتم  نکهیبه محض ا.  کردمینم نکارویکاش ا يپس در رو باز کردم و وارد شدم که ا دمیپرسیازش م دیبا یول

بود  یچ دونمیکه نم یحس هی از خجالت و بدنملحظه کل  هیبهش نگاه کردم که تو  نیگفتن رام گانهیداخل با 

 .  رونیب دمیاز اتاق پر غیج کیداغ شد و با 

بودم  دهیکه د يصحنه ا.  دمیکش قیعم يو نفس ها دیتپیم يگذاشتم رو قلبم که با سرعت سرسام آور دستمو

تنش بود و داشت  ریبود و فقط لباس ز ستادهیلخت وسط اتاق ا نیوارد اتاق شدم رام یجلو چشمم بود ، وقت

تو اتاق خودم و در رو بستم و  دمیوتند د دمیرو که از اتاق شن نیرام يپا يصدا.  کردیموهاشو با حوله خشک م

 . نیهمونجا پست در نشستم رو زم
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اومد  نیبنده خدا هستم رام نیکه من خوش شانس تر ییاز اونجا یول. رو ندارم  نیرام دنید ياصال رو!  نه

 .  شدیمن پشت در بودم و در باز نم یکرد در رو باز کنه ول یجواب ندادم ، سع یدر زد ول پشت در اتاقم و

 ؟  شهیدر چرا باز نم گانهی -

- ...... 

 پشت دره ؟  يزیچ گانهی -

- ...... 

 . زود باش ..... در رو باز کن کارت دارم  گانهی -

هم در باز کرد و اومد تو و اومد نشست کنارم و خواست  نیاز جام پا شدم و رفتم نشستم رو تخت و رام آروم

 .شروع کردم  عیحرف بزنه که خودم سر

 يهر صدا ایآب  يصدا يتو جواب نداد یمن در زدم ول.... شه  نجوریا خواستمیبه خدا نم....  دیببخش نیرام -

و  یبود عصر چه ساعت دهیو پرساس داده بود  وایش....  یاومد و منم فکر کردم خواب یهم از اتاقت نم يا گهید

 ......اومدــــ یکجا باشن منم اومدم ازت بپرسم که وقت

 : همونطور که با دست دهان منو گرفته بود گفت  نیرام. رو دهنم ساکت شدم  نیقرار گرفتن دست رام با

 نیمن و تو همبعد هم .....  یحداقل خفه نش ریهم بگ ینفس هیدختر وسط حرف زدن ..... ساکت  گانهی يوا -

 باشه ؟ .... نشده  یچی، ه میکنیرو فراموش م شیجا اتفاق چند لحظه پ نیالعان هم

 .برداشتش  عیباشه تکون دادم و به دستش که رو دهنم بود اشاره کردم که اونم سر یبا معن سرمو

 رمیمیم شمیخفه م گهیرو گذاشته رو دهان من نم شیدست غول....  شدمیداشتم خفه م.... راه نفسم باز شد  یآخ

 ؟ 

 ؟  یخب حاال چکارم داشت -

 .و کجا قرارمون باشه  یعصر چه ساعت دهیاس داده و پرس وایگفتم که ش یچیه -

 (....) . دم پاساژ  قهیدق 7:30بهشون بگو ساعت  -

 .باشه  -

 . و رفت اتاقش  امیسر به سرم گذاشت تا از اون حال و هوا در ب یبعد کم و

 دونمینم.  میو وارد پاساژ شد میشد ادهیقبل ما اومده بودند ، پ وایو ش انیسر قرار ، شا میدیرس ریتأخ یکم با

و من و  رفتندیو کنار هم راه م کردیبگو و بخند م انیخورده بود که با شا ییبه جا نیسر رام ایمعجزه شده بود 
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 نیرام استیس نی، ا چکدامیه نهیگز دمیرس جهیبه نت کرذره ف هیجلوتر از اونها که البته با فقط  یهم کم وایش

 . از من بود  انیدور کردن شا يبرا

 . رو نگاه کن  نیتریتو و یاون لباس نارنج نیرام -

 . که اشاره کرده بودم نگاه کرد  یشد و به لباس کیبه من نزد یکم نیرام

تو  یلیهستند دوست ندارم خ لیجوان فام يهمه پسر ها بایفردا تقر یتو چشمه ، تو مهمون یلینه ، رنگش خ -

 .  یچشم باش

 . باشه  -

 . کرد و زمزمه وار گفت  کیسرشو به گوشم نزد وایکه ش میو راه افتاد انیبرگشت کنار شا نیرام

بر  دیاگر خوشت اومده بود با ي؟ تو حق انتخاب دار یپرسیلباس رو بپوشه که ازش م نیمگه قراره رام -

 . از اون لحاظ مورد داشت  می، نه باز بود نه کوتاه که بگ یداشتیم

 يچون نظر اون برا دمیپرس نیمن از رام.  میمسئله بحث کرد نی، من و تو چند بار سر ا کنمیخواهش م وایش -

 . بود  یرد کردن لباس کامال منطق يبرا نیرام لی، در ضمن دل تهیمن تو اولو

 . راهش ادامه داد به من رفت و به  يچشم غره ا وایش

 . عقب  میبرگشت نیرام يکه با صدا میکردیها رو نگاه م نیتریو و میزدیحرف م وایبا ش میداشت

 .چطوره  نیا نیبب ایب...  یخانم -

 : آروم گفت  کنهیکه انگار هم تعجب کرده هم مسخره م یبا لحن وایش

 ؟  کنهیصدات م یخانـــــم -

و با لحن نه چندان جالب گفت  وایو با اخم برگشت سمت ش دیشن نیهم آروم نگفته بود چون رام ادیانگار ز یول

 : 

 ! ناموسمو با اسم صدا کنم  یکه تو مکان عموم شهی، نم کنمیصداش م یبله خانم -

 نیمرا نکهیباز مونده بود و قرمز شده بود با حرص از ا وایدهن ش یتو مغازه ول میدست منو گرفت و رفت بعد

 . بهش گفت  انیکه شا دمی، لحظه آخر هم شن کردیبهش اونجور جواب داد نگاهمون م

 . جوابتو ندن  نجوریمسخره نکن تا ا يحقته ، سوأل ها -

که  خوامیداره و برگشتم تا بگم نم پیدم در متوجه شدم لباس ز یلباس رو اورد و رفتم اتاق پرو ول فروشنده

 . اومد  یشت مکه پشت سرم دا نیخوردم به رام
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 ....من  نیرام....  گمیم -

دوستت که هست اونو صداش  ینخواست کنمیقشنگه برو بپوش کمکت م یلیخ یول شییخوایچرا نم دونمیم -

 .  یکنیم

از . رنگ بود  يریو ش یقشنگ بود ، لباس ماکس یلی، خ دمیگفتم و رفتم تو اتاق پرو و لباس رو پوش يا باشه

 کیسه ربع مانتو مانند همقد لباس روش داشت که فقط از جلو با  نیکت بلند آست هی یدکلته و جذب بود ول ریز

 .  دیرسیهم م هیاش  نهیس ریدکمه فقط ز

 چیرو که به ه وایش. موفق نشدم  یکردم ول پشیبستن ز يهم برا يا هودهیب یو سع دمیلباس رو پوش دکلته

در رو باز کردم و خواستم صداش کنم که . کمک کنه بهتره  نی، همون رام نیرام يوجه اونم بعد جواب اونطور

هم برخالف دو دفعه قبل  نیمنم پشتمو بهش کردم و رام. در رو هل داد و اومد تو  حرفیخودش اومد جلو ب

فشار دادم باز  یو خواستم در رو باز کنم که هر چ دمیکت روش و پوش.  رونیباال و رفت ب دیرو کش پیز عیسر

 . چند ضربه به در زدم . نشد 

 !  شهیدر باز نم نیرام.....  نیرام -

 . در رو باز کرد و سرشو اورد تو  نیموقع رام همون

 .داده بودم  هیمن به در تک دیببخش -

 ، چطوره ؟ کنمیخواهش م -

 : د و گفت ز یلبخند خوشگل نیرام. شدم  دییو منتظر تا ستادمیزدم و دست به کمر ا یچرخ

 . ، مبارك باشه  ادیم یلیبهت خ -

 .  میخریرو م نیممنون ، منم خوشم اومده هم -

هم  نیفروشنده لباس رو تو پاکت گذاشت و رام.  رونیب میلباس رو عوض کردم و اومد نیاز رفتن رام بعد

 .  رونیب میپولش رو حساب کرد و اومد

 : اشاره کرد و گفت  يا يشال و روسر ياومد کنارم و به مغازه  نیرام میکه جلوتر رفت یکم

 .  ریاز اونجا شالت رو هم بگ میخب بر -

بکنم که بعد بگه  نیبا رام یمخالفت واینخواستم جلو ش یول یاومد شال بزارم تو مهمان یخوشم نم ادیز نکهیا با

 !  يدیو از سر اجبار به حرفش گوش م يخودت هم دوست ندار يدید
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به  میو رفت یکرم یجفت کفش پاشنه بلند ورن کیشال همرنگ لباسم گرفتم و از چند مغازه جلوتر هم  کی

 . کنه  دیخر خواستیم انیو هم شا میریلباس بگ نیرام يمغازه لباس مردانه که هم برا

 . تو ، خودت انتخاب کن  قهیلباس فردا شبم به سل یخب خانم -

همراه  یرنگ خوش دوخت يریکت و شلوار ش. مت قسمت کت و شلوار ها زدم و رفتم س نیبه رام يلبخند

 .  نیانتخاب کردم و دادم دست رام یو کراوات صدف دیسف راهنیپ

 : تو دستش انداخت و با لبخند گفت  يبه لباس ها ینگاه نیرام

 ؟ تیسالگ ازدهی؟ مثل تولد  میست کن يخوایم -

 نیریاز خاطرات ش یکی ادیبازم .  میشد رهیهم خ يآره تکون دادم و هر دو تو چشما یخنده سرمو به معن با

 .  میمشترکمون افتاده بود

لباس واقعا . رفت اتاق پرو و منم همونجا منتظر شدم  نی، رام میبه خودمون اومد وایش یزنگ گوش يصدا با

 . صدام زد  انیکه برگشت تو اتاق شا نیرام. اومد  یم نیقشنگ بود و به رام

 .  ایلحظه ب هی يخانم کسر -

 ششیرفتم پ.  کنهیصدام م يداره خانم کسر انیچقدر اثر داشته که شا نیجواب رام نیام گرفته بود ، بب خنده

 .  کردیاسپرت جستجو م يکه داشت تو کت ها 

 ؟  يدار يجانم کار -

 ؟  ادیبهم م نیا نیآره ، بب -

رنگ و مدل به کار بردن رنگش  بیاز ترک. بود کردم  دیسف ناشیو سر آست قهیکه  یرنگ یبه کت مشک ینگاه

 .  ومدیخوشم نم

 .  رشینظر منه اگر خودت خوشت اومده بگ نیا.  ستینه ، قشنگ ن -

 ! از تو نظر نخواستم که کار خودمو بکنم  -

 ییمغازه رو به رو نیتریرنگ تو و دیکت تک سف هیانداخت و به  رونیبه ب یرو برگردوند سر جاش و نگاه کت

 . اشاره کرد 

 اون چطوره ؟  -

 ! نه  ای شهیتو تن قشنگ م ینیبب دیکه قشنگه با نجایاز ا -

 .اونجا  میبر ایب -
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 . میریبا هم م ادیب نیرام ساینه ، وا -

 .  ایب میتا لباسشو بپوشه ما برگشت نیرام -

 . باهاش رفتم به اون مغازه  ناچار

**** 

به او  وایگشت که همان موقع ش گانهیرا عوض کرد و از اتاق پرو خارج شد و با چشم دنبال  شیلباسها نیرام

 . شد  کینزد

 .  انیتا اونا هم ب میحساب کن میبر نیایتو انتخاب لباس کمک کنه ، ب انیرفت به شا گانهی -

 .  میباشه بر -

 . دند به سمت صندوق رفتند و پول کت و شلوار رو حساب کر وایو ش نیرام

 ؟  نیایخواهش کنم باهام به اون مغازه ب شهیم يکسر يآقا -

 :به چهار مغازه جلوتر اشاره کرد و ادامه داد  و

 باهام ؟ نیاینرفتم ، م ستادندیچند تا پسر اونجا ا دمید یخواستم برم ول شیپ قهیچند دق -

 .  میریبا هم م انیب گانهیبرادرتون و  نیصبر کن -

 .  میرو کردم و برگشت دمی، تا اون موقع من خر کشهیطول م یتا لباس انتخاب کنه کل انیشا -

بود که نتوانست مخالفت  يطور وایلحن ش یول دادیرا آزار م نی، رام انیبا شا گانهیفکر تنها گذاشتن  نکهیا با

 . نشود همصحبت  گانهیبا  ادیتو اتاق پرو باشد و ز انیشا دادیهم احتمال م یکنه ، از طرف

، داشت با وسواس  دیطول کش یدر مغازه کم وایکار ش. از مغازه خارج شدند  وایکوتاه اومد و با ش نیرام باالخره

تذکر داد که  وایبه ش يدو بار نیرام.  خواستیهم نظر م نیو از رام کردیدستبند نقره انتخاب م کی یخاص

 يکم کم خودش را برا نیرام. انتخاب بود  ولراحت مشغ الیبا خ وایش یانجام بده و برگردند ول عتریکارشو سر

 .  کردیلعنت م انیبا شا گانهیتنها گذاشتن 

 . انتخاب کرد و پس از حساب کردن پولش از مغازه خارج شدند  يربع دستبند کی بایبعد از تقر وایش

کرده و  فشیدر کدختر دست  کیکالفه و مضطرب بود که اصال حواسش نبود که در حضورش  يبه قدر نیرام

 . دادیرو نم يزیچ نیبود اصال اجازه چن گانهیکه اگر با  يزیتعارف هم نزده ، چ کی یاو حت

دوباره به فروشگاه .  خوردیداشت حرص م دانستیو علتش را هم م دیدیم نیکه عجله و اضطراب رام وایش

 . اونجا نبودند  انیو شا گانهی یلباس مردانه بازگشتند ول



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٦٣ 

 . جواب نداد  یتماس گرفت ول گانهی یبا گوش نیرام

 .  دهیجواب نم گانهیکجا رفتن ،  نینیبب نیریبا برادرتون تماس بگ کنمیخواهش م نیخانم راست -

 .بله حتما  -

لب گفت  ریز زندیهم بشنود ، انگار دارد با خودش حرف م نیکه رام يکرد و طور فشیک يشروع به گشتن تو و

 : 

 . جا انداخته بودم  نیپس کجاست ؟ هم! اَه  -

 : گفت  نیبعد رو به رام و

 ؟  نیریبگ میتماس با گوش هی شهیم کنمینم دایپ مویگوش دیببخش -

 يکنار بیهم با شماره خودش تماس گرفت ، صدا از ج وایداد و ش وایرو به دست ش شیکالفه گوش نیرام

 :تماس گرفت  انیرو پس داد و با شا نیرام یرو درارود و گوش شیگوش يظاهر يآمد ، با لبخند فشیک

 ؟  نییکجا انیشا! الو  -

- ..... 

 ؟ نیی، شما کجا میما تو مغازه هست -

-  ...... 

 ؟  نیایشما م ای میایب ما

-  ..... 

 .  نیایاونجا شما هم ب میریباشه ، پس ما م -

-  ..... 

 ! فعال  -

 : گفت  نیرو قطع کرد و رو به رام تلفن

 .  گهیمغازه د هیگفت رفتن  -

 اونجا ؟  مینگفت کدوم مغازه که ما هم بر -

 . اونجان  کی، گفت نزد انی، اونا هم م نییشاپ طبقه پا یکاف مینه گفت بر -
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رو با خود  گانهیاز نبودش استفاده کرده و  انیبود ، مطمئن بود که شا دهیحدش رس نیبه آخر نیرام تیعصبان

که او را از انجامش منع کرده باشد را  يوقت کار چیکه ه دانستیو م شناختیرا خوب م گانهیهمراه کرده ، 

 .کرده  ریگ انیبا شا یسیو حتما تو رودروا دهدیانجام نم

 . شاپ رفت  یبه کاف وایبا ش ناچار

**** 

 شناسدیم نییرو در طبقه پا يگفت مغازه ا انیو شا ومدیخوشمون ن کیبود از نزد دهیتو مغازه د انیکه شا یکت

نکرد و  یتوجه میبر وایو ش نیبا رام میخواستم منصرفش کنم و صبر کن یداره ، هر چ یکه اجناس خوب

 . باهاش رفتم  يمجبور

تا  نی، مطمئنن رام دیطول کش يا قهیدق ستیکارمون ب.  دیمردانه خر راهنیکت اسپرت و دو تا پ کی انیشا

 .  هیشاک یو حاال حساب دهی لباساشو پوشحاال

به  انیب نیهم گفت با رام انیبود ، شا وایش. زنگ خورد  انیشا یکه گوش میاومد یم رونیاز مغازه ب میداشت

 .  یمغازه عطر فروش هیشاپ طبقه اول و بعد خودش رفت سمت  یکاف

 يهم برا یکی. من انتخاب کرد  قهیخودش با سل يبرا یکینصف عطر ها رو بو کرد و در آخر  بایتقر انیشا

به خاطر  شینجوریهم. من رو به رو شد  دیکه با مخالفت شد رهیمن هم بگ يگرفت و اصرار داشت برا وایش

 برهیحتما سرمو م الیگه واوید رمیبگ هی، حاال عطر هم ازش هد رسهیم یحسابمو حساب نیگشتن باهاش ، رام

 .ام  نهیرو س زارهیم

 دمیگشتم که د وایو ش نیبا چشم دنبال رام میکه وارد شد نیهم. شاپ  یکاف میحرص خوردن رفت یز کلا بعد

درونم احساس  يحس بد هی دنشونیبا د. شاپ قرار داشت نشسته بودند  یکاف يجا نیکه دنج تر زیم کیکنار 

کج نشسته بود  یهم کم وایو ش کردیگوش م وایش يو داشت به حرفا زیآرنجاشو گذاشته بود رو م نیرام. کردم 

چرا  یبدم اومد ول وایلحظه از ش هی.  کردیصحبت م حیلبخند مل هیاومد با  یانگار داشت عشوه م یحالت هیو با 

 . حساس بشم  دیمن چرا ناراحتم ؟ نه نبا ادیعشوه م نیداره برا رام وایشدم ؟ برفرض ش نطوریمن ا

 انیشا چارهیب. و ازش فاصله گرفتم  دمیبرق گرفته ها از جام پردستشو گذاشت پشت کمرم که من مثل  انیشا

 : با تعجب گفت 

 ؟  هویچت شد  -

 ؟ یکنیچکار م -
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 . نیهم نیو رام وایش شیپ میبگم بر خواستمیم!  یچیمن ؟ ه -

 . یهم بگ یلفظ یتونستیخب م -

العانشم  نیخب دلخور شه ، هم. شدم  انیشا يبه وضوح متوجه دلخور یول زیو رفتم طرف م دمیراهمو کش و

 .  یچیه گهیدست آقا پشت کمرمه د نهیحاال بب هیعصبان یاز دستم کل نیرام

 انیو نشوند کنارش ، شا دیدستمو کش نیکه رام نهیبش نیکنار رام خواستیم انیشا.  میو نشست میکرد سالم

که به دستم  ياز فشار نیو ا هیعصبان یکل نیمعلوم بو که رام ینشست ول وایش يکنار یهم ناچار رفت رو صندل

 . میکافه گالسه سفارش داد یگهم. هم که خودم مقصرم پس ساکت نشستم  ییاز اونجا. اورد معلوم بود 

شام رد  يرو برا انیکرد و پشنهاد شا یعذر خواه نیصحبت کردن رام یاز خوردن کافه گالسه هامون و کم بعد

 .  رونیب میو اومد میکرد یخداحافظ.  میکار دار یو کل میبش داریزود ب دیکرد و گفت فردا صبح با

منفجر  ابانیکه حداقل تو خ زدمینم یحرف چیو منم ه کردیم یساکت بود و با سرعت رانندگ نیطول راه رام در

 . هم شد  نطوریو هم ادیخونه از خجالتم در م میمطمئن بودم که برس ینشه ول

 . نشستم سر جام  نیبشم برم اتاقم که با داد رام ادهیپ عیاومدم سر میدیکه رس نیهم

 .  میریبا هم م نیبش -

کم  تشیاثر نکرد و عصبان یول دیکش قیهم چند لحظه چشماشو بست و چند تا نفس عم نینشستم و رام ساکت

دستم رو در طرف من رو باز کرد و .  دمیبه هوا پر يمتر هیکه  دیشد و در رو محکم کوب ادهیپ نیاز ماش. نشد 

بست و به طرف ساختمان  دشدر طرف خو یو در رو به همون محکم رونیب دمیکش نیمحکم گرفت و از ماش

سالم  هی نیزن عمو اومد استقبالمو که رام میوارد که شد.  بردیراه افتاد و منو هم کشون کشون دنبال خودش م

 . رفت طرف پله ها  دیکشیکه منو م جوریداد و هم یلب ریز

 : متعجب بود گفت  نیعمو که از رفتار رام زن

 ؟  نیشده رام یچ -

 .  نیایمامان لطفا باال ن ستین يزیچ -

بودم ، تا  دهیترس ی، حساب هیگر ریزدم ز. و پرتم کرد رو تختم  دیدستمو کش نیرام میکه وارد اتاقم شد نیهم

رفتارش العان  نیخب ا یرفتار نکرده بود ول نجوریوقت باهام ا چیبودم ، ه دهیند یعصبان نجوریرو ا نیحاال رام

 . خودمه  ریتقص
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ترش  یکنم که عصب هیصدا گر یکردم ب یدستمو که فشار دستش قرمز شده بود رو ماساژ دادم و سع یکم

 . منفجر شد و داد زد  هوی نینکنم که رام

نرو ؟ مگه نگفته بودم ازش  ییدور بمون ؟ مگه نگفته بودم باهاش جا انیمگه صد بار بهت نگفتم از شا -

 ؟  ادیخوشم نم

تکون  هیاومد بازوهامو گرفت و از رو تخت بلندم کرد و با  دمیجواب نم دید یکرد و نگاهم کرد و وقت یمکث

 : محکم به بدنم گفت 

 ! نگفته بودم ؟ جواب منو بده  ایگفته بودم  -

 . زدیهمچنان داد م نیرام .بله تکون دادم  یسرمو به معن هیحرف بزنم با گر تونستمینم

 .  نمی؟ سرتو بلند کن بب یزنیچرا حرف نم -

 . نکردم که بلند تر داد زد  یحرکت چیه

 . سرتو بلند  گمیبهت م -

افتاد تمام  سمیخ يکه نگاهش به چشما نیهم. نمناکم نگاهش کردم  يسرمو بلند کردم و با چشما آروم

تو  دیمنو کش یخشونت خاص کیبا  عینگاهم کرد و سر مونیفروکش کرد و پش کدفعهیچشماش  تیعصبان

 .  هیگر ریبلند زدم ز يشد و با صدا دتریام شد هیکارش گر نیبا ا. بغلش و محکم به خودش فشردم 

 یخانم.... دلم  زیعز.... نکن  هیگر کنمینکن ، خواهش م هیگر گانهیاتو در اوردم ،  هیخدا منو بکشه که گر -

کرد نتونستم  میعصب یلیخ انیتو با شا دنید...... باشه  زیاشک نر گهیغلط کردم ، د زنمیداد نم گهید دیببخش

 .نکن  هی، گر یخودمو کنترل کنم ، فدات شم اله

 ياش فرو کردم و با صدا نهیتو س شتریو بهش عادت داشتم ، سرمو ب شناختمیکه م ینیشد همون رام دوباره

 . گفتم  يگرفته ا

کردم ، به خدا من  ریگ یسیگفتم نشد و منصرف نشد ، تو رودروا یهر چ یبرم ول خواستمیبه خدا نم نیرام -

.... 

... خب به منم حق بده  یول......  یمن باورت دارم خانم... دلم  زیعز يقسم بخور خوادینم.....  ـــــــسیه -

اعتماد ندارم و  انیدم که به شاگفته بو!  وایش یبا همراه یحت يبر ییجا انیبهت گفته بودم دوست ندارم با شا

،  یکه حواسم پرت شد باهاش رفت نی؟ هم يتو چکار کرد یباشه ول کتیو دوست ندارم نزد شناسمشینم

 دیجوشیخونم داشت تو رگام م نیرفت دمیفهم یباور کن وقت یول يبه خواست خودت باهاش همراه نشد دونمیم
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،  زنمیکردن خودم داد م یخال يبشم برا یعصبان یوقت یدونی، م یشناسیتو که منو م... داد زدم  دیببخش...... 

 ؟  یکن هیمن دوست ندارم گر یدونی؟ نم يکرد هیچرا گر

 .  يدعوام نکرده بود نجوریتا حاال ا.  دمی، ترس يداد زد یلیو خ يشد یعصبان یلیتو امشب خ یول دونمیم -

بهتر از آغوش  ییجا چیو ه دمیلرزیچون هنوز هم داشتم م نیتو بغل رام دمیرو تخت و من دوباره خز مینشست

 . بهم آرامش از دست رفته امو برگردونه  تونستینم نیامن رام

اتاقم شستم و لباسمو هم تو حمام  ییمن دست و صورتمو تو دستشو نکهیو بعد از ا میهمونجور موند یساعت دو

 ششیپ میما گفت بر دنینشسته بود و با د شیشگیرو مبل هم منیعمو تو نش.  نییپا میعوض کردم با هم رفت

 . تو اتاقم سرم داد زده  يا قهیچند دق نیخونه و رام میمعلوم بود که زن عمو به عمو گفته که چطور اومد. 

 : گفت  نیبا اخم رو به رام عمو

 ؟  نیدعوا کرد گانهیبا  گفتیافتاده ؟ مامانت م یچه اتفاق -

 . اومد جواب عمو رو بده که نذاشتم و گفتم  نیرام

من همونکارو  یطیامروز تحت شرا یرو انجام ندم ول يکار هیگفته بود  نیخودم بود ، رام ریتقص دیعمو ببخش -

 . من بوده  ریهمش تقص دیببخش. شد  یعصبان نیسر هم نیکردم و رام

 ؟ يچه کار -

 ؟بمونه  نیمن و رام نیب نیعمو اگر اجازه بد -

 . شراره ، تو آشپزخونه است  شیباشه ، حاال برو پ -

 . چشم ، با اجازه  -

 .  ستادمیزشت انجام دادم ، فال گوش ا یلیکار خ کینذاشت برم و  میفوضول یول رونیسالن اومدم ب از

 یهم بدونم ول خوامی، نم یاون رفتارو بکن گانهیکرده که با  یعصبان يتو رو تا حد یشده و چ یچ دونمینم -

برادر  ادگارینور چشممه ،  گانهی،  یکنیرفتار م نجوریا گانهیدفعه آخرته با !  نیبهت اخطار بدم ، رام خوامیم

 یحت چکسیه کنمیارزش داره و اصال تحمل نم یلیو برام خ زهیعز شتریب یبچه ام حت ي، برام اندازه  زمهیعز

 ؟  يدیفهم.... تو بهش بگه باال چشمش ابروِ 

 . لحظه کنترلمو از دست داده بودم  هی...  دیبله بابا ، ببخش -

 .  شیکشوندیم بایو دنبال خودت تقر يدستشو محکم گرفته بود گفتیخونه ، م شیمامانت گفت چطور اورد -

 .  دیبودم ببخش یعصبان یلیشرمنده خ -
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 ؟  يمتوجه شد. نه بشنوم  نمینه ازت بب یحرکت نیچن گهینه من و د یکنیم گانهیرو از  یعذر خواه نیا -

 . کردم  یعذرخواه کنهیم هیگر دمید ی، از خودشم وقت شهیتکرار نم گهید نیبله ، مطمئن باش -

 .... کارت بزنم تو گوشت  نیحقته به خاطر ا! ...  يپس اشکشم در اورد -

.  شدیم خیه من اونجور توبداشت به خاطر اشتبا نیرام. داشتم  يبشنوم ، عذاب وجدان بد شویبق ستادمینا گهید

 . من بوده  ریمن که به عمو گفتم تقص

 . که حواس عمو و زن عمو پرت شد آروم بهش گفتم  نیو هم نیشام نشستم کنار رام سر

 کینزد انیوقت به شا چیه گهید دمیقول م.  نیرام دیمطمئنم عمو دعوات کرده ، شرمندتم به خدا ، ببخش -

 . نشم 

کردن و سر  یشروع به شوخ شهیافتاده و مثل هم یچه اتفاق میفراموش کن گهیزد و گفت که د يلبخند نیرام

راحت شد  الشیانگار خ دیو عمو هم که رفتار ما رو با هم د کردمیم شیبه سر گذاشتن همه کرد و منم همراه

 . دادن  امونویشکراب نشده و شروع کرد جواب شوخ ونمومیکه م

 یو اتفاق امروز رو به فراموش مشیخوشرنگ دم کردم و همه با هم خورد یزعفران يچا يقور کیاز شام  بعد

 .  میسپرد

 دیآور شد که فردا با ادیهم  نیرو بشورم که زن عمو نذاشت و گفت برم بخوابم ، رام يچا يها وانیل خواستم

هم  رمویبچه ها بوس شب بخ نیگفتم و مثل هر شب ع ریبه همه شب بخ. و بهتره برم بخوام  میبش داریزود ب

 . فرو رفتم  فکرو به  دمیلباس تو تختم دراز کش ضیگرفتم و رفتم اتاقم و بعد از تعو

 دایپ يحس بد نیدر کنار رام وایش دنیمن امروز با د. چشمم بود  يو احساست خودم جلو نیرام يرفتار ها تمام

 نقدریا دیبود شا نیرام يکه اگر عمو به جا يزیچ اونجور سرم داد زد اونقدر ناراحت شدم نیرام یکردم ، وقت

 دمید دنیو در حال داد کش یعصبان ونجوررو ا نیرام یوقت. شدم  تیبود اذ نیچون رام یول شدمیناراحت نم

به خودم که . برامون مهم بوده  يگریاحساسات د شهیهم نیمن و رام. که ناراحتش کردم  کردمیخودمو لعنت م

داشتم  شهیکه هم یکرده ، عالوه بر حس دوست داشتن رییتغ نیدروغ بگم من احساسم نسبت به رام تونمینم

نسبت به خودم رشد  نیرام رتیها ، توجه ها و غ یکه با رفتار ها ، مهربون هتو قلبم متولد شد يدیحاال حس جد

شدم ، از ته قلبم عاشقش  نیق راممن عاش! آره . وجود اون حسو تو قلبم انکار کنم  تونمینم گهیکرده و حاال د

که  یبوده و العان عشقمه ، کس میشخص زندگ نیمهمتر شهیهم نیرام. تمام قلبم از عشق اون پر شده . شدم 

 يفکر کنم تمام کارها و رفتارا خوادیدلم م.  کنهیفکر نبودنش هم نابودم م یوجودم و نفسم بهش بند شده و حت
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که تو قلبمه و همه  یعشق نیکه ا کنمیفقط دعا م. عشقه  يکرده از رو رییکه بعد از برگشتنش تغ نیرام

 شمیم دواریشدنش به عشق اونم ام یرتیو غ اشیربونو مه نیرام يآور ادیطرفه نباشه و با  کیوجودمو پر کرده 

 . 

 .با آرامش به خواب فرو رفتم  یعاشق يبایز يتمام فکر ها با

با تمام فروشگاه  روزید. ساختمان شرکتش  میصبحانه مختصر با هم رفت هیکرد و بعد از  دارمیب نیزود رام صبح

 لویوسا 10بودم تماس گرفتم و هماهنگ کردم که امروز رأس ساعت  دهیمدت ازشون خر نیا لویکه وسا ییها

چهار نفر رو بفرستند تا تو جا به  زامرو يهم تماس گرفتم و گفتم برا یشرکت خدمات کیبا . برام بفرستند 

 . کمک کنند  لیردن وساک

 . در اورد و گرفت طرفم  بشیرو از ج دیکل نیرام میشد ادهیآسانسور که پ از

 .  یتو در رو باز کن خوادی، دلم م رهیو پا قدم تو هم خ شهیداره شرکت م نجایا گهیتو بازش کن ، از امروز د ایب -

هم پشت سرم اومد تو و در رو بست و  نیرام.  میزدم و با اوردن اسم خدا در باز کردم و وارد شد يلبخند

 :تو که خورد به من و با تعجب گفت  ادیخواست ب

 ؟  گهی؟ برو تو د يستادیا نجایچرا ا گانهی -

 . چپ شده برگشتم نگاهش کردم  افهیق با

 ؟  يپس چرا نگفته بود.....  فهیکث یلیخ...... که فاجعه است  نجایا نیرام -

رنگ و عوض کردن لوستر ها  یکرم يمثل نصب لووردارپه عمود يظاهر راتییتغ يسر هیمدت  نیتو ا نیرام

رنگ انجام داده بود و حاال ساختمان پر گرد  يقهوه ا يها شنیقرمز رنگ با پارت يها شنیو عوض کردن پارت

 . آشغال بود  يسر هیو خاك و 

 ....رفت  ادمی یکنن ول زیرو تم نجایا انیبگم ب شیچند روز پ خواستمیم.....  نجورهیا نجاینبود ا ادمیاصال  يوا -

 ..... ارنیب لویوسا شهیوضع که نم نیبا ا -

 .....  ارنیم لویوسا گهیساعت د کیالعان نُه ده کمه ،  میپس چکار کن -

شرکت  زنمی، بعد هم زنگ م شهیم زیتم نجایبفرستن تا عصر ا لویعصر وسا گمیم زنمیمن زنگ م نیبب -

 . بفرستند ، کارگر ها رو هم عصر بفرستند  يکار زیتم يالعان چند نفر رو برا گمیم یخدمات

 . باشه دستت درد نکنه  -
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. که توش شماره مغازه ها رو نوشته بودم و در اوردم و شروع کرده تماس گرفتن و هماهنگ کردن  يا دفترچه

هم تماس گرفتم و  یا شرکت خدماتب.  فرستنینداره عصر م یگفتن فرق هیبق یشدن ول یدوتاشون شاک یکی

رو هم  گهیچند تا شرکت د رهشما. نداشتن  يکار زیتم يکارگر برا یول انیقبول کردند که کارگر ها عصر ب

 .  گرفتمیتماس م شیچند روز پ دیندارن و با رویهمشون گفتن العان ن یداشتم ، با اونها هم تماس گرفتم ول

 .  کردیدم م يکه تو آشپزخانه داشت چا نیرام شیپو رفتم  فمیپرت کردم تو ک لمویموبا

 ؟  يشد ؟ هماهنگ کرد یچ -

 . نکردم  دایپ يزکاریتم يکارگر برا یول ارنیم 6ساعت  لویآره وسا -

 !بلبشو  نیتو ا میاریب لویکه وسا شهی؟ نم میپس حاال چکار کن -

 . میکنیم زیرو تم نجایباال و ا میزنیم نامونویآست يدو نفر!  یچیه -

و  ندهیاز مواد شو ستیل هی. مصمم بودن من کوتاه اومد  دنیبا د یجمع شده نگاهم کرد ول افهیبا ق کمی نیرام

و خودم مانتو و شالمو در اوردم و مشغول جمع کردن آشغال ها شدم  نینوشتم و دادم دست رام ازیمورد ن لیوسا

. 

ها  دیبا خر نیبودم که رام ختهیکه همونجا ولو بود ر ییها کیتمام آشغال رو جمع کرده بودم و تو پالست بایتقر

 .  دیرس

 یلیخاك ها روشون خ نیبود ا کی، چون سرام میرو جمع کرد نیزم يرو يزحمت گرد و خاك ها یکل با

 یبا خودم م یحتما امروز جارو برق نجورهیا دونستمیاگر م. و جمع کردنشون سخت بود  کردنیراحت حرکت م

 . اوردم 

، منم  رهیو رفت غذا بگ نییآشغال رو برد پا يها کیپالست نیظهر آشغال ها و گرد و خاك ها جمع شد و رام تا

رو اوردم و پهن  میذاشتیتو صندوق عقب م شهیپتو که هم هی نیو رفتم از تو ماش دمیکش یاز اتاق ها رو ط یکی

 . کردم 

نبود و از  ي، طبق معمول از فست فود خبر دیبا غذا ها سر رس نیکه رام شستمیو صورتمو داشتم م دست

گشنه امون بود  یهر دو حساب. به غذا  میاونم دستاشو شست و حمله کرد. گرفته بود  دهیرستوران چلو کباب کوب

که ناهار خورده  یو رفتم تو اتاق ختمیر نتازه دم کردم و دو استکا يدور و چا ختمیصبح رو ر يبعد از ناهار چا. 

 .  دهیسرش و دراز کش ریمنو گذاشته ز فیک نیرام دمیکه د میبود

 . اوردم  يپاشو چا نیرام -
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 . به موقعه بود  یلیدستت درد نکنه ، خ -

 .  دیدوباره دراز کش نیرام میکه خورد مونویچا

 . کار مونده  ی؟ پاشو کل يدیدوباره که خواب -

 .  میایاز پا در م نجوریدراز بکش ا کمی ایب مینگران نباش وقت دار -

 ! سر توه  ریمن که ز فیکجا دراز بکشم ؟ ک دییبفرما -

 یلیخ يبازوش به لطف بدنساز نکهیبا ا. دستشو باز کرد و به بازوش اشاره کرد و خودش چشماشو بست  نیرام

 میدیخوابیهم م شیو پ میهم که بود کیرو دوست داشتم ، کوچ دنیخواب نجوریا شهیمن هم یسفت بود ول

 . اومد  یخوشم م یلیرو بازوش بخوابم و منم خ ذاشتیم نیاکثرا رام

 .زود خوابم برد  یلیخ یو از خستگ نیو سرمو گذاشتم رو بازو رام دمیموهامو باز کردم و دراز کش رهیگ

 یحت ذاشتیروم بود و نم ینیسنگ زیچ هیحس له شدن داشتم ، . و چشمامو باز کردم  دمیکش ییکوچولو ازهیخم

 .نگاه به خودم انداختم  هیبلند کردم و  یسرمو کم. ورم سانت تکون بخ هی

 بغل کرده ؟؟؟؟؟ یختیر نیچرا منو ا! ...  نهیرام نیا!!! به سرم  خاك

و  فشردیکه سرم رو بازوش بود شونه هامو بغل کرده و محکم به خودش م یبود و با دست دهیبه پهلو چرخ نیرام

تکون بخورم ،  تونستمیجوره نم چیه. اشم دور کمرم حلقه شده بود ، با پاشم پاهامو قفل کرده بود  گهیدست د

 . اشتباه گرفته بود  کنهیمنو با بالشش که شبا تو دست و پاشه و بغلش م

. کنم  دارشیب ومدیصورت مظلومش دلم ن دنیبشه و ولم بکنه که با د داریچرخوندم که بهش بگم ب سرمو

انداختم ، ساعت  میزده بود واریکه رو د ینگاه به ساعت هی. بود  دهیمظلوم خواب یلیخسته بود و خ یکل چارهیب

، سرمو دوباره رو بازوش گذاشتم و از  منکرد يکار.  میبخواب میتونستیهم م یساعت کیبود ، حداقل  قهیدق 3:20

 .اومد زود دوباره خوابم برد  یکه هنوز خوابم م ییاونجا

هم تکون  نیهم يو برا نهیداشتم ، مطمئن بودم رام یخوب یلی، حس خ کردیداشت گونه امو و نوازش م یکی

 : و آروم تو گوشم گفت  دیسرشو خم کرد و گونه امو بوس.  دارمیبود که ب دهیفهم نیرام ی، ول خوردمینم

 ؟  یبش داریب يخواینم یخانم -

فرو کردم چون  نیرام نهیو سرمو تو س دمیگفتم و چرخ "هن" هی یکه چشمامو بسته بودم تو دماغ نطوریهم

 . زده بود  خیسرد بود و من دماغم  یکمی ياتاق با کولر گاز يهوا

 : کرد و نازشون کرد و گفت  يباهاشون باز یدستشو کرد تو موهامو و کم نیرام
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 ! ساعت پنجه  یخانم یول يبپر هوی هیبگم  خوامینم -

 .  اوردمیخودم ن يبه رو یول دیچیتو کل تنم پ يدرد هیو سر جام نشستم که  دمیپر هیثان کیکمتر  در

 . شد  رمونیپاشو که د نیرام ي؟ پنجه ؟ وا یچ -

 . گفتم  یآخ هیو ناخوداگاه  دیچیپ گهیدرد د هیپاشم که  اومدم

 ؟  یگیچت شد ؟ چرا آخ م گانهی -

 : گفتم  ین بدم شاکو تکو ارمیدر ب یاز خشک کردمیم یکه کتفامو سع همونجور

 . يبالشت بغل کرده بود يمنو به جا.....  یاز دست جنابعال -

 .اصال حواسم نبود ....  دیآخ ببخش -

 . بعد اومد نشست پشتم و شروع کرد کتف ها و کمرمو ماساژ دادن  و

 ...کم عضالتم باز شد و دردشون کم شد  کم

 .  میو خواب موند میکار دار یممنون دستت درد نکنه ، بهتر شدم ، پاشو که کل -

. ها رو پاك کرد  واریهم گرد و خاك د نیو رام دمیکش یمن همه جا رو تند تند ط ارنیب لویکه وسا 6ساعت  تا

 رهیبگ لیتحو لویتا وسا نییرفت پا نی، رام میدیرو زده باشن دست از کار کش انیزنگ رو که زدن انگار سوت پا

 . مدیمنم رفتم مانتو و شالمو پوش

رو کجا  یو منم شروع کردم به دستور دادن که چ دنیآوردن و کارگر ها هم رس لویهمه وسا میشش و ن تا

 . بزارن 

 میکه تو سالن گذاشته بود ییو بعد از پرداخت پول کارگرها هر دو رو مبل ها میرو مرتب کرد زیشب همه چ تا

 .  میولو شد

 . خشک شده  گهیندارم ، دهنم د يا يانرژ چیه گهیخدا د يوا -

 یعال گانهی یول.... اونجا  نی، اونوببر نجایا نیاریب نوی، ا نی، اونا اونجور بزار نیبزار نجایا نویا یبس که گفت -

 . شده دستت درد نکنه 

گذاشته بودم که جلوش  یمنش زیچرخدار به همون رنگ به عنوان م یصندل هیرنگ با  یکرم زیم هیسالن  تو

دو . ها سالن رو پر کرده بودن  نیبود و هم کیسالن کوچ. وسطشون  کیکوچ زیم کیار تا مبل تک نفره با چه

کنفرانس بزرگ با  زیم کیو  بودمرو اتاق کنفرانس کرده  شیکیرو  شدنیاز سالن جدا م شنیکه با پارت یقسمت

 یکی. گذاشته بودم  یطراح زیقسمت هم شد اتاق طراح ها و چند تا م یکیشو گذاشته بودم و اون  تایپرده و د
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درست کرده بودم و دو  نیرام يبرا تیریپنجره داشت رو به عنوان اتاق مد یبود و کل نیتر ریاز اتاق ها که نورگ

و به قول  یاصل يطراحا يبرا یمهندس یو صندل زیم کیو  یطراح زیم کیرو هم تو هر کدوم  گریاتاق د

 .  يو ادار کیش یلیبود ، خ يو قهوه ا یست کل شرکت کرم.  یخصوص يپروژه ها نیمرا

 ، خوشت اومد ؟  کنمیخواهش م -

 .ممنون . شده  کی، وقعأ ش یلیخ -

 داریزود ب دی، تازه فردا صبح هم با شمیم هوشیدارم ب یکیخونه که من  می، حاال هم پاشو بر کنمیخواهش م -

 .  میبش

 . ، فردا رو بگو ، باشه پاشو  يوا -

هم  نی، رام رونیچراغ ها رو خاموش کردم و اومدم ب. سر جاش بود  زیبه همه جا انداختم ، همه چ گهینگاه د هی

 . خونه  میو رفت میشد نیسوار ماش نییپا میدر بست و اومد

عمو و زن  شیپ یساعت میو بعد هم شام هم ن میو شام خورد دیشام رو چ زیزود م مونیخستگ دنیعمو با د زن

 . باال  میرفت ریو بعد از شب بخ میکرد یو بعد عذرخواه میو از شرکت گفت میخورد يو چا میعمو نشست

 شهیکردم و فقط ر عیحمام سر هیبرم تو تخت خواب پس  شدینم نجوریشده بودم و ا فیکث یلیشرکت خ تو

 . دمیتو تختم و خواب دمیرو فقط با حوله آبشونو گرفتم و پر هیموهامو با سشوار خشک کردم و بق

 زیزن عمو سورپرا يقراره برا ییجورا هیامشب  یشدم ، مهمون داریب میآالرم گوش يساعت هشت با صدا صبح

زن  یمیکه دوست صم تایعمه ب. شدم  داریواسه شب آماده کنم پس زودتر ب ییخونه رو تنها دیباشه و من با

، قراره تا شب  ششیپ برهبا زن عمو تماس گرفت و گفت امروز  شبیطبق قرارمون د شهیوب معمو هم محس

 . زن عمو رو سرگرم کنه 

. صبحانه مختصر خوردم و کارمو شروع کردم  کی،  نییاز شستن دست و صورتم و مسواك زدن رفتم پا بعد

دادم تو آماده کردن  حیاومدن خونه و منم ترج یظهر م یداشتن ول یهر دو امروز صبح کار مهم نیعمو و رام

 . يزکاریغذا ها و دسر ها کمکم کنن تا تم

بودن و من به زور جا به جاشون  نیجا به جا کردن ، واقعا سنگ لویجا رو جارو کردم و شروع کردم وسا همه

 . ، کمردرد گرفته بودم  کردمیم

و  ستمینتونستم رو پام با یحت گهیگرفت که د يکه عضالت کمرم طور دمیکشیکاناپه رو داشتم م نیآخر

 .بود ، از درد نفسم بند اومده بود  دهیچیتو کمرم پ يبد یلیدرد خ. نشستم رو همون کاناپه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٧٤ 

. ها وارد شد  دیبا خر نیعضالتم رو نرم کنم که در باز شد و رام کردمیم یبود که داشتم سع يا قهیدق چند

 . سمتم  دیو نگران دو نیمها ول کرد رو ز دیخر دیمنو د نیهم

 چت شده ؟  گانهی -

هم که هول شده  نیزدم ، رام يبلند غیج دیچیکه تو تنم پ يکرد بلندم کنه که از درد یدستم و گرفت و سع و

 غمیرو کاناپه و دوباره ج افتمیکه بلندم کرده بود ب يدستم رو ول کرد که باعث شد از همون فاصله ا عیبود سر

 . به هوا بره 

 ! تو رو خدا تکونم نده .... ؟  یکنیچکار م نیرام....  یــــــــیآ -

 ...شد نطوری؟ چرا ا گانهیشده  یچ -

 . کرده بود  دایجواب سوألشو پ. خونه نا تمام موند  دنیاش با د جمله

 :برگشت طرفم و داد زد  تیعصبان با

 ؟  يرو جا به جا کرد نایتو ا گانهی -

 نیسرمو به خاطر ا خوادیدلش م نیدرد مظلوم نگاهش کردم چون حتم داشتم العان راممچاله شده از  افهیق با

 .کارم ببره 

 .  نیرام کنهیدرد م یلیکمرم خ -

 . بود و داد زد  یعصبان یلیخ نیرام یگفتم ول یامو با لحن مظلوم جمله

ناکرده  يو خدا ياریبه کمرت فشار م یکنیبلند م ینیسنگ نیرو به ا نایا یگید آخه دختره کم عقل ، نم -

رو جا به جا  ناریاومدم با بابا ا یظهر م!  مردمینم رونی؟ من که اون ب دیعقلت نرس یعنی؟  ینیبیم بیآس

 ؟  یبش نجوریکه حاال ا يکردیکارو م نیخود کله شقت ا دیحتما با...  میکردیم

 . تره  ریاونا وقت گ نینظهر تو درست کردن غذا ها و دسر ها کمکم ک خواستمیخب م -

 ؟  يزکاریهم غذا و دسر درست کنند هم تم دنیرسیسه نفر آدم بزرگ نم یعنی -

دعوام کرده بود که البته  نیرام نکهیکه داشتم هم از ا ياشکم در اومده بود ، هم از درد بد گهینگفتم ، د يزیچ

 .حقم هم بود 

 اطیاشکهام آروم شد و اومد اول با دست اشکامو پاك و بعد با احت دنیبا د ینگاهم کرد ول یعصبان یکم نیرام

در اثر تکون خوردن بازم  یزانوم و اون دستشم پشت کمرم و آروم از رو مبل بلندم کرد ول ریدستشو برد ز هی

 . دردم گرفت 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٧٥ 

 . آروم منو برد باال و برد اتاقم و گذاشتم لبه تختم  نیرام

 شهیبلوزت تنگه نم نیبه کمرت پماد بمالو تا عضله هات نرم بشن ، ا خوامیم برت گردونم ، خوامیم گانهی -

 ؟  یتونیم.  یبهت بدم عوض کن گهیبلوز د هیتا  ینیکن بش یسع

 . درد دارم  یلیزود باش که خ کنمیفقط خواهش م تونمیآره م -

که از پشت  يحقله ا نیبلوز آست هیگشتن  یگفت و منو رها کرد و رفت سمت کمدم و بعد از کم يباشه ا نیرام

 . در اورد و داد دستم  خوردیم پیکامل ز

که پشتش کامل  يبلوز رو داد نیا تیموقع نیپشت لباس ببندم تو ا پیز تونمیمن نم یدونیم نیرام يوا -

 ؟  پهیز

بلوزتو  یه تسین ازیپشتش بازه و ن نیدادم که بتونم راحت کمرتو پماد بزنم و ماساژ بدم ، ا نویمخصوصا ا -

  . باال  یبزن

  

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

 

کمرم  ينجوری، ا شدیناجور م يادیممانعت کنم و نزارم آخه ز خواستمیم.  رونیبعد بدون حرف از اتاق رفت ب و

 یو مهمان موننیم نجوریالعان ماساژم نده عضالتم تا چند روز هم نیکه اگر رام دونستمیم یکامل باز بود ول

 . بازم مجبور بودم خجالت رو بزارم کنار .  شهیامشب هم خراب م

 یینباشه در اوردم و اون بلوز کذا دایاز پشت پ نکهیا يهم برا رمیکه تنم بود رو در اوردم و لباس ز يبلوز ناچار

 . رو ببندم  پیاز ز یاصال نتونستم دستامو ببرم پشتم تا حداقل کم یول دمیرو پوش

 یاول که اومد تو کم. پشت در بود زود وارد شد  ياونم که انگار. رو صدا کردم  نیبه خودم غر زدم و رام کمی

 يگاهم کرد و کمک کرد رو هیدستشو تک هیخودشو جمع کرد و اومد جلو  هیبعد از چند ثان ینگاهم کرد ول رهیخ

 . شکم دراز بکشم 

بالش و  يرو هم انداخت کنارم رو کمرم بود رو کنار زد و موهام يبلوزم که رو ينشست کنارم کناره ها نیرام

 . گرم کرد و شروع کرد ماساژ دادن  یرو دستاش و کم ختیکه آورده بود رو ر يپماد

 نیرام. حس خوب داد  هیکمرم کم کم دردم کم شد و جاشو به  يو حرکات نرم دستاش رو نیرام يماساژ ها با

 .  دادیو عضله هام و دنده هام رو ماساژ م دادیدستاشو رو کمرم حرکت م میآروم و مال
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خواستم بلند شم . ندارم و حالم خوبه  يدرد چیه گهیبه کارش ادامه داد که احساس کردم د یساعت کی نیرام

 : مانعم شد و گفت  نیکه رام

 ...بخواب  کمی، تکون نخور  گانهینه  -

 . درد ندارم  گهیدستت واقعا درد نکنه ، د نیحالم خوبه رام -

ادامه  نجوریا ي، بخوا یکنیکار م يکه از صبح دار دونمیهنوز تکون نخور ، م ی، ول یخانم کنمیخواهش م -

و  کنمیرو تمام م يزکاریمدت تم نیبخواب منم تو ا یساعت کی ری، تو العان بگ يایتا شب از پا در م يبد

 باشه ؟  یبش داریبتا تو  کنمیو ژله ها رو درست م دمیغذا ها رو انجام م ییابتدا يکارها

 ... یتو بگ یباشه ، هر چ -

 .. زمیعز نیآفر -

 .  رونیاز کمد در اورد و انداخت رو کمرم تا گرم باشه و از اتاق رفت ب ییو پتو دیبوس مویشونیخم شد پ و

بستم و چشمامو  نیکه صبح کرده بودم خسته بودم بنابرا يهم از اون همه کار یآروم شده بود و از طرف دردم

 .خوابم برد  عیسر یلیخ

 ادیراحت شد که ز المی، خ دمیخواب یساعت کیحدود  دمیشدم با استرس به ساعت نگاه کردم که د داریب یوقت

از تو کمد در اوردم و  میشال زخ هی.  رهیبازم کمرم بگ عیآروم از جام پا شدم تا مبادا با حرکات سر.  دمینخواب

  . نییبستم به کمرم و رفتم پا

که  دادیاومد نشان م یکه از آشپز خانه م ییکل سالن رو آماده کرده بود ، صدا ها نیمرتب بود ، رام زیچ همه

 . اونجاست پس منم رفتم اونجا  نیرام

،  خچالیتو  ذاشتیم اطیکه توشون ژله درست کرده بود رو با احت ییجام ها ینیداشت س نیوارد شدم رام یوقت

 .بود  ادیز یلیژله ها خ خنیاحتمال ر کردمیپس ساکت موندم چون حواسش به من نبود اگر صداش م

 . رو بست و برگشت که متوجه من شد  خچالیدر  نیرام

 کمرت چطوره ؟ ....  ياومد گانهی! ا  -

 . دستت درد نکنه . ندارم  يدرد چیه گهید يکه تو داد يممنون ، با ماساژ -

 .  نهیبیم بیناکرده آس ییوقت خدا هینکن ، کمرت  يکار نیچن گهید یول مکنیخواهش م -

 ! چشم  -

 ،  یبال خانم یچشمت ب -
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 !و ژله ها درد نکنه  يزکاریدستتم بابت تم -

 هیساالد الو يرو هم که برا ییها ینیزم بیرو هم شسته بود ، س وهیژله ها رو درست کرده بود و م نیرام

 .هم خرد کرده بود  یو ساالد ماکارون هیگذاشته بودم بپزه رو هم پوست کنده بود و مواد ساالد الو

 . که ناهار درست کردم  نیبش ای، حاال ب زمیبود عز فهیوظ -

وقت به جز در  چیه یحرف نداره ول شیآشپز نیرام. و منتظر غذا شدم  زینشستم پشت م اریتعجب بس با

 ! چرا  دونمیکنه ، نم ینم يه آشپزکه مجبور بش يموارد

چشمام گرد شده بودند ، .  یبا برنج زعفران يغذاشو سرو کرد ، کباب تابه ا نیو رام افتی انیانتظار پا باالخره

ها رو  وهیرو تمام کنه ، هم ژله ها رو درست کنه ، هم م يزکاریساعت هم تم کیچطور وقت کرده تو  نیرام

 ! و از همه مهمتر غذا درست کنه ؟  نهها رو پوست بکنه ، مواد ساالد ها رو خرد ک ینیزم بیبشوره ، س

 . دمیخوداگاه سوال تو ذهنمو پرس نا

 آخه ؟  يچطور نیرام -

 ؟  يطور یچ -

 .  يساعت انجام داد کیکارها رو تو  نیهمه ا يچطور -

 . ینزن غیقول بده ج یول گمیم -

 کمک ؟  يرو اورد ی؟ کس يچکار کرد -

 ! کمک من ؟ ادیم يسر ظهر ینه بابا ، آخه ک -

 ؟  یپس چ -

 ..تو قول بده  -

 ! ، حاال بگو  دمیباشه ، قول م -

 . العان ساعت دوه . بودم عقب  دهی، من ساعت اتاقتو کش يدی، سه ساعت خواب يدیساعت نخواب کیتو  گانهی -

 ! ؟  یـــــــــــــیچ -

 : گوشاشو گرفت و گفت  نیزدم که رام یغیج چنان

 ؟  يکرد یچکار م یبزن غیج یخواستی، اگر م ینزن غیج يخوبه قول داده بود -

 ؟؟؟؟  دمی؟ العان ساعت دو ظهره ؟ من سه ساعت خواب یگیراست م نیرام -
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 هیبق... ، نگران نباش نصف کار ها رو که من کردم  یهست ینگران چ دونمیم یآره العان ساعت دو ظهره ول -

 . میدیو هم بعد ناهار انجام مر

 !  نیرام يوا -

برم دنبال  دی، ساعت چهار هم با میکه هنوز ساالد ها رو درست نکرد میغذا بخور ای، ب میندار نیرام يوا -

 . و نان باگت ها  کیک

چه  گهید نی؟؟؟ رام دمیآخه چطور من سه ساعت خواب. که شده  هیکار گهید یاخمو نگاهش کردم ول کمی

 ....  دمیعقب که من متوجه نشم چقدر خواب دهیساعتو کش! داره  یتیخالق

غذا نخور رو فراموش کردم  ریس رهیس گفتیزن عمو رو که م یشگیهم هیتوص گهیشده بود ، من که د یعال غذا

مورد  ياز غذا ها یکیخسته بودم ، هم  یلیهم خ.  گرفتیدلم داشت درد م گهیکه د يغذا خوردم ، طور یو کل

 . درستش کرده بود  یعال نیعالقه ام بود و هم رام

مشغول درست  نیمشکلو حل کردم و با رام نینسکافه ا وانیل کی دنیبا نوش یاز غذا خوابم گرفته بود ول بعد

 .  میکردن ساالد ها شد

درست  دیهم با يبندر سیالبته سوس.  میدرست کرد یو ساالد ماکارون هیامشب دو نوع ساالد ، ساالد الو يبرا

و  کردمیم ئنیو تز دمیکشیم سیدرست کردنش زود بود ، فقط تا منم ساالد ها رو تو د يهنوز برا یول میکردیم

 . ها رو حلقه حلقه کرد  سیسوس نیرام دمیکشیروشون سالفون م

درست  يشدم که برا یلیو نان باگتها و منم مشغول جمع و جور کردن وسا کیرفت دنبال ک نیچهار رام ساعت

 .  میها استفاده کرده بود یکردن خوراک

 . ظرف ها رو که خشک کردم عمو اومد  نیآخر

 . یسالم عمو جونم خسته نباش -

 .، همه کارا افتاد گردن تو  امیظهر نتونستم ب دی، ببخش نطوریسالم دختر گلم تو هم هم -

 . کرد  نیکارها رو رام شترینکردم ب يعمو ، کار هیچه حرف نیا -

 .اومده باشه براق شد  ادشی يزیعمو انگار چ نیکه گفتم رام نیمه

 ؟  گفتیم یچ نی، رام نمیصبر کن بب -

 . ستمین انیمن در جر..... ؟  گفتیم یچ -

 .کمرت درد گرفته  يجا به جا کرد لویمبل ها و وسا گفتیم -
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 . ماساژداد ، العان خوبم  یدستش درد نکنه کل نیرام یآره عضالت کمرم گرفته بود ول! ها  -

 ؟ یستی؟ به فکر خودت ن یکنیم هیکارا چ نیآخه دختر ا -

که مطمئنم ناهار  ارمیبراتون غذا ب نینیبش نیایب میحاال بگذر.  تونمیعمو جون ، خب فکر کردم م دیببخش -

 . نینخورد

 .ناهار نخوردم  يدیتو از کجا فهم -

 .  نینجوریالعان هم ا نیستین يپر انرژ شهیمثل هم نیخورینم تونوییوعده غذا هی یآخه وقت -

 .  دیبوس مویشونیو اومد جلو پ دیخند عمو

 ! ها  یخوب منو شناخت -

از غذا خوشش اومده بود  یعمو کل.  دمیرو چ زیعمو دست و صورتشو شست و اومد براش غذا گرم کردم و م تا

 . کنه  يآشپز میرو مجبور کن نیمچند روز در هفته را دیگفت با نهیگفتم کار رام یو وقت

منم مشغول . خسته بود  یلیگفتم بره استراحت کنه ، خ ختنیزبون ر یعمو غذاشو تمام کرد با کل نکهیاز ا بعد

 . شدم  يبندر سیسوس يبرا ازیخرد کردن پ

تو  میدیو هر دو پر میدرست کرد عیرو سر يبندر سیبرگشت و با کمک هم سوس میتا ساعت پنج و ن نیرام

 . حمام 

و تند حمام کردم و اومدم  اوردمیخودم ن يبه رو یدرد داره ول یتو حمام حس کردم که کمرم هنوز کم تازه

 .  رونیب

 ادیاومدم موهامو موس بزنم که .  شهیگرمم م ادیز تیبه طور کامل با منه و مطمئنن از فعال ییرایپذ امشب

موهامو  يجلو. نداشت  یمعن گهید اون شال مو درست کردن دبا وجو. بودم افتادم  دهیکه با لباسم خر یشال

 .  دمپشت سرم جمع کر پسیکل هیرو هم با  هیپوش دادم و درستشون کردم و بق

 . بود  یدنیبه خودم انداختم حوله ام پوش یکه در اتاقم رو زدن ، نگاه کردمیم شیآرا داشتم

 .  دییبله ، بفرما -

 . اومد تو  نیباز شد و رام در

 ؟  يدار يکار -

 . لباست کمکت کنم  پیز يآره ، اومدم برا -

 . تا من لباسو بپوشم  سایلحظه وا هیآهان ، ممنون ، پس  -
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 دمشیبلند لباس رو برداشتم و رفتم تو حمام اتاقم و پوش يمنم دکلته . گفت و نشست رو تخت  يباشه ا نیرام

نداشتم ،  يچاره ا گهید یرو برام ببنده ناجور بود ول پشیز نیراستش نگاه داشتن لباس دکلته تو تنم تا رام. 

 .  میتو خونه هم فقط ما سه تا بود! که به عمو بگم  شدینم

و  رونیبودم از حمام اومدم ب دهیلباس رو چسب یخجالتم رو فراموش کردم و همونجور که دو دست گهیبار د هی

 .  ستادمیا نیپست به رام

نفساش به از . وسطاش بود که مکث کرد  یباال ول دیرو گرفت و آروم کش پیزبدون حرف اومد جلو و  نیرام

 عتریسر نیرام کردمیداغ شده بودم و آرزو م یحساب.  زدیم شمیکلمه آت یواقع يو به معنا خوردیپشت به بدنم م

برهنه ام نفسم تو  يبازو يرو نیرام تبا احساس حرکت دس یول امیببنده و بره تا من بتونم به خودم ب پویز

 یرو بست ول پیز ماندهیبه بازوم و بعد باق دیبا پشت انگشت چند بار نوازشگونه کش نیرام. حبس شد  نهیس

 .  رمیازش فاصله بگ تونستمیبازومو نگاه داشته بود و نم

گذاشت و رو شونم  ياشم کمرمو گرفت و خم شد و بوسه ا گهیدستش بازومو گرفته بود ، با دست د هیبا  نیرام

 .بعد بالفاصله از اتاق خارج شد 

 نیشدم ؟ چرا رام نجوریخدا من چرا ا.  نینتونستم خودمو نگاه دارم و هونجا وسط اتاق نشستم رو زم گهید

 کرد ؟  نکارویا

 .  امیبه خودم ب قیعم ينفس ها دنیکردم با کش یسع

به موهام زدم و با  یفعال فراموشش کنم ، چنگ دیبا یراحت هضمش کنم ، ول نویکار رام نیا تونمینه ، نم!  نه

خودمو جمع و  دی، آره با امیبه خودم ب دیکنم ، الاقل فعال با رونیکردم فکرشو از سرم ب یتکون دادن سرم سع

 . خراب بشه  دیامشب نبا یجور کنم ، مهمان

نگاه کردم ، آه از  نهیبه آ یوقت.  سپردم و از جام پا شدم یرو موقتأ به فرموش نیرام الی، فکر و خ یفکر مهمان با

 ختهیموهامو که پوش داده بودم و بعد تافتشون زده بودم به لطف دست کردن تو موهام به هم ر. نهادم بلند شد 

 رهیگ هیبا . نبود  یوقت گهیبشورمشون که د نکهیا مگربکنم ،  تونستمینم يکار گهیبودن و چون تاقت داشتن د

داشتم اونو در اوردم و  یهد بند کرم هیگشتم و از تو کشوم . هنوز هم پف دارن  دمیصافشون کردم که د یکم

خدا رو . لباسمو بپوشونه  يبستم که قسمت باز ياز دنباله هار رو طور یکیزدم و بعد شالمو مدل دار بستم و 

و  شمیآرا.  شدمیها حجاب داشتن و من امشب معذب نم یتو مهمان نازیهم فر یو گاه اسمنی نهاشکر تو جوا

 . رونیصندل هام از اتاق اومدم ب دنیکامل کردم و بعد از پوش
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نشم  ییو دوباره هوا نمینب نویفعال رام نکهیا ي، منم برا کردنینشسته بودند و صحبت م منیتو نش نیو رام عمو

 .  امدمین رونیرفتم آشپزخانه و تا اومدن مهمانها ب زیبه بهونه چک کردن همه چ

 . مهمانها بودند  نیکه زن عمو هم همراهشون بود آخر تایبعمه  خانواده

 .  کردیو تشکر م کردیبغل م نویمدام من و رام. جا خورده بود و خوشحال شده بود  یعمو کل زن

از جوانتر  نیرام. هم اومد کمکم  نیرام بامیشدم و از شانش ز ییرایمهمانها نشستند و منم مشغول پذ باالخره

 . منم از بزرگتر ها  کرد و ییرایها پذ

 يجلو زیم يرو میو گذاشت میاورد نیبا رام يرو دو نفر کیک. بود  یخوب یخوب بود و مهمان یلیخ زیچ همه

و  ستادیکه عمو نذاشت و رفت پشت مبل باال سر زن عمو ا نهیاومدم برم کنار تا عمو کناز زن عمو بش. زن عمو 

 .  میسمتش نشست هیهم هر کدوم  نیمن و رام

 :کردم و گفتم  کیبه زن عمو نزد سرمو

 . خوب بکن و شمعا رو فوت کن  يآرزو هیزن عمو جونم  -

همه . زمزمه کرد و شمع ها رو فوت کرد  يزیلب چ ریرو گرفت و ز نیزد و دست من و رام يعمو لبخند زن

رو  کیدخترا کرو برداشتم و رفتم آشپزخانه و با کمک  کیمنم ک. گفتن ها شروع شد  کیدست زدن و تبر

 .  میکرد میتقس

 شهیهم.  میبود دهیشده خر يکار انیبرل دیسف يطال سیسرو کیمشترك ،  هیهد نیکادو با رام يبرا

 لیها چه تولد فام دی، چه سالگرد و ع میگرفتیمشترك م هیهد نیمناسبت ها با رام یتمام يبود ، برا نمطوریهم

 .  میگرفتیمشترك م يکادو شهیهم

تشکر کرد و کادو رو باز کرد و بعد اشک تو چشماش جمع  ی، زن عمو با لبخند مهربون میکه کادو رو داد یزمان

 . بغل کرد و به خودش فشرد  نویشد و همزمان من و رام

که نفسامون تو صورت  ياز هم ، طور یکم يزن عمو بود و صورت هامون تو فاصله  نهیهر دوتامون روس سر

،  میستیصاف با میخدا رو شکر زن عمو زود ولمون کرد و تونست یم دگرگون شده بود ولبازم حال.  خوردیهم م

 .  ختمیر يدوباره رفتم تو آشپزخانه و چا عیمنم سر

گوشه ، هنوز  هیمنم آروم نشستم . ظبط رو روشن کرد و همه مشغول رقص شدن  نی، رام کیاز صرف ک بعد

 . بود و داغ بودم  ختهیحالم به هم ر
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. نشست کنار  یکیکه احساس کردم  دادمیگوش م یقیو به موس کردمیبود که تنها داشتم فکر م يا قهیدق چند

 . شد  ایکم داشتم که خدا رو شکر مه نویاوضاع فقط هم نیتو ا. فرهوده  دمیبرگشتم د یوقت

 ؟  یبرقص يایچرا نم...  ی؟ ساکت گانهی هیچ -

 . ينطورینشده ، هم يزیچ -

 یکه اونم مشکل يرقص ندار هی، فکر کنم پا هیگوشه بش هی ادیمثل تو تنها نم یدختر خوشگل که ينطوریهم -

 . منم ندارم  ستین

 . من راحتم ... برقصم ، تو برو  خوادی، دلم نم ستین يزیگفتم که چ -

 . میبرقص میبر ایرو برم ؟ ب یچ -

 : بلند و دست منو گرفت  ییدر کمال پررو بعد

 ؟  دنیپرنسس افتخار رقص م -

 . برقصم  خوامیفرهود ولم کن زشته ، نم -

پرت شدم بغلش که اونم با  ییجوا هیمنتظره بود  ریو چون غ دیفرهود بدون توجه به من دستمو کش یول

 . تمام دستاشو دورم حلقه کرد  ينامرد

 . شده بودم  یحرکتش هم جا خورده بودم هم عصبان از

 ؟  یکنیم ي، چکار دار نمیببفرهود ولم کن  -

 دنیدیم نجوریکه اگر اونجا منو ا يوا.  رفتیدر حال رقص م تیفرهود حواسش نبود و داشت به سمت جمع اما

 . بود  نیو بدتر از همه رام موندیآبرو واسم نم گهید

فرهود  يلحظه دستا هیاون کماکان منو گرفته بود که  یکردم تکون خوردن و تقال کردن تا ولم کنه ول شروع

 .  دیمنو با شدت به طرف خودش کش یدست هیاز دورم باز شد و 

 . به خودم اومدم  نیداد رام يصدا با

 ؟  یزنیبهش دست م یبه چه حق -

 : و گفت  نیرام يشد تو چشما رهیلبخند حرص درار خ هیتمام با  ییبا پررو فرهود

 ییتوه دختر دا ياگر دختر عمو گانهی،  شیگرفت نجوریا و العان هم یزنیکه تو بهش دست م یبه همون حق -

 . منم هست 

 . داد زد  نیاش و مانعش شدم که رام نهیخواست به طرف فرهود حمله کنه که دستمو گذاشتم رو س نیرام
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تو  یرقبت نکن گهیکه د ارمیبه روزت م ییاحد و واحد بال يبه خدا یدستتو بهش بزن گهیبار د هی هیفقط کاف -

 ؟  يدیفهم.  یبه خودت نگاه کن هنیآ

 . خوشگلم برقصم  یینکردم ، فقط خواستم با دختر دا ي؟ من که کار نیرام یزنیچرا جوش م -

 . اش رو گرفت  قهیبه طرف فرهود رفت و  نیرو نگاه دارم و رام نیلحظه نتونستم رام هی تو

 ؟  یگفت یبگو چ گهیدفعه د هی -

 . عمو بهروز ساکت شد  ياومد جواب ده که با صدا فرهود

 .  نمیفرهود رو ول کن بب قهی نیچه وضعشه ؟ رام نی، ا گهید دیبس کن -

 ! اما بابا  -

 . ، گفتم ولش کن  میاما بابا ندار -

که عمه  دمیفقط لحظه آخر شن. رفت آشپزخانه  دیفرهود و ول کرد و اومد دست منو گرفت و کش هیقی نیرام

 : به فرهود گفت  تایب

 "؟  يدی، فهم یکنیبحث نم نیبا رام گانهیسر  گهیدفعه د " -

درست  مویشربت آبل وانیل هی عیمنم رفتم سر.  یدستمو ول کرد و رفت نشست رو صندل نیآشپزخانه رام تو

 .  زیرو م نیرام يو گذاشتم جلو ختمیکردم و توش هم گالب ر

 .  کنهیشربتو بخور ، گالب داره عصابتو آروم م نیا ایب نیرام -

 .  دیرو برداشت و سر کش وانیل یحرف چیبدون ه نیرام

 ؟  یکنیارزش داغون م یب يها زیآخه چرا انقدر اعصاب خودتو واسه چ -

 ارزش بود ؟  یبه نظرت ب گانهیارزش ؟  یب -

 . ارزشه  یآره به نظرم فرهود ب -

 : بغلم کرد و گفت  هوایبلند شد و اومد جلو و ب یاز رو صندل نیرام

 ...  نمیساکت بمونم بب تونمینم نیهم يبرا.  یتو برام با ارزش یارزشه ول یره فرهود بآ -

 . اعصاب خودتو خرد نکن  گهید. گذشت  زی، حاال که همه چ يادامه بد خوادینم نی، رام ســــسیه -

 : بغلم کرده بود آروم کنار گوشم گفت  حرکتیکه ب قهیچند دق بایو بعد از تقر دیسرمو بوس نیرام
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شخص تو  نیکه تو مهمتر یبدون خوامیم گانهی....  بای، مهربون ، صادق ، پاك و ز یخوب یلیتو خ گانهی -

 یاز آنکه فکر بکن شتریدوست دارم ، ب گانهی.... بهت نرسه  یبیآس یول رمیکه حاظرم خودم بم ی، کس یمیزندگ

 . دوست دارم 

تا به حال  یدوست دارم ول میقبال به دفعات به هم گفت. بهم گفت دوستم داره  نیرام. بودم  بهت حرفاش تو

هم منو همونجور که من دوستش دارم و  نیرام یعنی. بودم  دهینشن نیکه با احساس باشه از رام یاعتراف نیچن

 عاشقشم دوست داره ؟ 

 : بود گفتنم  نیرام نهیآروم هونجور که سرم رو س منم

 . دوست دارم  یلیمنم دوست دارم ، خ نیرام -

فاصله  نیاز رام عیسر.  میبه خودمو اومد يسرفه ا يکه با صدا میبود ستادهیبود که همونجور ا يا قهیدق چند

و رفتم  رونیاز آشپزخانه اومدم ب عیسر یلیو خ نییعمو از خجالت سرمو انداختم پا دنیگرفتم و برگشتم که با د

 . عمو نشستم کنار زن 

 ینگاه کردن تو صورت عمو رو نداشتم ول يرو یحت گهید یول وستنیهم به ما پ نیبعد عمو و رام قهیدق چند

کرد و لبخند  رینه نگاهمو غافلگ ایاز دستم دلخوره  نمیکه بب کردمیداشتم نگاهش م یچشم ریدو بار که ز یکی

 . ناراحت نشده  دهیپسرش د غلمنو تو ب نکهیعمو از ا نکهیخب خدا رو شکر مثل ا. بهم زد  یمهربون

موقع  تایعمه ب. کردن و رفتن  یبود که خداحافظ کیگذاشت و مهمانها ساعت  یبه آروم یمهمان هیبق

 . کرد و رفت  یکل یخداحافظ هینشد و فقط  کینزد نیکرد فرهود هم اصال به من و رام یعذرخواه یخداحافظ

 فرستنیزنگ زدم و صبح چند تا کارگر م یفردا به شرکت خدمات يکه برااز رفتن مهمانها به زن عمو گفتم  بعد

و بعد از شب  خچالیتو  میها رو گذاشت ی، فقط خوراک میکن يکار ستین ازیتا خونه رو مرتب کنن و العان ن

 .  دمیخواب عیحمام سر هیرفتم اتاقم و بعد  ریبخ

اومده بودم  عیشدم ، چون شب به خاطر خجالتم از عمو سر داریاز خواب ب ادیز یشب با احساس تشنگ نصفه

نشد  یول نییبره تشنمه و بخوابم تا مجبور نشم برم پا ادمیکردم  یسع.  ارمیرفته بود با خودم آب ب ادمیبخوابم 

 . نییپاشدم و رفتم پا يمجبور. 

 دنیبا شن یبرگردم ولخواستم . اومد  یصحبت م يدر آشپزخانه متوجه شدم که کس اونجاست چون صدا دم

و عمو گوش  نیرام يبار دوم کار زشت استراق سمع رو انجام دادم و به گفتگو ياسم خودم کنجکاو شد و برا

 . دادم 
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 .بابا  دونمینم -

... ؟  یدونینم یگیهمه متوجه موضوع شدن اونوقت تو م يکه امشب کرد ي؟ با کار یدونینم یچ یعنی -

 نه ؟  ای يرو دوست دار گانهیتو  نیرام

 ؟  یدونیم... بابا ... راستش  -

کالمه ، بله  کینه ؟ جواب من  ای يرو دوست دار گانهیتو  پرسمیدارم ازت م نیهم يبرا دونمینم يزیمن چ -

 .نه  ای

 . رو دوست دارم  گانهیبله ، من  -

 : و گفت  دیخند عمو

مطمئن  يشب هم که فرهود رو اونجور کوبوندمدتت شک کرده بودم ، ام نیا يکامال معلوم بود ، از رفتارا -

،  زهیمن چقدر عز يبرا گانهی یدونیخودت که م نی، فقط رام کنمیم يرو برات خواستگار گانهیمن .... شدم 

 ....  شیکه برنجون ادین ياون روز... باش  کشیپس مواظب قلب کوچ

 يخواستگار نیرام يمنو برا خواستی، عمو م دیتپیم روشیقلبم داشت با تمام ن. و بدو رفتم اتاقم  ستادمینا گهید

ممنونتم که  ایخدا...  یجواب نذاشت یشکرت که عشقمو ب.... شکرت  ایخدا... گفت که دوستم داره  نیرام... کنه 

 . طرفه باشه  کیعشقم  ینذاشت

رفته بودم  یچ ياافتاد اصال بر ادمیخدا فرستادم و بلند شدم برم بخوابم که  يبرا ییبوس هوا هی یخوشحال از

خنده امو جمع کنم برم آشپزخانه ، ناچار از  تونستمیصورت خندون که اصال نم نیامکان نداشت العان با ا.  نییپا

 .  دمیتو تختم و همونجور خندون خواب دمیپر عیاتاقم با دست آب خوردم و سر ییروشو ریش

 .  نییرفتم پا لمیبا وسا دنیدن و لباس پوششدم و بعد از شستن دست و صورت و مسواك ز داریبه موقع ب صبح

رو که داشت  ییاورد و لقمه ها ي، زن عمو هم برام چا زیگفتم و خندون رفتم نشستم پشت م يبلند ریبخ صبح

 . بخورم  زیکه بده تو راه بخورم رو داد همون سر م کردیآماده م

 : گفت  هوایب هویکه عمو  خوردمیم موییچا داشتم

 . دارم باهاتون  یکه کار مهم نیخونه باش 8، هر دو امشب رأس ساعت  نی، رام گانهی -

العانه که هنجره  کرمیکه احساس م کردمیچنان سرفه م. تو گلوم و افتادم به سرفه  دیپر يحرف عمو چا نیا با

 :  گفتیو م زدیزن عمو مدام داد م.  اومدیباال نم گهینفسم د.  رونیام از گلوم بپره ب

 ..، خفه شد  نیکنب يکار هی -
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 ختیآب ر یمنو که خم شده بودم گرفت و کمرمو صاف کرد و گردنمو گرفت به طرف باال و کم عیسر نیرام

 .  دمیکش یقیباز شد و نفس عم میراه تنفس گهیسرفه محکم د هیبا . سرمو باال نگاه داشت  نجوریتو دهنم و هم

 که تو بغلش بود سرمو گذاشتم رو شونه اش و چشمامو بستم  نجوریهم گردنمو ول کرد و منم هم نیرام

 : و گفت  دیبوس مویشونیبود تو صورتم رو زد کنار و پ ختهیموهامو که ر نیرام

 ؟  یخوب...  يدادیمنو سکته م یتو که داشت -

 : کردم و گفتم  يگرید سرفه

 . آره ممنون بهترم  -

 .  کردنیداشتن نگاهمون م يمعنادار يافتاد که با لبخند هاکه باز کردم نگاهم به عمو و زن عمو  چشمامو

جمع کردم و  لمویفاصله گرفتم و رفتم وسا نیاز رام عیسر. لحظه احساس کردم صورتم از کجالت داغ شد  هی تو

 : که عمو با خنده گفت  رونیب امیاومدم ب عیسر یخداحافظ هیبا 

 . ، کارم مهمتر شد  نیخونه باش 8شب حتما ساعت  -

 : گفتم  عی، سر هیکار مهم عمو چ نیا دونستمیکه م من

 .چشم عمو ، حتما  -

 .متوقف شدم  نیرام يکه با صدا رونیاز در برم ب اومدم

 . برمتیصبر کن من خودم م گانهی -

حالم  نینکنم ، با ا یبهتر بود العان خودم رانندگ. منتظر شدم  اطیگفتم و رفتم تو ح ياز خدا خواسته باشه ا منم

 .  ادهیز یلیاحتمال تصادفم خ

 .  میو راه افتاد رونیبه دست اومد ب چییآماده سو نیبعد رام قهیدق چند

بعد منصرف  یکه بگه ول کردیدهنشو پر م ی، ه گفتینم یبگه ول يزیچ خواستیمدام م نیرام ریطول مس تو

 .  کردیو نفسشو فوت م شدیم

 . نییپا دمیازش تشکر کردم و پر میدیرس یوقت

. کنه  يخواستگار نیرام يمنو برا خواستیامشب عمو م.  کردمیمدام به شب فکر م. روز فکرم مشغول بود  کل

در کنارش باشن و  شیکه پدر و مادرش تو اتفاقات مهم زندگ نهیهر دختر ا يآرزو. بود  میامشب شب خواستگار

که من العان احساس کمبود  ادهیز رمحبت و توجه عمو و زن عمو انقد یول ستمین یقاعده مستثن نیمنم از ا

 .، حواسم اصال به درس و استادا نبود  دمینفهم یچیاز کالسام ه. نکنم 
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جلوم باز کرده بودم رو انداختم  یکه الک یانگار از زندان آزادم کرده باشن کتاب " دیخسته نباش "که گفت  استاد

 . دنبالم اومد  انیگو گانهی گانهیهم  وایکه ش رونیب و از کالس اومدم فمیتو ک

 : برگشتم سمتش و گفتم  تیعصبان با

 بلند صدا نکن ؟  یبهت بگم اسم منو تو مکان عموم دیچند بار با -

 امروز چته ؟  نمی، بگو بب الیخیحاال ب... ، حواسم نبود  دیخب ببخش -

 .  ستین میزیمن ؟ چ -

 . چونیمنو نپ -

 کنمیصحبت م نجوریهم ا نیبعد جلو عمو و رام کنمیحرف نزن منم عادت م نجوریا کنمیخواهش م وایش يوا -

 .  رهیآبروم م

 .  کننیصحبت م نجوریآبرو رفتن نداره که ، العان همه ا! وا  -

 . میدیم تیاهم یلیتو خانواده ما ، ما به درست صحبت کردن خ یول -

 . يامروز از صبح تو فکر بود.  شهیکه باورم نم تیچیخواهشا نگو ه خب ، حاال بگو امروز چت بود و یلیخ -

. حتما  گمیخودم مطمئن شدم بهت م یبگم ، وقت يزیچ تونمیالعان نم یهست ول يزی، بله چ گمیدروغ نم -

 . برم کار دارم  دیمن با دیحاال هم ببخش

 .  میریبا هم م ادیب انی، صبر کن شا یباشه هر جور راحت -

 .من رفتم خداحافظ . عجله دارم ! نه  -

 .خدانگهدار ... باشه  -

 دمیپارك شده د ابانیرو اونور خ نیکوپه رام سیکه جنس رمیبگ یاز دانشگاه خارج شدم و خواستم تاکس عیسر و

 . سمتش و سوار شدم  دمیو دو

 ؟  یکنیچکار م نجایسالم ، ا -

 . دنبالت  امیم گفتم بمن ياوردین نی، صبح ماش یسالم ، خسته نباش -

 . ممنون  -

 . کنمیخواهش م -

اومدم و  رونیکه زود از دانشگاه ب کردمیخدا رو شکر م. رد و بدل نشد  نمونیتا خونه ب يا گهیحرف د چیه

 .  کردیبازم اخم م نینشدم وگرنه رام انیمنتظر شا
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. با قارچ درست کرده بود  یناهار ماکارون يزن عمو برا. شدم و رفتم تو  ادهیخونه تشکر کردم و پ میدیرس یوقت

 انینرفته بودم بوفه تا با شا وایگشنه بودم چون تو دانشگاه بهونه سردرد داشتن گرفته بودم و با ش یمنم حساب

 . نخورده بودم  يزیهم از صبح چ نیهم يرو به رو نشم و برا

سر  مینشست میو رفت نییپا میله ها اومداز پ نیعوض کردم و دست و صورتمو شستم و همزمان با رام لباسامو

 .  میو بعد از اومدن عمو شروع به خوردن غذا کرد زیم

 ریو همونجور سر به ز کردمیاصال سرمو بلند نم دمیکشیو صبح خجالت م شبید هیکه هنوز بابت قض من

 .  خوردمیناهارمو م

 : و گفت  یصندل یداد به پشت هیخورد و تک شویچنگال ماکارون نیآخر نیرام

 ...خوشمزه بود  یلیدستت درد نکنه مامان خ -

 : لب ادامه داد  ریمثال آروم و ز بعد

 .است  گهید زیچ هی گانهی يها یماکارون یول -

 . شدن  رهیبه ما خ يمعنا دار يو با لبخند ها دنیآروم نگفت و عالوه بر من ، عمو و زن عمو هم شن ادمیز یول

 : گفت  یباال انداخت با لحن خاص ییعمو با همون لبخندش ابرو زن

 . تو  يخوبه مخصوصا برا یلیخ گانهیمامان جان ، دستپخت  دونمینوش جانت ، بله م -

به زن عمو نگاه  يبا لبخند گشاد لکسیر یلیخ نیرام یول زیم ریبود از خجالت برم ز کینزد گهیکه د من

 .  کردیم

و  ییظرفشو نیتو ماش دمیکمک کردم و ظرفها رو چ زینهار تمام شد و منم به زن عمو تو جمع کردن م باالخره

 . و رفتم اتاقم  خوامینم يگفتم چا

انگار داره منو  ییجورا هیزن عمو ساعت شش بود که اومد اتاقم و . چرت زدم  کمیکردم و بعد هم  ینقاش یکم

که  اوردمیخودم ن يبپوشم ، منم به رو یشب لباس خاص يگفت براباهام صحبت کرد و  کنهیمتوجه موضوع م

 .  پوشمیم یشدم و فقط گفتم چشم لباس خاص هیمتوجه قض

 چیدوش آب اعصابمو آروم کردم و بعد هم حوله پ ریتو حمام موندم و ز یاز رفتن زن عمو رفتم حمام و کل بعد

 .  رونیاومدم ب
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تاپ  هیبا  یآسمان یکت و شلوار آب هیرژلب با خط لب کردم و  هیو  ملیر هیخوشگل اما کم در حد  شیآرا هی

هم  دمیسف يفر و باز گذاشتم بمونن و صندل ها نجوریو موهامو هم موس زدم و هم دمیکتش پوش ریز دیسف

 . پام کردم 

 . چشماش پر از اشک شد و اومد جلو محکم بغلم کرد  دیمنو د یوقت. ربع کم بود که زن عمو اومد اتاقم  هشت

 . مادر  يدختر گلم ، چقدر خوشگل شد -

 .  نهیبیممنون زن عمو جون ، چشماتون خوشگل م -

نشسته بودند  منیتو نش نیعمو و رام.  نییپا میعمو با محبت نگاهم کرد و بعد دستم رو گرفت و با هم اومد زن

 میدیرس یوقت. بود  دهیپوش يرنگ و کراوات سورمه ا یآب راهنیبا پ يرمه اکت و شلوار سو هیهم  نی، رام

انگار .  ارمیب يو به من گفت برم چا نارشک نهیعمو با لبخند نگاهم کرد و به زن عمو اشاره کرد بش کشونینزد

 . ببره  شیرو طبق اصول پ زیهمه چ خواستیعمو م

رو اول به عمو و زن عمو تعارف کردم که با  يچا.  ییرایقندون بردم پذ هیو با  ختمیخوشرنگ ر يتا چا چهار

خودمو هم برداشتم و گذاشتم  يچا. تشکر برداشت  هیخم شدم که اونم با  نیلبخند برداشتن و بعد به طرف رام

 . عمو  يمبل رو به رو يو نشستم رو زیم يرو یشدستیپ يتو

 .کرد و شروع کرد  يا یمصلحت يسرفه  عمو

و  کنمینم ینیمهم انجام بدم ، مقدمه چ یلیکار خ هی خوامیچون م میخب امشب ازتون خواستم دور هم باش -

خوب  گرویو همد میخانواده ا کی میکنیم یبا هم زندگ میما چهار نفر سالهاست که دار. سر اصل مطلب  رمیم

 .  ستیاضافه ن حاتیو توض ییبه آشنا يازیپس ن میشناسیم

 : رو به من ادامه داد  بعد

و  یزمیبا ارزش برادر عز یتو امانت.  یو برام دخترم يزیمن چقدر عز يکه برا یدونیجان خودت م گانهی -

که انگار اگر خدا بخواد با هم داره  نهیتو و رام یمن خوشبخت يتنها آرزو.  خوامیها رو برات م زیچ نیبهتر

که نسبت به تو به  یعالوه بر حس نیکه رام دبرداشتو بهم داده بو نیا نیمدت رام نیا يرفتار ها.  شهیبراورده م

که با فرهود کرد و اعتراف خودش مطمئن  ییبا دعوا شبیعنوان دختر عموش داره بهت عالقه مند شده و د

با توجه به احساسات خودت و دل خودت  خوامیسوال بپرسم و ازت م هیازت  خوامیحاال م. شدم که دوست داره 

هستم ، العان من به عنوان پدرخوانده تو  نیکه من پدر رام ریدر نظر نگ نویا ماصال ه.  يانه جوابمو بدصادق
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همونطور که اون تو رو دوست  نوی؟ تو هم رام هیچ نیدخترم ، احساس تو نسبت به رام.  پرسمیسوالو م نیازت ا

 .  يبه شراره بد یبعدأ اگر خواست یتونیسوالو م نی؟ البته جواب ا يداره ، دوسش دار

خجالت  نکهیبا عمو راحت بودم و با ا شهیبه فکر کردن نبود و منم هم يازین چیه یشوکه بودم ، ول واقعا

 . امشب و به خود عمو جواب بدم  نیدادم هم حیترج یول دمیکشیم

 : و گفتم  دمیکش یقیعم نفس

 يکمبود چیوقت ه چیمن ه. هم مادر و زن عمو  نیمن پدر بود يسالها برا نیعمو جان شما تو تمام ا -

.  ونتونمیو تا آخر عمر مد میشما و زن عمو مثل پدر و مادر خودم بهم محبت کرد.  ينه معنو ينداشتم ، نه ماد

 نیاحساس من هم نسبت به رام ،بله عمو . باهاتون راحت و صادق باشم  شهیمثل هم خوادیعمو جان دلم م

 .  نهیهم

 ؟  يو نه تنها به عنوان پسر عمو و دوستت ، دوستش دار تیرو به عنوان مرد زندگ نیتو هم رام یعنی -

دوست  میشگیو دوست هم امیبچگ يرو به عنوان پسر عموم و همباز نیرام شهیبله عمو جان ، درسته من هم -

 ....رو  نیرام... رو  نیکرده و رام رییالعان احساس من تغ یداشتم ول

 : وا به احساسم اعتراف کنم خودش ادامه حرفمو گفت پر یسختمه ب دیکه د عمو

 درسته ؟  يدوست دار تیمرد و مرد زندگ کیرو به عنوان  نیرام -

 : و آروم گفتم  نییانداختم پا سرمو

 . بله عمو جان  -

 دخترم ؟  يدیکنم ، اجازه م يخواستگار نیرام ياز تو برا خوامیخب پس حاال که احساست باخبرم م -

 : گفتم  يد کردم و با لبخند خجالت زده ابلن سرمو

 . نیدونیشما صالح م یاجازه من دست شماست عمو جان ، هر چ -

 مثبته ؟  نیرام يجواب تو به خواستگار یعنیپس  -

با  شبید نیافتادم ، رام شبشیاعتراف د ادی.  کردیمشتاق داشت نگاهم م يانداختم که با چشما نیبه رام ینگاه

 . احساس تمام بهم گفت دوستم داره ، منم به عشق خودم نسبت بهش اعتراف کردم و گفتم دوستش دارم 

 . سرشو کج کرد  یبهم زد و بعد کم يلبخند دیکه نگاهمو د نیرام

 : و گفتم  دمیکش يا گهید قیعم نفس

 . با اجازه شما و زن عمو بله  -
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زن عمو جلو .  میهم بالفاصله بلند شد نین بلند شدن ، من و رامدست زدند و از جاشو نیو زن عمو و رام عمو

 : و گفت  دیاومد و بغلم کرد و منو بوس

، عروس بهتر از تو خدا  کنمیخدا رو شکر م. هم عروسم  ی، از امروز هم دخترم يتا امروز دخترم بود -

 ...بهم بده  تونستینم

و منم خم شدم و  دیبوس مویشونیکه عمو جلو اومد و پ میتو از هم فاصله گرف دمیمتقابال زن عمو رو بوس منم

 . تو بغلش  دیو عمو هم منو کش دمیدستشو بوس

 : هم اومد جلو و با لبخند گفت  نیداد و رام نیرو به دست رام يبعد زن عمو جعبه ا یکم

 ؟  یخانم يدیاجازه م -

 : بهش لبخند زدم و گفتم  منم

 البته  -

و بعد برگشت  دیدستم کرد و دستمو بوس يانگشتر نامزد يقشنگ به عنوا یلیخ نیانگشتر تک نگ هی نیرام

 : سمت عمو گفت 

 نامزدمه درسته ؟  گانهیالعان  -

 : هم خنده کنان گفت  عمو

 .بله درسته  -

 : تمام گفت  ییبا پررو يهم با لبخند گشاد نیرام

 . شما ببوسمش  يجلو تونمیپس العان راحت م -

بلندم کرد و  یکم نیبتونم جمله اشو هضم کنم برگشت و دستاشو دورم حلقه کرد و از رو زم نکهیقبل از ا و

و به عمو و زن عمو که با دهن باز داشتن نگاهمون  نیاز لبام کرد ، بعد منو گذاشت زم یکوتاه يبوسه 

 . نگاه کرد و شونه هاشو انداخت باال  کردنیم

 . تونستم اونجا بمونم و بدو رفتم تو آشپزخانه ن گهیخجالت کل صورتم داغ شده بود ، د از

منو  نیرام. لبهام نگاه داشتم  يو رو دمی، دستمو از رو گونم کش دمیبه صورتم کش یدست یصندل يرو نشستم

 نیا یول نطوریو منم هم دهیمنو بوس یتا حاال کل نیبوسه نبود ، رام نیالبته اول.  میبوسه زندگ نیبود ، اول دهیبوس

 . بار بود  نیاول شیشکل

 .  دمیرو کنار گوشم شن نیآهسته رام يرو لبم که صدا دمیکشیافکار خودم غوطه ور بودم و انگشتمو م تو
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 . بازم ببوسمت  تونمیاگر خوشت اومده م -

 : زدم به بازوش و گفتم  یشدم و حرص بلند

 عمو و زن عمو ؟  يبود جلو يچه کار نیا -

 :گفت نگاهم کرد و  طنتیبا ش نیرام

چون از  یبهتره عادت کن. عمو نداره  ریعمو و غ يجلو. ببوسمت  خوادیدلم م یبود ؟ نامزد خودم يچه کار -

 . بوسمتیبه بعد هر موقع دلم خواست م نیا

نگاهش کردم که اومد جلو و دستاشو دور  ینگفتم و فقط حرص يزیباز مونده بود ، چ نیرام ییاز پررو دهنم

 . اش و بغلم کرد  نهیاز لبم گرفت و بعد سرمو گذاشت رو س یبوسه طوالن هیکمرم حلقه کرد و 

جدا شدم و رفتم  نیاز رام عیسر. متوجه عمو شدم که تازه وارد آشپزخانه شد  نیلحظه بعد از کنار شونه رام چند

 . از التهاب درونم رو کم کنم  کمیو خوردم تا  ختمیخودم ر يپر آب سرد برا وانیل هی خچالیاز 

 . گرفتیم نیبود که عمو مچ منو تو بغل رام يبار نیسوم نینشه ، ا يتا سه نشه باز گنیم

 . خودمون باشه  نیب يجشن نامزد هیدعوتمون کرد رستوران تا به قول خودش  نیشام رام يبرا

 .  میو ما هم قبول کرد مینگ یبه کس يزیفعال چ یرسم يداد تا نامزد شنهادیشام عمو پ نیح در

نگاه داشت و رفت  یفروش یبستن هی يجلو نی، رام میشد نیو سوار ماش رونیب میاز رستوران اومد نکهیاز ا بعد

رو داد دست  گهید يپک عمو و زن عمو رو داد دو تا سیو آ نینشست تو ماش یپک گرفت و وقت سیچهار تا آ

 . نگاهم کرد  طنتیمن و با ش

 . رو دادم دستش  نیفرو کردم و مال رام یرو تو بستن یو نو هر د دمیخند

 : با تعجب گفت  دیکارمو د نیعمو که ا زن

 برات باز کنه ؟ گانهی يداشت که داد يکار گهید نایباز کردن ا نیرام! وا  -

 : با خنده گفت  نیرام ینگفتم ول يزیو چ نییانداختم پا سرمو

 .  هیو خصوص یفرق داشت ، داستانش طوالن نیا ینه مامان ، بلدم باز کنم ، ول -

 . نگفت  يزیو چ دیعمو خند زن

 . آب برداشتم و رفتم باال  وانیل هیگفتم و  یکل ریشب بخ. خونه  میو برگشت میپک هامونو خورد سیآ

اومد تو ، در رو پشت سرش  نیو شالمو در اوردم و خواستم لباس هامو عوض کنم که در باز شد و رام مانتو

 . جلوم  ستادیست و با لبخند اومد اب
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 : تعجب نگاش کردم و گفتم  با

 ؟  يدار يکار -

 : کرد و گفت  يا انهیموز ي خنده

 . مهم  یلیکار خ هیبله ،  -

 ! ؟ بگو  يچه کار -

 . ستین یگفتن -

 ؟  هیدنیپس شن -

 . بگم  ری، اومدم شب بخ هیانجام دادن! نه  -

 !  میگفت ریکه شب بخ نییپا -

 ! مخصوص نامزدها  ریشب بخ! نه  -

 : و گفتم  نیرام يزدم به بازو یاخم ساختگ با

 !  يشد ایح یچقدر ب نیرام يوا -

 : اومد جلو و بغلم کرد و گفت  الیخیب نیرام

 .  ستین ییایح یمخصوص بگم ب ریبه نامزدم شب بخ خوامیم نکهیا -

 . کرد  دنیرو لبام و شروع به بوسبلندم کرد و خم شد لباش رو گذاشت  نیاز زم یکم بعد

زانوهام و رو  ریلباشو جدا کنه دست انداخت ز نکهیلحظه بعد انگار از خم شدن خسته شده باشه بدون ا چند

 . دست بلندم کرد و به کارش ادامه داد 

پر شده بود که بدون مخالفت  نیانقدر قلبم از عشق رام یول کردمیرو تجربه م يزیچ نیبار بود چن نیاول نکهیا با

 . کردمیم يباهاش همکار

 .  میبه خودمون اومد یکی یمصلحت يسرفه  يکه با صدا میحس و حال خودمون بود تو

باال  يبود با ابرو ها ستادهیدر ا يزن عمو جلو. که منو رو دستاش گرفته بود برگشت سمت در  نطوریهم نیرام

 .  کردیرفته ما رو نگاه م

 .  کردینگاهمون م رهیزن عمو همچنان خ.  میستادیو هر دو صاف ا نیگذاشت رو زم عیسر منو نیرام

 : گفت  عیکه معلوم بود هل کرده سر نیرام

 .  ریمن رفتم شب بخ.... من ... مامان ! .. ا  -
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 .  رونیاز اتاق رفت ب عیسر و

سمت تخت و هر دو  دیدست منو گرفت و کش یدر رو بست و اومد با لبخند مهربون نیعمو با رفتن رام زن

 .  مینشست

 ندهیبودم که در آ نیشما دو نگران ا تیمیصم دنیبا د شهیهم.  زمیچقدر براتون خوشحالم عز یدونینم -

 تهینظر اون برات در اولو زیو تو همه چ يوابسته ا نیتو به رام.  نیبا همسراتون برقرار کن یارتباط درست نینتون

 یازدواج کن يکه بخوا ينگران بودم که روز.  يرو تجربه کرد نیآل توه ، تو آغوش و بوسه رام هدیا نی، رام

و  یهست نیآل رام دهی، تو هم ا نیهم رام نطوریهم.  شیریبپذ یبه راحت یو نتون یکن سهیمقا نیشوهرتو با رام

 یکنه و نتونه خانواده موفق سهیزنشو با تو مقا ندهیاونم در آ دمیترسینظر تو براش مهمه ، م يزیتو هر چ نیرام

 نیسالها با هم و در کنار هم بمون نیمثل تمام ا شهیهم دوارمیام. راحته  المیالعان خ یلو. بده  لیتشک

 .  نیخوشبخت بش

 . ممنونم زن عمو  -

 ؟  یمنو زن عمو صدا کن يخوایهنوز م -

 صدا کنم ؟  یپس چ -

تو هم منو  کنمیو دخترم صدات م دونمیمونطور که من تو رو دختر خودم مهمه سال دوست داشتم ه نیا -

العان تو عروسم  یازت نخواستم ، ول ویزیچ نیچن امرزتیاحترام به آسا مادر خداب يبرا یول يکردیمامان صدا م

 باشه ؟ .  یبه بعد مامان صدام کن نیاز ا خوادیو دلم م یهست

 . چشم مامان  -

 .  دمشیمامان پر از اشک شد و بغلم کرد و منم بغلش کردم و بوس يچشما

 .  دمیمامان رفت و منم لباسامو عوض کردم و خواب ریو بعد از شب بخ میصحبت کرد گهید کمی

غر زدم و بعد رفتم دست و صورتمو شستم و  یکم.  میکرد تا با هم صبحانه بخور دارمیزود ب نیرام صبح

 .  نییلباسام رفتم پا دنیشمسواك زدم و بعد از پو

که عمو ازم  روزیاز د.  داشتیزوم کرده بود رو من و دست از نگاه کردن بر نم نیصبحانه رام زیم سر

حد ممکن  نیکه خدا رو شکر به کمتر اشمیح.به کل عوض شده  نیرفتار رام میکرد و بعد نامزد شد يخواستگار

 . دادیانجام م میتو خونه بود ایا که تنه یکارهاش رو فقط وقت نیالبته ا.  دهیرس
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و چند لحظه بعد خودش زد به  اوردیآقا خم به ابرو ن یزدم به پاش ول زیم رینگاه کردنش با پام ز رهیاز خ کالفه

 . محکمتر زدم به ساق پاش که اونم همونکارو کرد  یکم ندفعهیا. پام 

موقع هم عمو وارد آشپزخانه شد و  نیو هم زیهامونو گذاشت رو م ییدوباره بزنم که مامان اومد و چا خواستم

 . من  ينشست کنار مامان و رو به رو ریبعدا از صبح بخ

نگاه  رهیزدم چون همچنان مشغول خ نیرام يبه پا یمحکم مهیحواس مامان و عمو پرت شد ضربه ن یوقت

 . دردم گرفت  یمحکم زد به پام که حساب کرد و یبازم کارمو تالف.  خوردیصبحانه هم نم یکردن بود و حت

پاهامو  عیبه پاش که صورتش از درد جمع شد و بعد سر دمیمحکم کوب یلیبلند کردم و خ یپامو کم یحرص

 . کنه  یتا نتونه تالف یصندل ریجمع کردم ز

بکوبه  خوادیم دونستمیم. باال انداخت و تکون خورد  ییبعد برام ابرو ینکرد ول یحرکت چیه نیرام يا قهیدق کی

 . من پاهامو جمع کرده بودم  یرو پام ول

 . داد عمو بلند شد  يپاشو تکون داد و همزمان صدا کردمیلبخند داشتم نگاهش م با

 . فاصله داد و پاشو گرفت تو دستش  زیاز م شویصندل دمیتعجب به عمو نگاه کردم که د با

 شد عمو ؟  یچ -

 : ناله کنان گفت  دادیهمونطور که پاشو ماساژ م عمو

 ؟  دیکدومتون بود -

 : پاشد رفت کنار عمو و گفت  مامان

 بهروز ؟  هویچت شد  -

 : کرد و با اشاره بهمون گفت  نیبه من و رام یینگاه اخمو عمو

 . افتادن به جون هم  یاول صبح! دو تا دردونه بپرس  نیاز ا -

هم  نیبرداشتم و شروع کردم فوت کردن و رام موییچا وانیو ل نییمامان که به ما افتاد من سرمو انداختم پا نگاه

 . یبارون ای هیهوا آفتاب نهینگاهش رفت سمت پنجره که بب

 :  دیمتعجب از عمو پرس دیکه حالت ما رو د مامان

 چکار کردن ؟ نایا -

 يپا. آخر هم ترکشاشون به من خورد  جنگنیبا هم م يزیم ریساعته دارن ز کیبکنن ؟  یخواستیچکار م -

 . منو له کردن 
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 : گفت  نینگاهمون کرد که رام يمتعجب تر و با خنده کنترل شده ا مامان

 ؟  کردیچکار م زیم نوریشما ا يخب پا -

 :  دیپرس یبا حالت خاص عمو

 ؟  يپس تو بود -

 : که هول کرده بود گفت  نیرام

 !  گانستی يبه خدا فکر کردم پا -

 : گرد گفت  يبا چشما عمو

 ؟  یرو لگد کن گانهی يشدت پا نیبا ا یخواستیم یعنی -

 : گفت  يمانند هیکم اورده بود با حالت گر یحساب گهیکه د نیرام

 . دیببخش... اصال من غلط کردم  -

 . هم خنده ام گرفته بود  دمیکشیهم خجالت م.  خوردمیداغمو م ياز خجالت داشتم چا گهیکه د من

 : رفت نشست سر جاش و گفت  دیکه اوضاع منو رو د مامان

 !  گهید دیخب فراموشش کن یلیخ -

 . درست کرد و جو آروم شد  شویدوباره صندل عمو

 .  رونیبرداشتم و اومدم ب لمویو وسا فیک یکه خوردم تشکر کردم و بعد از خداحافظ صبحانمو

 .صدام زد  نیرام يدر ورود دم

 . بر کن چند لحظه ص گانهی -

 ! بله  -

 .  برمتی، من م میبا هم بر سایوا -

 . ببرم  نیماش دی، با ینقاش لیوسا يسر هی دیخر میقراره بر وایبعد از کالس با ش خوادینم -

 ؟  نیریتنها م -

 : زدم و گفتم  يلبخند. منظورش شدم  متوجه

 .  میری، اونموقع م ادیکالس آخرمو استادش امروز نم.  میریم ییبله ، دوتا -

 : هم که خوشش اومده بود با لبخند گفت  نیرام

 . باشه برو خداحافظ  -
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پام بلند  يرفتم جلو و رو پنجه . همراهمون نباشه  انیبود که شا نیفقط نگران ا. حالتش خنده ام گرفت  از

و سوار  رونیمنم اومدم ب.  رونیبه لبم زد و رفت ب یعیشدم و اومدم گونشو ببوسم که سرشو چرخوند و بوسه سر

 . شدم و رفتم دانشگاه  نمیماش

 . و محکم بغلش کردم  وایرفتم طرف ش عیسر ومدهیاستاد هنوز ن دمیکه وارد کالس شدم و د نیهم

 تنگ شده بود ؟  یلیدلت برام خ!  گانهی يوا -

 : و گفتم  میجدا شدم و دستشو گرفتم نشست وایش از

 . زمیاز ذوقه عز؟  يا ینه بابا چه دلتنگ -

 ؟  يچرا انقدر ذوق دار یحاال اول صبح -

 . گمیبعد کالس م -

 .  ادیم رتریساعت د میجلسه قبل گفت ن ستین ادتیداره ،  رینه االن بگو استاد تأخ -

 . بهت بدم  مویخبر زندگ نیبهتر خوامیخب پس آماده باش که م. نبود  ادمی یگیآره راست م -

 . آماده هستم ، تو زود بگو  يمن آماده  -

 . خب من نامزد کردم  -

 . کردن  یبه من انداخت و سرمو گرفت تو دستش و شروع کرد بررس یمتعجب نگاه وایش

 : گفتم  یرو کنار زدم و شاک وایش يدستا

 .؟ گردنم شکست  یکنیم نجوریچرا ا! اه  -

اونوقت امروز !  یخواستگار هم نداشت یحت.  مدیصبح تو رو د روزیدختر من د. سرت سالمه  نمیبب خوامیم -

 ؟  ينامزد کرده اومد

 ؟  گمیچته ، منم گفتم هر وقت مطمئن شدم بهت م يدیازم پرس روزید ادتهی -

 شبیاز د نیرام يها يباز ایح یالبته از ب. کردن  فیبله تکون داد و منم شروع کردم تعر یسرشو به معن وایش

 يتا نامزد نکهیرو گفتم و ا شبید يتو تولد مامان و بعد خواستگار نیرام ينگفتم و فقط رفتارها يزیتا حاال چ

 .  مینگ یبه کس يزیقراره چ یرسم

 : زد و گفت  يلبخند وایش

 . جان  گانهیمبارك باشه  -
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رو  وایش کیبرکوتاه بودن ت لینه استاد وارد شد و خودم دل ایتا اومدم بپرسم خوشحال شد . بعد صاف نشست  و

 . صحبت کرد  شدینم گهی، استاد اومده بود و د دمیفهم

.  کنهیداره و خودش حلش م یمشکل هیگفت  یچشه ول دمیازش پرس يگرفته بود ، چند بار یکمی وایظهر ش تا

 . نکردم  يپافشار ادیمنم ز

 .  نیشدم و رفتم دفتر رام نیسوار ماش رونیکالس که تمام شد زود خداحافظ کردم و اومدم ب نیآخر

 . چراغ قرمز که توقف کردم با مامان تماس گرفتم  پشت

 ! دییبله بفرما -

 . سالم مامان  -

 ؟  یی؟ کجا یجان ، خوب گانهیسالم  -

 . ناهار دعوتش کنم  يبرا نیدفتر رام رمیدارم م امیمامان زنگ زدم بگم ظهر نم -

 .خب دخترم ، خوش بگذره  یلیخ -

 : گفت  یآروم يبا صدا بعد

 .  کنهیم چیو داره درباره اونشب سوال پ نجاستیا تای، ب نیایهمون بهتر که ناهار نم -

 ؟؟؟ يندار يباشه مامان کار -

 . نه دخترم ، برو به سالمت  -

 .خداحافظ  -

 .خدانگهدارت  -

 . موقع چراغ سبز شد و راه افتادم  نیرو قطع کردم و هم تلفن

شک کرده  لیکرد فکر کنم همه فام نیکه رام يهم تعجب نداره ، با کار ادیالبته ز! شک کرده  تایعمه ب پس

 . تا چه حد حدس هاش درستن  نهیاست ، حاال هم اومده بب هیو رك تر بق زتریت تایخب عمه ب یول. باشن 

رو پارك کردم و رفتم  نیرو باز کرد و منم رفتم تو ماش نگیشناخت منو و در پارک عینگهبان سر دمیرس یوقت

 . سمت آسانسور 

به طبقه مورد نظر خارج شدم  دنیو با رس دمیهم به مقنعه ام کش یکردم و دست دیآسانسور رژلبم رو تمد نهیآ تو

 . 
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 شیخوب بود و آرا پشیت. نشسته بود  یدختر جوان یمنش زیپشت م. شرکت باز بود پس رفتم داخل  در

 . رفتم جلو . هم داشت  یمتوسط

 .سالم  -

 .  دییمایسالم ، بفر -

 کار دارم ، مهمان ندارن ؟  يکسر يبا آقا -

 ! مزاحمشون نشه  یخواستن کس یمهمان ندارن ول -

 . ، کارشون دارم  نیلطفا بهشون اطالع بد -

 .امروز  رنیپذیرو نم یکس يکسر يگفتم که خانم ، آقا -

 . کارشون داره  يکسر گانهی نی، لطفا بهشون بگ ستمین یخانم من هر کس -

 . کرد و تلفن و برداشت  یپوف دختره

 .مزاحم شدم  يکسر يآقا دیببخش -

- .... 

 .اوردن با شما کار دارن  فیتشر یخانم هی دیببخش -

-  .... 

 . ننتونیاصرار دارن بب یبله بهشون گفتم ول -

- .... 

 !  يکسر گانهیخانم  -

- ..... 

 . بله چشم  -

 : برگشت طرفم و گفت  يکنف شده ا ي افهیرو گذاشت و با ق یگوش

 . منتظرتون هستم  يکسر يتو ، آقا دییخانم بفرما -

 . وارد شدم  " دییبفرما " دنیو در زدم و بعد از شن نیبه دختره زدم و رفتم طرف دفتر رام يلبخند

 .سالم  -

 ! طرفا  نیخانم ، از ا گانهیسالم ! به  -
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، دستامو دور گردنش حلقه کردم و خم شدم بوسه  نیو دور زدم و رفتم کنار رام زیمبل و م يوگذاشتم ر فمویک

 : هم رو لباش زدم و گفتم  یکوچک

 .ناهار  میامروز کالسام زود تمام شدند منم اومدم دعوتت کنم بر -

 : و گفت  زیحرکت منو گذاشت رو م هیبلند شد و کمرمو گرفت و با  یاز رو صندل نیرام

 .  یشد خانم رفتهیپذ لیدعوت شما با کمال م -

 . از لبم گرفت و نشست سرجاش و ادامه داد  يتر یطوالن يبوسه  و

 .  میریبعد م ادیهستم ، ب یمهم لیصبر کن منتظر م قهیفقط چند دق -

 !باشه ، راحت باش هنوز ساعت دوازدهه  -

 . م اومدم و رفتم نشستم رو کاناپه و منتظر شد نییپا زیم از

 زیراست رفت سمت م هی نیرام.  رونیب میربع ساعت بعد کارش تمام شد و پاشد کتشو برداشت و اومد نیرام

 .  یمنش

فردا صبح ساعت هشت  يرو برا یدانش ي، قرار آقا گردمیبر نم گهی، امروز د رمیمن دارم م يخانم مراد -

 .  نیکن کسیف

 !بله حتما  -

 . وصل کردن تماسشون بالمانع هست  ایبه بعد هر موقع خانمم کارم داشت ورودشون  نیاز ا گهید زیچ هی -

 : به من انداخت و بعد آروم گفت  یمتعجب نگاه دختره

 .بله چشم  -

 .خدا حافظ  -

 . خدانگهدار  -

 .  میو سوار آسانسور شد میاتفاق از شرکت خارج شد به

خانمم  هیبا  کردمیوقت فکر نم چیه. بود  یچه حس خوب. ن قند آب کرد یگفت خانمم تو دلم کل نیرام یوقت

 .خوشحال شم  نقدریا نیگفتن رام

 .  میرستورانها رفت نیاز بهتر یکیناهار به  يبرا

 . عقب و منم با لبخند نشستم و خودش هم رفت نشست رو به روم  دیرو کش یبرام صندل نیرام

 نه ؟ خو میریظهر نم ي، به مامان خبر داد یخب خانم -
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 . میریبله خبر دادم ، مامان هم گفت بهتر که م -

 ؟  هی؟ چرا ؟ به خاطر صبح عصبان یچ -

 .  کنهیم چیاونجاست و داره درباره اونشب سوال پ تایگفت عمه ب! نه  -

 !  هیک يبعد مینیبب. بود  تایاز طرف عمه ب دنیسرك کش نیشروع شد ، اول -

 نیاحتمال ا شیسال پ یلیو احتماال از خ دندیبا هم د شهی، همه ما رو هم نیرام ستیهم ن یبیعج ادیز زیچ -

که همون شب جشن  نازیفر. متوجه شدن  گهیاونشبت با فرهود د يحاال هم بعد دعوا.  دادنیروزها رو م

 . اومدنت شک کرده بود 

 د ؟ بو دهی، اونوقت اون چطور فهم میدونستینم يزیاونموقع خودمون چ!  نازیفر نیآفر -

 ییرایاز پسرا پذ یبعد هم نذاشت يمنو از کنار فرهود بلند کرد ياول که اومد. بود ، شک کرده بود  دهینفهم -

 .  يشد یکنم ، آخرش هم از دست دادن فرهود شاک

 . مورد هم نبوده  یب نازیاوه اوه ، پس شک فر -

 . گذشت  یناهار به خنده و شوخ هیبق

 . رفته بود  تایعمه ب میدیرس یخدا رو شکر وقت. خونه  میبرنگشت شرکت و با هم رفت گهید نیاز ناهار رام بعد

و  رهیبرامون بگ یمفصل يداشت آخر ماه جشن نامزد میو عمو تصم گذشتیم مونیاز نامزد يهفته ا کی

 . و آشنا ها اعالم کنه  لیتمام فام نیب مونوینامزد

تا از فردا مشغول پخش دعوت نامه  میکردیم میمهمانها رو تنظ تسیل میو داشت میتاب نشسته بود يرو نیرام با

 .  میبش

 ؟  میدعوت نکن شهینم نویا -

 کدومو ؟  -

 .  دهیدور اسم فرهود رو خط کش دمیتو دستشو گرفت طرفم که د يبرگه  نیرام

 : کردم و گفتم  یاخم يظاهر یول کنهیم یشوخ دونستمیم

عمو  شیوقت پ هیحرفو  نیا.  شهیمحسوب م کمونینزد يها لیفرهود پسر عمه امونه و جز فام!  شهینه نم -

 .  شهیکه ناراحت م ینگ

 . تحملش کرد  شهیشبه م هیباشه  -

 .و به کارم ادامه دادم  دمیکش یقیعم نفس
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به صفحه اش کرد و با چهره شکفته  ینگاه. زنگ خورد  نیکه تلفن رام میکردیم سیرو پاکنو ستیل میداشت

 . از تاب دور شد  یجواب داد و پاشد کم

 .احوالتون .  یگرام قیبه سالم رف -

 . نکردم و به کارم ادامه دادم  یمکالمه اش توجه به

هر .  دیکشیتو موهاش دست م یو ه رفتیتو طول صحبت کالفه راه م. با تلفن صحبت کرد  نیرام یساعت مین

 . کالفه اش کرد بود  یپشت خط حساببود فرد  یچ

 . رفت داخل ساختمان  یحرف چیمکالمه اش تمام شد بدون ه نکهیاز ا بعد

 .  رونیبرم داخل که مامان اومد ب کردمیجمع م لمویگذشته بود و منم داشتم وسا يا قهیدق ستیب

 . بهروز باهات کار داره  ایجان دخترم ب گانهی -

 . اومدم مامان  -

 .نشسته بودند  منیتو نش نیعمو و رام. رو جمع کردم و رفتم داخل  زیچ همه عیسر

 : رو از دستم گرفت و گفت  لیوسا مامان

 .  گهیم یعموت چ نیتو اتاقت تو برو بب زارمیرو م نایمن ا -

 . هر دو گرفته بودند  نیعمو و رام. کردم و نشستم  یعمو سالم شیکردم و رفتم پ يتشکر

 .  نیعمو ، مامان گفت کارم دار -

 . یتو هم بدون دیبهم گفت که حتما با يزیاالن چ نیهم نیبله دخترم راستش رام -

 افتاده عمو ؟  یاتفاق -

 . خودش بگه  نینه دخترم ، بهتره رام -

 : اونم گلوشو صاف کرد و گفت . نگاه کردم  نیرام به

داره که پنجاه درصدش مال  یشرکت ساختمان هیسام اونجا . ت االن دوستم سام از کانادا باهام تماس گرف -

دو سال من برم  نیاالن زنگ زده بود تا تو ا. بره فرانسه  یاومده و مجبوره دو سال شیپ يسام براش کار. منه 

 .کانادا و شرکت رو اداره کنم 

 ؟  يبر يخوایم -

اداره اش  میکرد سیسه سال که شرکت رو تأس نیواقعا متأسفم ، پنجاه درصد اون شرکت مال منه و ا گانهی -

 . اومده و من مجبورم که برم  شیپ یاالن برا سام مشکل. کامل با سام بوده 
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 ؟ شهیم یچ نجایپس شرکت ا -

 . بابا هم که هست حواسش به شرکته .دارم  نانیاز دوستام که بهش اطم یکیدست  سپارمیشرکتو م -

 ؟  یدو سال برگرده کانادا ؟ پس من چ يبرا خوادیم نیرام یعنی.  کردمینگاه م نیداشتم به رام ساکت

 : دیپرس نیاز رام.  دیانگار حرف دلمو فهم عمو

 .  تونهی؟ آخر ماه نامزد نیرام یچ گانهیپس  -

 . کانادا باشم  دیبا گهیبابا ، من حداکثر تا هفته د دونمینم -

 : فکر کرد و گفت  یکم عمو

 ؟  يبرگرد یتونیم یک يتو هفته بعد بر نیرام -

 . دو هفته برگردم  يدو ماه بعدش برا یکی دیشا یول دونمینم -

 . دارم  يشنهادیپ هیخب من  -

 ؟  يشنهادیچه پ -

 هیبه  ازیو ن نیشناسیشما دو نفر هم که خوب همو م.  هیانصاف یهردوتون ب يبه نظرم برا ییدو سال جدا -

عقد  گانهیبشه تو و  ابتیوکالت به من بده تا در غ هیمحضر و  میبر ایتو فردا ب.  نیو عقد ندار يمدت نامزد

 نیکه برگشت گهیخدا دو سال د دیام بهو  شتیپ فرستمشیو م کنمیرو درست م گانهی يبعد عقد کارها.  نیکن

، هم از هم جدا  نیشیشما دو تا به اسم هم م لیهم تو فام نجوریا.  رمیگیبراتون م یمفصل یجشن عروس

 ؟  هینظرتون چ.  نیشینم

 : گفت  نیرام تیدر نها. عمو با لبخند منتظر جواب ما بود .  میکردیدو شوکه و ساکت به عمو نگاه م هر

 باشه ؟  یچ گانهیتا نظر . باشه ، به نظر من که خوبه  -

 . به من نگاه کرد  عمو

 . عمو جان  نیدونیشما صالح م یهر چ -

رفتم تو  دیببخش هیمنم با . صحبت کنند  نیبرم به مامان خبر بدم تا با رامبا لبخند نگاهمون کرد و گفت  عمو

 . مامان  شیآشپزخانه پ

 مامان ؟  نیخوایکمک نم -

 شد ؟  یخب چ. تمام شد  گهینه دخترم ، د -

 . کانادا  رهیداره م نیمامان رام -
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 : قاشق تو دستش افتاد و با تعجب برگشت طرفم و گفت  مامان

 بره ؟  خوادی؟ چرا م یچ -

رو براش  زیو همه چ یبدجور به مامان خبر رو دادم ، دست مامان رو گرفتم و نشوندمش رو صندل دمید یوقت

 . دادم  حیتوض

 : ساکت فکر کرد و گفت  يا قهیهم چند دق مامان

و صرفأ به  نیبه هم نداشت یحس خاص چیه نیقبل که از هم چند سال جدا شد يسر. منم با بهروز موافقم  -

هردوتون  يبرا ییجدا نیا! حستون متفاوته  ندفعهیا یهم تنگ شد ول يعنوان دختر عمو و پسر عمو دلتون برا

 !  ادهیز یلیدو سال خ... سخت خواهد بود 

 .  نیعمو و رام شیپ میو با مامان رفت ختمیر يچا ینیس هینگفتم و بلند شدم و  يزیچ

خدا رو شکر . کانادا  نیرام شیپ رفتمیم گهیبا حساب عمو من تا سه ماه د. کنسل شده بود  گهیکه د ينامزد

 ایدرسمو ول کنم  شدمیمجبور نم گهیماه هم امتحانا بود ، د کیو  شدیترم آخر بودم و ترم هم تا آخر ماه تمام م

 .  رمیبگ یمرخص

 . وکالتنامه  يو عمو فردا برن محضر برا نیآخر شب تمام قرارها گذاشته شد و قرار شد رام تا

و  رونیو رفتم ب نییو رفتم پا دمیتاپ لباس خوابم پوش يدار رو نیبلوز آست هیبلند شدم .  بردیخوابم نم شب

 . اونجاست  نیرو تاب که متوجه شدم رام نمیخواستم برم بش

و بعد  دیو کفشونو بوس نییدستامو گرفت و اوردشون پا نیرام. رفتم جلو و دستامو گذاشتم رو چشماش  اروم

 . و نشوندم کنارش  دیدستمو کش

 : اش و گفتم  نهیگذاشتم رو س سرمو

 ؟  یکنیفکر م یبه چ -

 .  ياجبار ییجدا نیبه ا. موقع  یسفر ب نیبه ا -

 .  شتیپ امیم گهیتا سه ماه د تایکه عمو گفت نها يدید.  ستین ادیز مونمییجدا. اومده  شیباالخره پ -

 سه ماه به نظرت کمه ؟  -

 . بهتر از دو ساله  یول ادهیهم ز یلیبه نظرم خ! نه  -

که بد  یکنیبه بدتر فکر م شهی، هم ینیبیرو م وانیپر ل مهین شهیهم.  ادیخوشم م یلیاخالقت خ نیاز ا گانهی -

 . هم بد نباشه  ادیبرات ز
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 . ان کن تو هم امتح. کم بشه  اتیو از نگران یآرامش داشته باش شهیفکر کردن باعث م نجوریا -

 . خوابم برد  یک دمیکه نفهم میحرف زد نقدریا

 . زدم و سرخوش حوله امو برداشتم و رفتم حمام  يلبخند. شدم تو تخت خودم بودم  داریکه ب صبح

 ياز موها يهم داشت با حلقه ا نیبودم و رام نیکه رو تاب تو بغل رام نهیا ادمهی شبیکه از د يزیچ نیآخر

 . منو اورده تو تختم  نیحتما همونجور خوابم برده و رام.  کردیم يفرم باز

اومدم موهامو خشک  رونیاز حمام که ب.  چسبهیحمام داغ اونم اول صبح بالفصله بعد از بلند از تخت واقعا م هی

رم ندا شتریکالس ب کیامروز .  نییو رفتم پا دمیپوش يتوخونه ا یاسیشلوار و بلوز  هیکردم و باز گذاشتمشون و 

 .  رمیو اصال هم حوصله ندارم پس نم

 ! ریبخ یصبح همگ -

 : با تعجب گفت  مامان

 ؟  يجان مگه امروز کالس ندار گانهی،  ریصبح تو هم بخ -

 .  رمیاونم امروز حوصله ندارم نم یکیفقط  یچرا مامان ول -

 : که کنارم بود گفت  نینشستم رام نکهیهم.  زهیبر يگفت و رفت تا چا يباشه ا مامان

 ؟  نشیخورد یشد ، از گشنگ یچ رتونیخانم صبح بخ گانهی -

 : متعجب گفت  عمو

 ! گفت  ریکه بلند به همه صبح بخ گانهیکرده پسرم ؟  دایپ یگوشات اشکال -

 : زد و گفت  یثیلبخند خب نیرام

 ! مخصوص با مخلفات باشه  دیمن با ریصبح بخ. مال شما و مامان بود  ریاون صبح بخ گهینه د -

صورتشو اورد  الیخیب نیرام یول.  نییعمو که خنده اشو به زور خورد و سرشو انداخت پا. خجالت قرمز شدم  از

 : جلو صورتم و گفت 

 .  نمیمخصوص بگو بب ریزود باش به من صبح بخ -

 :  دمیلب غر ریحرص صورتشو کنار زدم و ز با

 .  ییایح یب یلی، خ نیساکت باش رام -

 نیکردم و رفتم جلو که رام یتمام لبها و دور دهنمو تف یپررو صورتشو باز جلو اورد که منم با بدجنس نیرام یول

 : کنار و گفت  دیکش دیزود خودشو کش
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 ! بابا  مینخواست!  گانهیاه  -

زن عمو هم . آشپزخانه دهنمو شستم و اومدم نشستم سر جام  يرو به رو ییخنده پاشدم و رفتم تو روشو با

 . و نشست  زیها رو گذاشت روم ییچا

 .  دیکشیم ينقشه ا هیبود که داشت  ینگاهاش مخصوص زمان نی، ا کردینگاهم م انهیداشت موز نیرام

از  يو دسته ا پاشد نیرام يا کدفعهیگرم کردم که  مییکردن چا نیرینکردم و سرمو با ش ینگاهش توجه به

از لبم گرفت و  یحکم مهین يراحت بوسه  الیتا سرم به عقب برگشت و اونم با خ دیکش یموهامو گرفت و کم

 : گفت 

 !  يبد تیگونه رضا يساده و بوس رو ریبه همون صبح بخ یتا تو باش -

مجعدشو گرفت و  یکیم يباال سرش و موها ستادیول کرد و نشست سرجاش که عمو بلند شد اومد ا موهامو

 : گفت 

؟  یکشیدخترمو م يبارت باشه موها نیکنار ، مگه من دفعه قبل بهت نگفتم آخر میرو بگذار تییایح یب -

 ؟  کنمیوگرنه چکار م

 کنهیعمو چکار گفته م کردمی، داشتم فکر م نییسرم از خجالت انداخته بودم پا نیکه هنوز بابت حرکت رام من

 .  ارهیموهاشو از دست عمو در ب کردیداشت تقال م نیرام. گاه کردم بهشون ن نیکه با داد رام

مدلش خراب .  کنمیخواهش م نیول کن! ....  زنمینم گانهی يدست به موها گهید... غلط کردم ! نه بابا  يوا -

 .  شهیم

باز کردن پاکت  يمامان برا شهیکه هم يا یچیبا ق نیرام يداشت بدون توجه به خواهش ها یعمو سع یول

 ! کنه  یچیرو ق نیرام ياز موها ی، کم زارهیم زیخامه رو م يها

 : رفت که من االن خجالت زده ام و رفتم دست عمو رو گرفتم و گفتم  ادمیبراش سوخت و  دلم

 ! افته  یم ختیاز ر. ، گناه داره  نیولش کن کنمیعمو خواهش م -

 : و گفت  شینشست رو صندل رو ول کرد و رفت نیرام يبا خنده موها عمو

کچل  یبرق نیسرتو با ماش یحواست باشه اگر بازم تکرار کن یول يشد دهیگفت پس بخش گانهیخب حاال که  -

 .  کنمیم

 . اخمو نگاهمون کرد و ساکت مشغول صبحانه خوردن شد  نیرام

 .  میدیخند یسر به سر هم گذاشتن و کل نیمدت صبحانه عمو و رام تمام
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کردم و موقع  شیهمراه نیرو دستش دادم و تا دم ماش نیرام فیخانم خوب کت و ک کیاز صبحانه مثل  بعد

 . اونم خنده کنان سوار شد و با دو تا بوق از خانه خارج شد  دمشیسوار شدن بوس

ر رفتم کنا. عمو دستشه  فیو ک کنهیم یهمراه نیمامان هم داره عمو رو تا ماش دمیبرم داخل که د برگشتم

 : و گفتم  دمیعمو و گونشو بوس

 . عمو جون  دیموفق باش -

 پسره کجا رفت ؟  نیا گانهی نمیبب -

 . رفت شرکت  -

 . محضر  میرفتیم دیبا هم با -

 .  شتونیپ ادیقرار داره احتماال بعد از اون م هیساعت هشت  دونمیتا اونجا که م -

 . باشه پس من رفتم  -

 .و عمو هم رفت  میکرد یو مامان خداحافظ من

دسر درست کردم و گذاشتم تو  يظرف ژله هم برا هیساالد خوشگل و  هیظهر کار رولت ها تمام شد ،  تا

 . خونه  انیناهار حتما ب يکردم برا دیتماس گرفتم تأک نیو با عمو و رام خچالی

 انیتا دست و صورت بشورن و لباس عوض کنن و ب.  دنیعمو با هم رس نیبود که رام میدوازده و ن ساعت

 .  زیسر م میو با اومدنشون نشست دمیناهار رو چ زیم نییپا

 ! خونه چه کردن  يخانم ها نیبه بب -

 : عمو رو از آب پر کرد و گفت  وانیل مامان

 . درست کرده  گانهینکردم ، همشو  يمن که کار -

 ! خوردن داره  یها حساب یبعض يپس برا -

چونه اش  ریدستشو گذاشته ز دمیبگه که د خوادیم یچ نیرام نمینگاهمو برگردوندم تا بب. اشاره کرد  نیبه رام و

 : دستمو گذاشتم رو دستش که رو پاش بود و گفتم . و بغ کرده نشسته 

 ؟ یشی، چرا مشغول نم ی؟ تو که رولت دوست داشت نیچته رام -

 . خورمیم -

 : مکث کرد و معترض گفت  کمی

 خب من سه ماه اونجا چکار کنم ؟  -
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 نیمنم از روش رام. به هم کردن و هر دو سرشون رو با غذا خوردن گرم کردن  يو مامان نگاه معنا دار عمو

کردم و بازوشو  کینزد نیخودمو به رام یاستفاده کردم و موقتا حضور عمو و مامان رو فراموش کردم ، کم

 : گفت  متیا مالگرفتم و ب

 . ارمیسه ماه رو درب یاومدم تالف یوقت دمی، منم قول م يکردیپنج سال م نیکه ا یکنیرو م يهمون کار -

 : گفت  یثینگاهم کرد و با لحن خب یچشم ریز نیرام

 ! یقولت نزن ریبعد ز!  ایقول داد -

چند روز خوش باشه  نیو بزارم ا بهش نگم يزیدادم فعال به خاطر افکار شومش چ حیبهش زدم و ترج يلبخند

 . 

 نیکه آشناش بوده و کار وکالتنامه رو درست کردن ، رام يرفتن محضر نیناهار عمو گفت که با رام نیح در

 . شدیم دیبود که با يکار یپکر شدم ول یرزرو کرده ، کل طیبل گهیپنج روز د يهم گفت برا

 میمانده رو خوش بگذرون یچند روز باق نیا میکرد یمامان سع شنهادینرفت شرکت و به پ گهید نیفرداش رام از

 .  میهم بساز يبرا یو خاطرات خوب

 .  میتهران رو گشت یحیتفر يتمام جاها بایتقر نیشب قبل از رفتن رام تا

 هیتا گر گرفتمیخودمو م يمن که به زور جلو.  میو حرف زد میبا هم قدم زد یبام تهران و کل میرفته بود امشب

به حال االن  يوا میکرد هیگر یبره هر دو موقع رفتن کل خواستیم نیهم که رام شیهمون پنج سال پ. کنم ن

 . سخت تره  عتایطب مونییجدا. کرده  رییکه احساسمون تغ

 .  میرو گرفتم و وارد خونه شد نیدست رام.  میشد ادهیپارك کرد و هر دو پ نگیرو تو پارک نیماش نیرام

 کمکم چمدونم رو چک کنم و ببندمش ؟  يایم -

 .  امیو م کنمی، لباسامو عوض م امیالبته که م -

با  دیکنم ، نبا هیگر دیمن نبا. خودمو آروم کنم  یبهانه بود تا خودمو به اتاقم برسونم تا کم هیفقط  نیا البته

 . کنم  شیراه هیگر

رنگ عوض کردم و رفتم  یآب يشلوار تو خونه ا هیبا  نمویبه صورتم زدم و مانتو و شالمو در اوردم و شلوار ج یآب

 شیکالفگ نیا. نشسته بود رو تخت و سرشو گرفته بود تو دستاش ، به شدت کالفه بود  نیرام.  نیاتاق رام

شد و بعد منو رسوند خونه و گفت کار  شیگوشبه  یتماس میتو پارك بود یوقت روزید. شروع شد  روزیاز د قیدق
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بود  صیکه تو چشماش به وضوح قابل تشخ یغم هیکالفه بود و مدام با  یلیاز عصر که برگشت خ. داره  یمهم

 .  زدیبهم زل م

 : کنارش نشستم و دستمو دور بازوش حلقه کردم و گفتم  رفتم

که  هیچ نیهم بوده ، حاال ا شیهمه حرفامون پ شهیانقدر کالفه ات کرده ؟ ما که هم ی؟ چ نیشده رام یچ -

 ؟  یگیناراحتت کرده و بهم نم

 .  دیپرس یبلند کرد و با حالت خاص سرشو

 ؟  يتو واقعا دوستم دار گانهی -

.  دادمیجواب مثبت نم تیاگر دوست نداشتم که به خواستگار. ؟ معلوم که دوست دارم  هیچه سوأل نیا! وا  -

 . وقت به عشق من شک نکن  چیه نیرام

 . روش زد  یطوالن يبازوش رو گرفت و آورد باال و بوسه ا يکه رو دستمو

 : بلند شدم و گفتم  عیسر. اومد  یکم داشت اشکم در م کم

 .  میبه کارمو برس ایخب ب -

 . میهم بلند شد و چمدون رو گذاشت رو تخت و شروع کرد نیرام

 .و چمدان جا دادم خودم شخصا اتو کرده بودم رو با دقت تمام ت روزیهاشو که د راهنیپ تمام

باشد که حضور  افتادهیاز قلم ن يزیعقب رفتم و متفکر به چمدان نگاه کردم تا چ یکارم تمام شد کم یوقت

تا خواستم برگردم دستاشو دور کمرم حلقه کرد و از پشت بغلم کرد ، سرشو . رو پشت سرم حس کردم  نیرام

 .  شدمتوجه لرزش نفس هاش موقع بازدم م یول دیکش یقیموهام فرو برو نفس عم نیب

 هیگر ریو محکم بغلش کردم و زدم ز دینتونستم خودمو کنترل کنم ، دستاشو از دور کمرم باز کردم ، چرخ گهید

 . 

تنها  گهید خوامینم.  امیفردا باهات ب نیهم شدیکاش م.  شهیتنگ م یلی، خ شهیدلم برات تنگ م نیرام -

 . بمونم 

 : که از بغضش بود گفت  يخشدار يو موهامو نوازش کرد و با صدا دیسرمو بوس نیرام

 . و اشکات رو ندارم  هیطاقت گر.  شهیدلم خون م ينجوریام ، ا گانهینکن  هیگر ينجوریا! شـــش  -

و خودش چمدان رو بست و گذاشت گوشه اتاق  وترشیکامپ زیم یمنو نشوند رو صندل نیکه آروم شدم رام یکم

 لیبا کمال م.  ششیو بهم اشاره کرد برم پ دیع کرد و رفت چراغ رو خاموش کرد و دراز کشجم شویروتخت. 
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عمو  ایناجوره اگر مامان  درفکر کنم که چق نیبه ا خواستیدلم نم. تو آغوشش  دمیو خز دمیکنارش دراز کش

آغوشش لذت  يامشب فقط و فقط از گرما خواستی، دلم م ننیو ما رو بب نجایا انیب ای ستمین ننیبرن اتاقم و بب

آغوشش  يو تو گرما نیرام ينفس ها يازش محروم خواهم بود ، با صدا يادیتا مدت ز دونستمیببرم چون م

 . به خواب رفتم 

 نیرام نکهیبا فکر ا یرو لبم نشست ول يدر کنارم لبخند نیرام دنیاز د. شدم  داریب نیرام يبا نوازش ها صبح

 . برد و لبخندم رو محو کرد  نیرو از ب میخوش شهیبه مدت سه ماه ازم دور م گهیتا چند ساعت د

 نییبا پا.  نییدوش گرفتم و آماده شدم و رفتم پا. و بدون حرف رفتم اتاقم  میبه هم گفت یکوتاه ریبخ صبح

به خودم قول دادم که با لبخند  یبود دلم گرفت باز ول يکه کنار در ورود نیچمدان رام دنیاومدن از پله ها و د

 . کنم  شیراه

 زیو من و مامان هم م رونیرفتن ب نیدر سکوت کامل خورده شد و عمو و رام گهید يبر خالف روزها صبحانه

 .  ششونیپ میو رفت میرو جمع کرد

بودم رو گرفته  نیتمام طول راه دست رام.  میگرفت يهم پشت جا نیعمو و من و رام شینشست جلو پ مامان

 .  کردمیکه زور رو صورتم نشونده بودم نگاهش م يحرف فقط با لبخند یتو دستم و ب

رو  نیمامان که رام. قسمت بود  نیبره سخت تر تیبلند شد تا به اتاق ترانز نیپرواز رو اعالم کردند و رام یوقت

 : و گفت  دیرو در آغوش کش نیعمو هم مردانه رام.  رونیو رفت ب دشیبغل کرد و چند بار بوس

 . برو به سالمت .  شتیپ فرستمیزود م یلیمطمئن باش خانمتو خ -

 . کرد و عمو تنهامون گذاشت  ياز عمو تشکر نیرام

 يبا نمناك شدن چشما ینکنم ول هیتا گر داشتمیلبخند رو لبم نبود فقط با تمام توان داشتم خودمو نگاه م گهید

انداختم و اونم منو محکم به  نیخودمو تو بغل رام هینتونستم سر قولم بمونم ، بغضم شکست و با گر نیرام

 . خودش فشرد 

. و بدون نگاه کردن دوباره من سامسونتشو برداشت و رفت  دیبوس یسرمو طوالن نیاعالم دوباره پرواز رام با

 . هم برنگشت نگاهم کنه  شهیاز پشت ش یحت

 .  میبلند شد برگشتم و با مامان و عمو از فرودگاه خارج شد نیاز زم ماید که هواپاعالم کردن یوقت

 . رفتم اتاقم  یحرف چیبه خونه بدون ه دنیرس با
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داشتم دو روز بعد از رفتنش بود که زنگ و گفت  نیکه با رام یتنها تماس.  گذشتیم نیهفته از رفتن رام کی

 .  میچت هم نکرد ی، حت مینداشت یتماس گهیشده ، د ریو جا گ دهیرس

اتاقم دست و روم رو شستم  سیتو سرو. باهام داره  یاز دانشگاه برگشته بودم که مامان گفت عمو کار مهم تازه

 . و لباسامو عوض کردم و رفتم اتاق کار عمو 

 .  نیجانم عمو ، مامان گفت کارم دار -

 : زد و نشست کنارم و گفت  یقیلبخند عم عمو

 . خوب برات دارم  یلیخبر خ هی -

 . نگاهش کردم  مشتاق

 ؟  يچه خبر -

که کارها رو  ازهیمهاجرتت رو آماده کرده و فقط به عقدنامه اتون ن ازیصحبت کردم و مدارك مورد ن لمیبا وک -

 شروع کنه ؟ 

 ؟  يزود نیبه ا یعنی!  يوا -

 .  يریتر از سه ماه مزود یلیانگار خ گفتیم میاونجور که وکل یول کردمیخودمم فکرشو نم -

 تونمیزودتر م نکهیهفته دلتنگ شده بودم که خبر ا کی نیتو ا يبه قدر. تو چشمام اشک جمع شد  یخوشحال از

 . شده  زیچ نیبرم برام با ارزشتر

 ؟  دونهیم نیرام -

 . هم بدونه  خوامینه و نم -

 بدونه ؟  نیخوایچرا عمو ؟ چرا نم -

 زیبراش سورپرا خوامیم. تازونده  يادیاواخر ز نیبراش خوبه ا دنیکش یکم حرص خوردن و دلتنگ هیچون  -

 ؟  یموافق. باشه 

 ؟  ششیخبر داشته باشه برم پ نیرام نکهیبدون ا نیخوایم یعنی -

 . بهش مزه بده  شتریفکر کنم ب نجوریا!  قایدق -

  ؟ کنهیکارها رو شروع م یک لتونیحاال وک. موافقم  -

هم که وکالت داده پس  نیو رام نیعقد کرده باش نیکه تو و رام ازهیشروع کارها ن يهمونطور که گفتم برا -

 ؟  یتو موافق. پس فردا وقت گرفتم  ياز محضر برا.  میندار یمشکل
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 . عمو جان منم باهاش موافقم  نیکه شما صالح بدون يهر کار -

 . کردم  یپرمهرش مخفدستاشو باز کرد و منم خودمو تو آغوش  عمو

 . تو منم خوشحال دخترم  یبا خوشحال -

 . دوستون دارم عمو جان  یلیخ -

به  یشد و بغلم کرد و کل یمامان هم چشماش اشک. محضر  میکه قراره پس فردا بر میبه مامان خبر داد شب

 .  میهم ابراز محبت کرد

 : منو از خودش جدا کرد و گفت  يا کدفعهی مامان

 . برم دنبال تدارکات  عتریهر چه سر دیخب اگر پس فردا عقده پس با -

 .  میکن زشیسورپرا میخوایچون م نیرام یندونه حت يزیکس چ چیمامان ؟ قراره ه یچه تدارکات -

 ! عقد کنه  یخشک و خال ينجوریدخترم هم شهینم ینفهمه ول يزیکس چ چیباشه ه -

 مامان ؟  یچ یعنی -

سفره  يساده پا نجوریهم ذارمیو منم نم دیقراره شما دو تا عقد دائم کن یول ستین نیسته رامدر نکهیا یعنی -

 .  ینیعقد بش

 بکنم ؟  دیپس چکار با -

 .  یداشته باش دیرو حتما با شیبا آرا دیلباس سف هی یول تونیجشن عروس يبرا میذاریحاال لباس عروس رو م -

 ؟  هیچ يبرا دیآخه لباس سف -

 .  نهیسر سفره عقد بش دیبا لباس سف دیو دختر من هم پاکه و با هیعروس نشونه پاک دیلباس سف -

 . نگفتم و موافقت کردم  يزیپس چ کنهیبگم مامان کار خودشو م یهر چ دونستمیم چون

که کمربند  دیسف يمانتو هیمامان برام .  دیخر میرفت ییکرد و بعد از صبحانه دوتا دارمیصبحش مامان زود ب فردا

به نظر من .  دیخر دیبلوز سف یو حت دیسف نی، شلوار ج دیشال سف هی،  خوردیرو کمرش م یرنگ پهن یصدف

 . اومد  ینم وتاههم ک یقیطر چیخودش و به ه دیمامان بود و عقا یبود ول يرو ادهیز

 .  میرفت یجواهرفروش هیلباس با مامان به  دیاز خر بعد

 .  میومدا یچ يبرا نجایمامان ا -
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رو  دیخر نیا نیبا رام دیکه با دونمیم.  میحلقه بخر میدختر ؟ خب معلومه اومد یپرسیسوأله تو م نمیآخه ا -

، بعد که  میخریحلقه م هیحاال اشکال نداره االلحساب . شد و نشد  یهول هولک نیرفتن رام گهید یول يکردیم

 .  نیبخر نیخواست یباهم هر چ نیرام شیپ یرفت

و  دیسف ياز طال ییبایز بیجفت حلقه که ترک کی. تو  میو رفت دیبدون توجه به تعجب من دستم رو کش و

 . طال هم برام گرفت  سیسرو هیمامان بدون توجه به اعتراضات من .  میزرد بود انتخاب کرد يطال

 .  میخورد رونیبه رستوران و ناهار رو ب میعمو و از اونجا با هم رفت شیپ میرفت یاز جواهر فروش بعد

احوال  هیفقط در حد . نشد  یتماسمون طوالن نیخسته بود و به خاطر هم یلیخ. تماس گرفتم  نیبا رام شب

خسته اش  يصدا دنیبا شن یصحبت کنم ول شتریب نیبا رام خواستیدلم م تشیراست.  یو ابراز دلتنگ یپرس

 . دادم فقط حالشو بپرسم  حیترج

لباسامو عوض کردم . گفتم و اومدم اتاقم  ریو حالش خبر دادم و شب بخ نیعمو و مامان درباره صحبتم با رام هب

 .  دمیو بعد از مسواك زدن دراز کش

.  میاز زندگ دیجد يمرحله  کیشروع  یعنی نیا.  شمیم نیمن فردا رسما زن رام.  بردیفردا خوابم نم جانیه از

دختر عمو و پسر  کی يفقط رابطه  نیمن و رام يرابطه  گهیحاال د یبا گذشته نداره ول یگرچه فرق چندان

ما از فردا . زن و شوهر .  يگریعنوان د اب یبود ول میکنار هم خواه مونیما مثل تمام زندگ. عمو نخواهد بود 

و مثل تمام مردم هر دو  دبویهم کنارم م نیدوست داشتم فردا رام یلیخ. بود  میخودمون خواه يخانواده برا کی

فکرا بودم که کم کم چشمام گرم شد  نیتو هم. خواسته بود  نطوریبرامون ا ریتقد یول مینشستیسر سفره عقد م

 .  دمیو خواب

 کی عیسر. تو حمام  دمیاومدم و پر نییاز تختم پا یبا سرخوش. کرد  دارمیب میمامان ساعت هشت و ن صبح

صبحانه رو که خوردم عمو .  نییو رفتم پا دمیپوش يا یلباس معمول.  رونیکردم و اومدم ب يا قهیحمام ده دق

مامان اصرار داشت که عروس موقع  یول بودن شگاهیبه آرا اریبه نظر من واقعا ن.  شگاهیمن ومامان رو رسوند آرا

 . باشه  شهیمتفاوت تر از هم دیعقدش با

مدل ابرهام رو عوض کرد و صورتم  شگریآرا. ساعته تمام شد  میمو درست کردن نداشتم پس کارم ن چون

 رونیب میاومد میرو حساب کرد شگاهیپول آرا. بست  یقشنگ یلیکرد و شالمو برام مدل خ شیماهرانه آرا یلیخ

 .  میو به سمت محضر به راه افتاد میسوار شد. عمو منتظرمون بود . 
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کارشو  عیعاقد سر دنمونیداده بود پس با رس لینامه رو تحو عمو رفته بود محضر و همه مدارك و وکالت صبح

 . شروع کرد 

با فکر  یول کردیم تمیاذ یلیخ نیرام بتیغ. تو گلوم بود  يخطبه خونده شد و بار سوم بله دادم بغض بد یوقت

 .  کردمیخودمو آروم م میاریمدت رو در م نیا یو تالف ششیپ رمیم گهیتا چند وقت د نکهیا

 : دفتر رو امضا کردم عمو جعبه حلقه ها رو باز کردم و گفت  یوقت

 .  کنمیحلقه رو دستت م ياگر اجازه بد نیاز طرف رام یندگیجان من به نما گانهی -

تو انگشتم سر داد و منم خم شدم و  یعمو حلقه رو به آروم. زدم و دستم رو تو دست عمو گذاشتم  يلبخند

 .  دمیدست عمو رو بوس

ناهار سه  هی بیامروز ترت يمامان برا.  میگرفتن شناسنامه ها از محضر خارج شد لیثبت ازدواج و تحواز  بعد

به صفحه دومشون  یدر اوردم و نگاه فمیشناسنامه ها رو از ک میراه افتاد یوقت. نفره تو باغ عمو رو داده بود 

به عنوان همسر  نیو اسم من تو شناسنامه رام وهرتو شناسنامه من به عنوان ش نیاسم رام گهیحاال د. انداختم 

 .  میرسمأ زن و شوهر هست گهیما د. بود 

، البته عمو قبل ناهار چند تا عکس ازم تو باغ و  میباز خورد يناهار رو تو فضا. ظهر شده بود  گهیباغ د میبرس تا

 . کنار گلها گرفت 

زود به زود  تونهیاونجا و نم ادهیز یلیداد و گفت کارش خزنگ زدم ، بازم با عجله جوابمو  نیاز ناهار به رام بعد

 رمیم يبه زود نکهیبازم خودمو با فکر ا یدلم گرفت ول. کوتاه بود  شبیمکالمه امون مثل د.  رهیتماس بگ

 .  هخون میو بعد برگشت میتا عصر تو باغ موند. آروم کردم  ششیپ

 مونهیهم م يو سه هفته ا ادیت و گفت فردا داره متماس گرف نیکه صبح رام گذشتیهفته از عقدمون م پنج

عمو هم . چکار کنم  دونستمینم یاز خوشحال.  ادیسه هفته برگشته کانادا و اونم داره م يچون دوستش برا

از عمو و . اعالم کنه  ناو آش لیهمه فام نیبده و عقدمون رو ب بیترت یمفصل يگرفت جشن نامزد میتصم

 . موضوع عقدمونو بگم  نیمامان خواهش کردم تا بذارن خودم به رام

مدت به  نیا.  دمیدیرو فردا م نیرام میشش هفته و ن بایبعد از تقر. داشتم  يادیز جانیاصال خوابم نبرد ه شب

کامل  مویدلتنگ تونستمیحاال م.  میبا هم تماس نداشت ادیبعد از کارش ز يها یو خستگ نیرام ادیخاطر مشغله ز

 . رفع کنم 
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 زیو تم يریگردگ یرو حساب نیو اتاق رام دمیدور خودم چرخ زیر هیاز صبح هم .  دیرسیم 9شب ساعت  نیرام

 . کردم 

و حلقه امو  دمیپوش رهیت یآب نیو شلوار ج يبا شال سورمه ا یرنگ یآب کیش يرفتن به فرودگاه مانتو يبرا

دلم .  اوردمیدر م وایش دنیرفتن به امتحان و د يپنج هفته حلقه امو فقط برا نیتو ا. موقتأ از دستم در اوردم 

 . نگفته بودم  يزیهم چ وایبه ش ی، حت چهیتو دانشگاه بپ يفعال خبر خواستینم

 دمیگنجیتو پوست خودم نم یاز خوشحال گهید دمیشدن به ما د کیرو چمدون به دست در حال نزد نیرام یوقت

زن عمو فاصله گرفت خواستم بغلش  یوقت. گفت و زن عمو رو بغل کرد  یبهمون سالم دیرس نیکه رام نیهم. 

 : با دست مانعم شد و گفت  یکنم ول

 ! همه آدم زشته  نیا نیب -

.  میبازم ما دوتا پشت نشست نیتو ماش. باالخره حق با اون بود .  اوردمیخودم ن يبه رو یناراحت شدم ول نکهیا با

بهش نکردم حتما از  یتوجه.  کردمیحس م یخاص يسرد هیتو رفتارش  یدستش تو دستم بود ول نکهیبا ا

 . راه بود  یخستگ

 قهیعمو هم که چند دق. گفت و رفت باال  رینشست و بعد شب بخ شمونیپ یکم نیخونه رام میدیرس یوقت

با چپ چپ نگاه  یول دمیخجالت کش یکل.  ششیاومد که برم پ یچشم و ابرو م یمامان ه. رفته بود  شیپ

 . گفتم و رفتم باال  ریکردن مامان پا شدم و منم شب بخ

 خوادیکه دلم م یراحت هر لباس تونستمیم گهید. تاپ و شلوارك عوض کردم  هیرفتم اتاقم و لباسامو با  اول

منو با همه جور  نیرام. بودم  دهیجلوش پوش یلینبودم خ نیحاال انگار قبال که زن رام. بپوشم  نیرام شیپ

 . تو استخر خونه  شناموقع  ویپشتش باز بوده تا با ما پیکه ز یاز لباس شب.  دهید یلباس

وهامو باز کردم و گردنم و مچ دستام زدم و م ریبرام گرفته بود ز نیکه رام ياز عطر یکردم و کم دیتمد شمویآرا

 . و در زدم  نیبوس برا خودم فرستادم و رفتم اتاق رام هیبه خودم انداختم و  نهیتو آ ینگاه.  ختمیدورم ر

 ؟  هیبله ؟ ک -

 . تو  امیب تونمی، م نیمنم رام -

 .  ایبله ب -

منو با اون سر و  یوقت. تخت نشسته بود  يشلوارك و باالتنه برهنه رو هیبه  نیرام. رو باز کردم و رفتم تو  در

 يبدون توجه به نگاهش با لبخند رفتم سمتش و دستاشو که رو. شد  رهیباالرفته بهم خ يبا ابرو ها دیوضع د
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خودمو هم  يپاهاش گذاشته بود رو گرفتم و بازشون کردم و نشستم رو پاش و دستاشو دورم حقله کردم ، دستا

 . لبهاش زدم  يرو يانداختم دور گردنش و بوسه ا

بهش تشر  یهر بوسه اش ه يحقم داشت ، من قبل رفتنش برا.  کردیمات و بهوت نگاهم م نیرام چارهیب

 .  بوسمشیخودم نشستم تو بغلش و دارم م لیحاال خودم با م یول زدمیم

جواب بوسه اونم  نباریا.  دمشیدوباره لبهام رو گذاشتم رو لبهاش و بوس کنهیهنوز متعجب نگاهم م دمید یوقت

 . به لبهام زد  یکوچک يامو داد و بوسه 

 ! ؟  گانهی -

 .  نیتنگ شده بود رام یلیجانم ، دلم برات خ -

 . منم دلم برات تنگ شده بود  -

 ششیپ گهید کمی. نبود  يتو صداش خبر یشگیلحنش سرد بود ، از اون گرما و محبت هم یچرا ول دونمینم

کدوم از  چیه دمید یوقت.  دادیجوابمو م يباسرد نیرام یلشو برگردونم ولقب يکردم حال و هوا یموندم و سع

 ریداشتم بگه شب بخ انتظار.  رونیاومدم ب دنشیگفتم و بدون بوس ریشب بخ دهیکارهام و حرفام جواب نم

 : تنها با گفتن  نیرام یشد ول یمخصوصش چ

 ! ی، خوب بخواب ریشب تو هم بخ -

 نیرفتار رام. خورده بود تو ذوقم . منم چراغ اتاقش رو خاموش کردم و رفتم اتاق خودم .  دیتختش دراز کش رو

 میکرد بهش بگم که عقد کرد یخوب ابراز دلتنگ نیرام یامشب وقت نیداشتم هم میمن تصم. سرد بود  یلیخ

 . بهش بگم  باشههم خوب  نیکه حال رام يدادم وقت مناسب تر حیرفتارش ترج نیبا ا یول

به عمو و مامان گفتم که هنوز  نیو قبل از اومدن رام نییلباس زود رفتم پا ضیشدم و بعد از تعو داریزود ب بحص

 . نگن  يزیخبر نداره و جلوش چ نیرام

 کردمیفکر م. پکر شدم  یکل.  رونیبه کارها بزنه و رفت ب يشرکتش تا سر رهیبعد از صبحانه گفت که م نیرام

به کارش عالقه  یلیخ نیرام. درکش کرد باالخره نگران شرکتشه  شهیخب م. نموند  یول مونهیم شمیامروز پ

 . داره 

برگشت گفت  نیرام یشب وقت. امتحانمه  نیفردا آخر. تا شب برنگشت و منم کل روز رو درس خوندم  نیرام

 . خورده و رفت اتاقش  رونیب يزیچ هیسردرد داره و 
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ورق قرص مسکن  هیبود براش درست کردم و با  یکه خونگ یتوت فرنگشربت  وانیل هیتو آشپزخانه و  رفتم

 . رفتم اتاقش 

 . برات قرص و شربت اوردم  نیرام ایب -

و قرص رو دادم دستش و خودم رفتم رو تختش دوزانو پشت سرش نشستم و دستمو فرو کردم تو موهاش  وانیل

 : برگشت و گفت  نیکه رام

 ؟  گانهی یکنیچکار م -

 .  یشیزودتر خوب م ينجوریسرتو ماساژ بدم ا خوامیم!  یچیه -

 : رو گرفت تو دستش و گفت  دستمو

 . تنهام بزار  کنمیخواهش م.  شمی، بخوابم خوب م خوادینم یدستت درد نکنه ول -

 من.  کردیم تمیاذ نیکم کم داشت رفتار رام.  رونیگفتم و بلند شدم و از اتاقش اومدم ب يمتعجب باشه ا کامال

 آخه چرا ؟ .  زنهیپسم م یبشم اون ه کیبهش نزد کنمیم یسع یهرچ

 .  دمیو خواب دمیرفتم اتاقم و تو تختم دراز کش. گرفته شده بود  یحساب حالم

رفتم سر جلسه و به زور تمرکزم رو جمع کردم و  یبا حال نه چندان خوب. امتحان داشتم  9ساعت  صبح

اس ام اس فرستادم و گفتم  کی وایش يو فقط برا رونیاز دانشگاه زدم ب عیبعد از امتحان سر. امتحانمو دادم 

 .  رمیکار دارم و م

 یسالم یوارد شدم به منش یوقت. شرکت  رهیصبح گفت که امروز هم م نیرام.  نیراست رفتم شرکت رام کی

، همون که شرکت رو سپرده بود دستش از دفترش  نیدوست رام الیکار دارم که دان نیگفتم و اومدم بگم با رام

 .  رونیاومد ب

 .  داری، مشتاق د يسالم خانم کسر -

 . ، ممنون  يغفار يسالم آقا -

 ؟  نیداشت يکار یراست!  شهیشرکت بزنه بد نم نیهم به ما و ا يسر هی نیاومده ، بهش بگ نیرام دمیشن -

 یول! و امروز رو شرکت بوده  روزیکه د نیبه شرکت سر بزنه ؟ رام نیرام یچ یعنی. حرفش شوکه شدم  نیا با

 : خودمو جمع و جور کردم و گفتم .  دهیرو نشون م يا گهید زیچ الیحرف دان

 یول میبر ییجا دیدنبالش با نجایا امیسر به شرکت بزنه گفتم ب هیصبح گفت احتمال داره  نیکار که نه رام -

 .  ومدهیانگار ن
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 !  نجایا ومدهیهنوز ن نینه رام -

 . خدا نگهدارتون .  رمیپس من م. ممنون  -

 . ، خداحافظ  دارتونیخوشحال شدم از د -

اون  یشرکت ول رهیو امروز صبح گفت م روزید نیرام.  نمیو نشستم تو ماش رونیکرده از شرکت اومدم ب خی

 ؟  ومدهیکه ن یکت درصورتشر ادیکجا بوده ؟ چرا بهم گفت م روزیپس د. هنوز به شرکت سر نزده 

 . شدم  نیبرگشتم خونه و منتظر رام یبا حال خراب. خاموش شد  یتماس گرفتم ول نیرام یگوش با

 یبهش گفتم کار مهم يزیاومد تو و سالم کرد بدون توجه به چ یوقت. ساعت هشت شب برگشت  نیرام

 . باهاش دارم و خودم زودتر رفتم باال تو اتاقم 

 . لباس هاشو عوض کرده اومد اتاقم  نیبعد رام قهیدق چند

 ؟  گانهیشده  یچ -

  ؟يساعت کجا بود نیامروز از صبح تا ا.  میساعت هم کنار هم نبود کی یحت یول یدو روزه برگشت نیرام -

 . تو شرکت بودم  الیدان شیپ -

 . شدن  ریچشمام سرازاشک آروم از  يکه از ظهر تو گلوم بود آروم شکست و قطرها یحرفش بغض نیا با

 ؟  یگیچرا دروغ م نیرام -

 ؟  یکنیم هی؟ چرا گر یچ -

 ! يو نه امروز شرکت نبود روزیتو نه د نیرام -

 ؟  گانهی یگیم يدار یچ -

حاال بگو .  يگفت تو هنوز به شرکت سر نزد الیدان یول نمیمن صبح رفتم شرکت تا مثال تو رو بب نیرام -

 ؟  یمن بفهمم و بهم دروغ گفت یکه نخواست يدو روز کجا بود نیتو ا نمیبب

 نیرام نکهیبه سکوت گذشت تا ا قهیچند دق. و نشست رو تخت و سرشو به دستاش گرفت  دیکش یقیعم نفس

 . سکوت رو شکست 

تا بهم زمان بده ، بهم وقت بده  کنمیخواهش م یرو برات بگم ول زیکه همه چ دمی، قول م گانهی گمیبهت م -

 . رو بهت بگم  زیهمه چ دمیانوقت قول م.  امیبا خودم کنار ب

 . بشنوم  خوامیازت حرف راست م یول دمیبهت زمان م ي؟ هر چقدر بخوا يخوایباشه ، چقدر زمان م -
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امو تو  هیگر يخودمو انداختم رو تخت و صدا.  رونیرفت ب حرفیباشه تکون داد و ب يسرشو به معنا نیرام

و باعث شده بهم دروغ بگه ،  ختهیحد به هم ر نیرو تا ا نیباشه که رام تونهیم یچ یعنی. بالشم خفه کردم 

 . وقت تو عمرش نکرده  چیکه ه يکار

از جام بلند  یبه سخت. خوابم برده بود  کردمیم هیگر شبیکه د یتو همون حالت. شدم  داریب يبا سردرد بد صبح

 يبرا. خونه نبودن  نیساعت ده بود و عمو و رام.  نییو رفتم پا دمیتم و لباس پوششدم و رفتم دوش گرف

 ستیچشمه فقط گفتم حالم خوب ن ونهبد خواستینسکافه خوردم و در جواب مامان که م وانیل هیصبحانه فقط 

 . و برگشتم اتاقم 

منم تمامأ تو خونه . اومد  یم ریو شب د رونیب رفتیصبح ها زود م نیرام. شکل گذشت  نیروز به هم چهار

 يو به رو زدنینم یحرف یول ستیدرست ن يزیچ هیکامال متوجه شده بودن که  گهیمامان و عمو د. بودم 

 . اوردن  یخودشون نم

به . زنگ خورد  میکه گوش کردمیم یچهار روز تو اتاقم نشسته بودم و داشتم طراح نیبود و مثل تمام ا عصر

 .بود  نیصفحه اش نگاه کردم ، رام

 !بله  -

 .  نمتیبب دی؟ با رونیب يایب شهیم گانهیسالم ،  -

 کجا و ساعت چند ؟ .  امیسالم ، باشه م -

 (...)شاپ  یکاف گهیساعت د کی -

 . خداحافظ . باشه  -

 . خداحافظ  -

و حلقه  دمیبه صورتم کش یدست.  دمیپوش یکرم نیو شلوار ج يشال قهوها هیبا  یکرم يمانتو هیشدم و  بلند

و زن و  میکه عقد کرد گمیامروز هر جور شده بهش م.  فمیها و شناسنامه ها رو برداشتم و گذاشتم تو ک

 .  میشوهر

 شناختمشیبود و م نیاز گارسن که دوست رام دمیرس یوقت. نداشتم ، آژانس گرفتم و رفتم  یرانندگ ي حوصله

جا  نیدونفره تو دنج تر زیپشت به م نیرام دمیاال درفتم ب. باالست  يرو گرفتم که گفت طبقه  نیسراغ رام

 .  شیرو به رو یو نشستم رو صندل ششیرفتم پ. نشسته 

 . سالم  -
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 . باهات صحبت کنم  دی، با يسالم ممنون که اومد -

 . ، شروع کن  شنومیم -

مد که خودم هنوز او شیپ يدفعه ا کیاز کجا شروع کنم ، چطور موضوع رو بهت بگم ، انقدر  دونمینم نیبب -

 ... ما  یعنیمن ،  گانهیشوکه ام ، 

 .  نیبا من صادق باش رام.  میبا هم راحت بود شهیما هم. ؟ رك حرفتو بزن  یکنیچرا من من م نیرام -

حرفاش . شد با خرد شدنم  يمساو نیصداقت رام.  خواستمیکاش نم يا یخواستم باهام صادق باشه ول ازش

حاال که زنشم  یقبول کنم ول تونستمیبود م شیاگر دو ماه پ دیشا. هضمش کنم  تونستمیبود ، نم نیبرام سنگ

از دوست  نیرام شی؟ فقط دو ماه پ! شده باشه  وایعاشق ش تونهیم نیاصال چطور امکان داره ؟ چطور رام. نه 

 ! شده  وایعاشق ش گهیاالن نشسته رو به روم و م یول زدیداشتن من حرف م

 یدختر مناسب یاگر تو بگ.  شناسمیرو خوب نم وای، من ش گانهیکمکم کن . چطور شد  دونمین نمباور ک گانهی -

 گانهی.  رمیبرم طرفش نم يخواینم یاگر بگ یحت. مهمه  یلینظر تو برام خ.  رمیطرفش نم گهیبه خدا د ستین

 . ستیناحساسم دست خودم . درکم کن  کنمیازت خواهش م یمن شرمنده اتم ول

مال منه ،  نیرام یخودم نگاه دارم ؟ ول يرو برا نیتا رام کردمیخراب م نیرام يرو جلو وای؟ ش کردمیم چکار

.  شهیمن نم بینص يزیجدا کردنشون چ ای وایبا خراب کردن ش ی؟ ول گهید یکیچطور بزارم بره با ! شوهرمه 

من  يبرا يا دهیچه فا یکنه ولنره و ترکم ن وایطرف ش کنهیکه احساس م يبه خاطر حرفم و تعهد نیرام دیشا

کلنجار  قهیبعد از چند دق. باشه  گهید یکیروحش و قلبش مال  یفقط جسمشو داشته باشم ، وقت یداره ؟ وقت

 : گفتم  دیلرزیکه صدام از بغض تو گلوم م یرفتن در حال

 .  یبهش برس کنمیکمکت م.  شناسمشی، من م هی، دختر مناسب هیدختر خوب وایش -

 .  زهیچ نی، حرفت تو برام مهمتر خوامشیمنم نم یکنینم دشیبه خدا اگر تو تائ گانهی -

 .  کنمیم دشیخوبه ، من تائ وایمطمئن باش ش -

 : و گفت  دیدستامو گرفت و کف دستامو بوس نیرام

 نی؟ چطور ا یکمکم کن يخوایم یول کنمیدر حقت دارم بد م نکهیبا ا.  یخانم یلی، خ گانهیممنونتم  یلیخ -

 لطفتو جبران کنم ؟ 

 يتو آرزو یخوشبخت. جبران خواهد بود  نیمن بهتر يبرا نیا. فقط خوشبخت شو .  ستیبه جبران ن يازین -

 .  نیمنه رام
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 تویهمه خوب نیا اقتیکه ل رهیسر راهت قرار بگ یکس دوارمیام.  یهست ی، تو جواهر با ارزش گانهی یخوب یلیخ -

 ؟  یامان چبابا و م گانهی. داشته باشه 

 .  کنمیمن باهاشون صحبت م -

 . بابا فکر نکنم قبول کنه  یول -

 . برم ، فعال  دیبا گهیمن د. کردنشون با من ، تو نگران نباش  یراض -

 .  رونیشاپ اومدم ب یمنتظر جوابش نشدم و از کاف یحت و

شوهرم بهم گفت عاشق دوستم شده و ازم  شیپ قهیچند دق نیهم. بسته شده  میراه تنفس کردمیم احساس

؟  شهیم یعشق من چ فی؟ تکل یپس من چ. در حق منه  یرحمیب نیا. خواست کمکش کنم به عشقش برسه 

 ؟  هیچ یزندگ نیسهم من از ا

 یتوجه چیه یبارها زنگ خورده بود ول میگوش.  رفتمیراه م ابانهایهدف تو خ یچند ساعت بود که ب دونمینم

و  دمیبه صورتم کش یدست.  کردیزوق زوق م ادیبه خودم اومدم که پاهام از راه رفتن ز یوقت. بودم بهش نکرده 

. بود  نیهم مال رام ییچند تا. عمو بودن  یهمشون از خونه و گوش. داشتم  سکالیتا م 65. در اوردم  لمویموبا

 . عمو تماس گرفتم  یبا گوش

 دختر ؟  ییمعلومه تو کجا چیه -

 . تنها  یدنبالم ول دیایب کنمیسالم ، عمو خواهش م -

 ؟  امی؟ بگو کجا ب ییکجا -

 . باهاتون حرف بزنم  دی، با نیایتنها ب کنمیعمو خواهش م. هستم (...)  ابانیمن خ -

 . افتم  یاالن راه م نیباشه هم -

 .نشستم  ابانیجدول کنار خ يو همونجا رو فمیبرگردوندم تو ک لمویموبا

 . طرفم و بازوهامو گرفت و بلندم کرد  دیشد و دو ادهیعمو کنارم ترمز کرد و عمو ازش پ نیساعت بعد ماش ربع

 ؟  هیچه حال نی؟ ا گانهیشده  یچ -

درباره ام  يو مردم چه فکر ابانمیبرام مهم نبود تو خ. و خودمو تو بغل عمو انداختم  هیگر ریبلند زدم ز يصدا با

 .آروم بشم  غشیدر یبا محبت ب خواستمیم. به بغل امن عمو پناه ببرم  ستخوایفقط دلم م.  کنمیم

 . دخترم  کنمیشده ، دارم سکته م یبگو چ کنمی، خواهش م ينصف جونم کرد گانهی -

 .  میکه فقط ما دو تا باش ییمنو ببر جا کنمیعمو منو ببر ، خواهش م -
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 .  زمیخونه عز میریاالن م -

 .  گهید يجا هی میخونه نه عمو ، بر -

جلو و خودش هم سوار  ینگاهم کرد و همونجور که بازوهامو بغل کرده بود منو نشوند رو صندل یبا نگران عمو

 : شد و گفت 

 باغ ، خوبه ؟  برمتیم -

 .  ختمیریهمچنان اشک م یبله تکون دادم و چشمامو بستم ول یبه معن سرمو

 . تماس گرفته بود که انگار با خونه  دمیعمو رو شن يبعد صدا یکم

 . منه  شیپ گانهی نینگران نباش -

- .... 

 . ، حالش خوبه  افتادهین ینه اتفاق -

-  .... 

 . باغ  میریخونه م میگردیباشه ، فقط ما امشب برنم -

-  .... 

 یحاال هم دارم رانندگ. باهام صحبت کنه  ییتنها خوادیم. حالش خوبه  گانهی، گفتم که  نیایب خوادینه نم -

 .، خداحافظ  کنمیم

آب بهم  وانیل هیعمو . مانتو و شالمو در اوردم و رو کاناپه نشستم  میدیرس یوقت.  مینزد یحرف چیه دنیرس تا

 . داد و نشست کنارم 

 ؟  یبگ يزیچ يخواینم -

 .  نیحرفامو تا آخر گوش بد کنمی، اما عمو جان ازتون خواهش م گمیچرا م -

 . باشه  -

از  نیرام يرفتارها يکرده بودم ، از سرد یکوتاهمون که مخف يرو گفتم از تماس ها زیه چهم. کردم  شروع

 . عمو گفتم  يبرا هیهمه رو با گر. برگشته ، اعتراف امشبش  یوقت

عمو پر از خشم  يچشما نیبا گفتن اعتراف امشب رام.  کردیگرد شده نگاهم م يمات و مبهوت با چشما عمو

 . شد 
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خونه خرابکن ازدواج  ياز رو جنازه من رد بشه که بتونه با اون دختره  نکهیمگه ا. الدنگ  يغلط کرده پسره  -

 .  ذارمیبگه ؟ فکر کرده ، من نم گهید یکیزنش از عشقش نسبت به  شیپ ادیچطور تونسته ب. کنه 

 .  نیمجبورش نکن يبه کار کنمیعمو ، التماستون م کنمیخواهش م -

 و اسمش تو شناسنامته ترکت کنه و بره دنبال اون دختره؟  یبزارم حاال که زنش یعنیدختر ؟  یچ یعنی -

زن  هی شیفکرش پ یوقت.  گستید یکیقلبش مال  یبمونه وقت شمیپ نیمجبورش کن دهیعمو چه فا -

 .  گستید

 ؟  یو اون دختره رو به هم برسون نیرام يخوایتو م یعنی -

با  نمیبیم یوقت.  ستیمهمتر ن نیرام یبرام از خوشبخت زیچ چیه ایهستم و تو دن نیمن عاشق رام. آره عمو  -

 شیو شاهد خوشبخت نمیشیگود م رونیب.  کشمیپس کنار م خوادیرو م گهید یکیو  شهیخوشبخت م گهید یکی

 .  شیخوشبخت یبره پ نیرام نیبزار کنمیالتماستون م.  شمیم

اشک به سرعت  يو حاال ، قطره ها دمیبار سر خاك پدرم د نی، اول دمیبار اشک عمو رو د نیدوم يعمرم برا تو

 . تو بغلش  دیو منو کش کمیاومد نزد. شدن  ریاز چشماش سراز

 ؟  یداده ؟ پس تو چ تیکه باز یکس ي؟ اونم فدا یخودتو فدا کن يخوایآخه چرا دخترم ، چرا م -

 .  کنمیم مویعمو ، من مثل قبل زندگ یچیمن ه -

 .  کنمیپاك م تیرو از زندگ نی، اسم رام رمیگیم دیشناسنامه سف هیو برات  رمیگیطالقتو ازش م -

 : کنار و گفتم  دمیکش خودمو

 .  خوامینه عمو ، من طالق نم -

 ؟  یچ یعنی -

 .  نیریاون بگ يرو برا دیشناسنامه سف کنمیخواهش م. هم بدونه  دیمن زنشم ، نبا دونهینم نیرام -

 ؟  یپس تو چ -

تو قلبم باشه زنش  نیعشق رام یتا وقت یول رمیگیکنم طالق م رونیرو از قلبم ب نیتونستم رام يمنم اگر روز -

 .  مونمیم

خوشحالم که انقدر با عمو راحتم که بدون  یلیخ. کردم و از عشقم گفتم  هیصبح تو بغل عمو گر دهیسپ تا

کردم قانعم کنه که حداقل با همون  یسع یلیعمو خ.  کنمیخجالت راحت از احساساتم باهاش صحبت م

 . مخالفت کردم  یول رمیبفمهمه بگ يزیچ نیرام نکهیوکالتنامه طالقم رو بدون ا
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 .  میتو ظهر به خونه برگش میدیکه خواب کردیآفتاب داشت طلوع م تازه

شد  نیو مانع رام نمونیاومد جلو خواست بغلم کنه که عمو دستشو گرفت ب یبا نگران نیرام میکه وارد شد نیهم

 : گفت  يو با لحن بد

 ؟  يدی، فهم یزنیدست نم گهید گانهیبه  -

 چرا بابا ؟  -

 . کتابخانه  ایب -

 : گفت  نیرام میهر سه نشست یدست منو گرفت و با خودش برد کتابخانه وقت و

 .  ومدیلحظه خواب به چشمام ن هی یانقدر نگران بودم که حت شبیرو بغل کنم ؟ از د گانهی نیچرا نذاشت -

 .  خورهینم گانهیلحظه انگشتت هم به  نیو از ا ستینامزد تو ن گهید گانهی -

 ... بابا  یول -

رو بهم گفته و ازم  زیهمه چ شبید گانهی. صدات ندارم  دنیبه شن یلیتما چیساکت باش و گوش بده ، ه -

 رمیباشه برات م.  شمیازم خواسته مانعت نم گانهیچون  یمحضه ول يکارت نامرد نکهیبا ا. خواسته مانعت نشم 

باش که اون دختره رو به عنوان  اشتهوقت نه از من و نه از مادرت انتظار ند چیه یاون دختره ول يخواستگار

 چیه یول ادیعروسمون به حساب م شهیزن تو م نکهیاون دختر فقط به واسطه ا.  میعروسمون دوست داشته باش

تو  یاست ول گانهیخانواده از نظر ما  نیعروس ا.  میوقت ازمون انتظار نداشته باش بهش توجه و محبت کن

 .  یهمون دختره خونه خرابکن ازدواج کن با يهمون بهتر که بر.  يندار قتشویل

 .  مینامزد شده بود گانهیاون اصال خبر نداره که من و .  ستیخونه خرابکن ن وای، ش کنمیبابا خواهش م -

دست زنت  يازدواج کرد یتو هم وقت.  گانستیخونه مورد قبول ماست  نیکه تو ا يبه هر صورت تنها دختر -

نه از  يا یاحترام یب چیتو روش ه. شب تو خونه من باشه  کی یحت خوادیدلم نم.  شیبریو م يریگیرو م

 . داد  میهم به خرج نخواه یمتیمال چیه یول شهیطرف من و نه از طرف مادرت نم

 : انداخت و گفت  کردمیبه من که از اول صحبت عمو ساکت داشتم نگاهشون م ینگاه نیرام

 ... من واقعأ  گانهی -

 : حرفشو قطع کرد و گفت  عمو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ١٢٥ 

 یحت.  یبش کیبهش نزد نمیوقت نب چیه گهید.  نمتیبب گانهیدور و بر  خوامینم گهی، از امروز د گهید هیکاف -

 دیدختر عموه و رفتار تو باهاش با هیتو از امروز فقط  يبرا گانهی.  یمثل گذشته ها باهاش رفتار کن خوامینم

 ؟  يدیفهم. با حد و مرز باشه  لیفام يپسرا هیمثل بق

 . چشم  -

 .  رمیگیتماس م يقرار خواستگار يامروز برا. گرفتم  هگانیحاال برو ، تلفن منزل اون دختره رو از  -

 . سرعت موضوع رو قبول کنه  نیعمو به ا کردمیفکرشم نم.  رونیرفت ب یحرف چیه یب نیرام

 .  نیباهاش تند رفت یلیعمو خ -

اگر به من بود که .  امیتوه که دارم باهاش راه م يهم به خاطر خواسته  نجاشی، تا هم گانهیبس کن  -

 .  ارهیاسم اون دختره رو ن یحت کردمیمجبورش م

 .  نیدونیباشه عمو جون ، هر جور خودتون صالح م -

رفتم اتاقم و در رو . قبلم شکسته بود .  کردمیام احساس م نهیتو قفسه س ي، درد بد رونیکتابخانه اومدم ب از

پر کردم و خورمشون و با همون لباسام  یآب وانیل ییاز روشو قفل کردم ، از تو کشو دو تا آرامبخش برداشتم و

 . دمیرو تختم دراز و کم کم چشمام گرم شد و خواب

**** 

خودش رو محکم نشان داده  گانهیفقط به خاطر  شبیاز د. بهروز خم شد  ياز اتاق شانه ها گانهیخارج شدن  با

 . از درون داغون شده بود  یبرادرزاده اش باشد ول يبرا یگاه هیبود تا تک

انجام  يا ينامرد نیقبول کند که پسرش چن توانستینم. احساس پسرش اشتباه کند  صیدر تشخ کردینم فکر

و قلب  ختیریم گانهیکه از چشمان  دیدیم ییرا مقصر تمام اشکها وایش. متنفر شده بود  وایاز ش دهیند. دهد 

 .  کردنیدر قلب بهروز فرو م يرانگار خنج ختیریفرو م گانهیکه از چشم  یبا هر اشک.  فشردیبهروز را م

را  نیرام تواندیرا نکند ، مطمئن بود که م يفداکار نیرا متقاعد کند که ا گانهیکرده بود  یسع یلیقبل خ شب

را  نیالتماسش کرده بود تا رام هیبا گر گانهی یبماند ول گانهیبا  شهیهم يرو فراموش کرده و برا وایمجبور کند ش

 يکند و بهروز کار هیرا به عشقش هد یختاز عشقش دست بکشد تا خوشب خواستیم گانهی. بدبخت نکند 

 صیکه به خاطر تشخ یاز عذاب وجدان یکم دیعمل کند تا شا گانهیبه خواسته  نکهیبکند جز ا توانستینم

 . کم شود  کردیاشتباه احساس پسرش احساس م

 .  نییبلند شد و رفت پا از جا تأیفکر کرد و نها یساعت کی
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 يتا برا خواستیو ازش م دادیم حیرا توض زیبه او همه چ دیبا. تو آشپزخانه مشغول پختن ناهار بود  شراره

صحبت کند  نیبا خانواده راست یخودش بتواند به درست کردی، فکر نم ردیتماس بگ نیبا خانواده راست يخواستگار

 . تر خواهد بود  یآتش ارهنفرت شر نکهیغافل از ا ردیشراره تماس بگ دادیم حیترج نیبنابرا

با هم .  دیبگو دیرا با یبروند چون مطلب مهم اتیغذا رو خاموش کرد و به شراره گفت باهاش به ح ریز خودش

چمن ها و  دنیبازم با د. کند رفتند  یو نقاش ندیچمن ها بنش يعاشقش بود تا رو گانهیکه  اطیسبز ح يبه فضا

پسرش حد و  ياگر از ابتدا برا دیشا.  افتیاونها غم به دلش راه  يرو نیو رام گانهی يت کردن هاخلو يادآوری

 یول شدینم نیعشق رام ریدرگ گانهی،  دادیرو نم گانهیشدن به  کیتا اون حد نزد يو به او اجازه  گذاشتیمرز م

 . آمد  یاز دستش برنم گرید يکار

خود برخواست و به خانه رفت و  يرا گفت انگار شراره را آتش زده باشند به سرعت از جا زیبهروز همه چ یوقت

 لیداشت با موبا نیرام. رفت و بدون در زدن وارد شد  نیراست به اتاق رام کیشراره . بهروز هم دنبالش رفت 

 :  تشراره و پشت سرش بهروز به فرد پشت خط گف دنیبا د.  کردیصحبت م

 .  وایدستت باشه ش یلحظه گوش هی -

 : و داد زد  دیکش نیرو از دست رام یشده که شراره گوش يزیرو به شراره خواست بپرسد چ و

 ... من پشت سرته  نینفر يمنو خراب کرد يجوونا هی، تو زندگ زونیخوب گوشاتو باز کن دختره آو -

.  دیلرزیداشت م تیاره از عصبانشر.  زیم يرو از دست شراره گرفت و قطع کرد و پرتش کرد رو یگوش بهروز

 . دانستیرا بزرگ کرده بود و او را دختر خودش م گانهیخودش  یفرزند او نبود ول گانهیحق داشت ، درسته 

خواهش  گانهیبهروز به شراره گفته بود که .  کردیمادرش نگاه نم يانداخته بود و به چشما نییسرش را پا نیرام

از  شتریب گانهیکه  دیبگو يزیدعوا کند مبادا چ نیبا رام خواستینم نیهم يو برا ندینگو يزیچ نیکرده به رام

 . رفت  رونیجمله از اتاق ب کیخرد شود ، تنها با گفتن  نیا

 .  يدیو بد م گانهیتاوان شکستن قلب  -

ه دنبال به چشمان پدرش انداخت و بهروز با تأسف سرش را تکان داد و ب ینگاه نیرام. از اتاق خارج شد  و

 . همسرش رفت 

 :  کردیو مدام تکرار م رفتیتو اتاقشان راه م شراره

حاال فردا روز . آسا شدم ، دخترشو سپردم دست پسر خودم که نامرد از آب در اومد  يشدم ، شرمنده  اهیرو س -

 بدم ؟ بگم چرا قلب دخترت شکسته شد ؟  یجواب آسا رو چ ایتو اون دن
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 .  دیدیبرادر مرحومش م يآرام کردن همسرش نداشت ، خودش هم خودش را شرمنده  يبرا یحرف بهروز

باالخره مرد بود .  ردیتماس بگ نیداد خودش با خانواده راست حی، بهروز ترج تشیشراره و عصبان تیوضع دنید با

 . کند  یاحساساتش رو مخف توانستیو خوددار تر بود و بهتر از شراره م

**** 

با باز شدن در مامان . از از جام پاشدم و رفتم قفل در رو باز کردم  یبا سست.  دمیدر اتاقم از خواب پر يصدا با

 : محکم بغلم کرد و گفت . اومد داخل 

 .  کردمیمادر ؟ داشتم سکته م يدادیچرا جواب نم -

 . باشه  يادکردم لحنم ع یو نشوندمش رو تخت و خودم نشستم کنارش و سع دمیرو با خودم کش مامان

 . قرص خورده بودم و خواب بودم  کردیمامان خوبم ؟ سرم درد م دیچرا نگران شد -

صدات کردم و به در زدم جواب  یحالت االن چطوره که هر چ نمیبهروز گفت حالت خوب نبوده اومدم بب -

 .  ينداد

 .  کنمیع خواب قفل نمدر رو موق گهیبه بعد د نیاصال حواسم نبود در رو قفل کردم ، از ا دیببخش -

 رمیبا همون وکالتنامه طالق بگ گفتیمامان برخالف عمو که م. و بازم همون حرفا  دیبه سرم کش یدست مامان

کردن تونستم  هیبعد از سه ساعت حرف زدن و گر یهستم ول نیمن زن رام میمامان اصرار داشت تا به همه بگ

 . برسه  شقشبه ع نیکه سکوت کنم و بزارم رام نهیکار ا نیکنم بهتر یمامان رو راض

غذا برگشت و مجبورم کرد همشو  ینیس هیبعد با  قهیو چند دق رونیآروم شد رفت ب یتا قسمت یمامان کم یوقت

 . تا راحتتر بخوابم  رمیبخورم و بعد دوش بگ

گذاشت و االن تو خونه  يگارتماس گرفت و قرار خواست وایاتفاق افتاد ، عمو با خانواده ش عیسر یلیخ زیچ همه

.  کردیصحبت م انیو شا وایپدر ش نیراست يبا آقا يجد يو عمو داشت با چهره ا مینشسته بود نیخانواده راست

 . موفق نشد و امشب منم اومدم  یول امین يکنه امشب به مجلس خواستگار میکرد تا راض یسع یلیعمو خ

سرشو  میخوری، اگر هم با هم برم شهینم داشیهم پ میتو چند متر یحت گهید نیاز صحبت تو کتابخانه رام بعد

شوهرمه و  نیرام.  ذاشتیکاش عمو براش حد و مرز نم.  شهیرد م دیببخش ایسالم  هیو با  نییپا ندازهیم

 یحت نیعمو با محدود کردن رام یازدواج کنه بازم شوهرمه ول وایاگر با ش یحت ستیبا من گناه ن تشیمیصم

. شم  تیکمتر اذ نجوریا دیبهتر باشه ، شا نجوریا دیشا. رو هم ازم گرفت  کشیو حضور نزد مانشیرفتار صم

 رونیمنم رفتم ب. داشتم رو بده  ششیکه پ یاومد دم در تا کتاب شبید انیشا.  شهیهم نم یرتیبرام غ گهید یحت
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 هیاالن هم رو .  امدیهم ن رونیب یحت یول دشیهم از پشت پنجره د نیرام ، میحرف زد اطیتو ح يا قهیچند دق

 .  دهیگوش م نیراست يعمو و آقا يو داره به حرفا نییمبل تک نفره نشسته و سرشو انداخته پا

 . دمیاز حرفها نفهم یچیانقدر تو فکر بودم که ه. عمو به خودم اومدم  يصدا با

 . با هم داشته باشن  یصحبت هیبچه ها  نیاگر موافق باش نیراست يخب آقا -

 .  نیدار اریاخت -

 : نشسته بود گفت  انیکنار شا يسه ربع سورمه ا نیبلوز آست هیزانو و  ریتا ز یدامن ل هیکه با  وایرو به ش بعد

 . کن  ییرو به اتاقت راهنما نیدخترم آقا رام -

شد که مامان  یرنگ صورتم چه رنگ دونمینم.  رهیبا هم رفتن احساس کردم قلبم هم داره م نیو رام وایش یوقت

دارم که اومدم  يقطعا من خود آزار. رو داد دستم و گفت بخورم  زیم يدستم رو گرفت و شربت رو یبا نگران

 يهمه  دیبا کنمیاحساس م یول. هستم  گهیزن د هیعاشقانش به  يشوهرم و شاهد نگاها يمجلس خواستگار

اسم تو  هیرو در کنارم نخواهم داشت و سهمم ازش فقط  نیهرگز رام گهیتا باور کنم د نمیاتفاقات رو بب نیا

 . شناسنامه ام خواهد بود که خودش هم ازش با خبر نخواهد شد 

من  يکه برا يلبخند. که رو لبهاشون لبخند بود  یبا هم اومدن در حال وایو ش نیبعد از ربع ساعت رام باالخره

متوجه تالطم  یبه صورتم زدم تا کس یترل کردم و نقاب خوشحالکن یلیالبته خودمو خ. داشت  یدر پ هیگر

 . درونم نشه 

برگرده با  تونستینم گهید میو سال ن کیکانادا و تا حداقل  گشتیبرم گهیتا دو هفته و چند روز د نیرام چون

 شناسنیهمو م یبه قدر کاف گفتندیم. گذاشته شد  گهیدوازده روز د يبرا یقرار عقد و عروس نیو رام وایاصرار ش

 نیرام شیبود چون تنها سه روز پ وایمال ش فاحر نیالبته فکر کنم ا.  ستیو صبر کردن ن يبه نامزد يازیو ن

 . کنم  ئدشیتا خواستیو ازم م شناسهیرو نم وایکه ش گفتیبهم م

 یب هی.  رمیراه م نیدارم رو زم کردمیحس نم گهید.  رونیب میاز گذاشتن قول و قرارهام از خونه اشون اومد بعد

و گفت  نیرو داد دست رام چییسو.  دیانگار عمو وخامت حالم رو فهم.  کردمیتو تمام بدنم حس م یخاص یحس

 . تا تعادلم رو از دست ندم  دبهم کمک کر نجوریکنه و خودش اومد دستمو محکم گرفت و ا یرانندگ

راهپله عمو  يباال میدیرس یوقت.  ادیرد باهامو بخونه عمو بازم دستمو گرفت و به مامان اشاره ک میدیرس یوقت

 يمامان منو بر اتاقم و لباسام رو عوض کرد و منو خوابوند رو.  نییمنو به دست مامان داد و خودش رفت پا
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اومد تو و کم کم شربتو به خوردم دادن  لظشربت غ وانیل هیبعد عمو با  یکم. نداشتم  یحس چیخودم ه. تخت 

 . احساس کردم حالم بهتره و به خواب رفتم  جیبه تدر. 

و  یعروس يها دیدنبال خر رنیهر روز م وایو ش نیهفته رام کی نی، تو ا گذرهیم يهفته از روز خواستگار کی

دو طرف و  يخونه ما برگزار بشه و فقط خانواده ها نیقراره جشن تو هم. نگرفته  یعمو جشن بزرگ. تدارکات 

آلبوم عکس ها رو  ایکردم  ینقاش ایوقتم رو تو اتاقم  شتریهفته ب کی نیتو ا. ه باشند حضور داشت کیاقوام نزد

به من بود که واقعا شوکه ام  انیهفته افتاد ابراز عالقه شا کی نیهم که تو ا يگریاتفاق مهم د. نگاه کردم 

 . کرد 

.  میدانشگاه بر کیشاپ نزد یو ازم خواست تا به کاف دمیرو د انیکارهام رفته بودم دانشگاه شا يکه برا يروز

 شیوقت پ یلیبهم ابراز عالقه کرد و گفت از خ انیشا ینیمقدمه چ یبعد از کل میو سفارش داد مینشست یوقت

 . نگفتم  يزیچ قهیانقدر شوکه شده بودم که تا چند دق. عاشقمه 

 یزمان. بهت عالقه مند شدم  دمیکه د یروز اول من از همون. اول به حرفام فکر کن  کنمیخواهش م گانهی -

 . شم  کینتونستم بهت نزد گهیبرگشت و د نیبشم رام کیکه از احساسم مطمئن شدم و خواستم بهت نزد

 ... من  انیشا -

 .  دیببخش. گفتم  يا کدفعهی.  ياالن شوکه ا دونمیم. اول فکر کن بعد بهم جواب بده  کنمیخواهش م -

 . تا به خودم مسلط بشم  دمیکش یقیعم نفس

 . ادامه نده  گهید کنمی، خواهش م تونمیمن نم انیشا -

هست و منم  یموضوع هی دیشب انقدر آشفته بودم که عمو فهم. شاپ خارج شدم  یبرداشتم و از کاف فمویک

 . رو گفتم  زیهمه چ

و عمو هم  میچون فقط من و عمو خونه بود. زنگ اومد  يکه صدا کردمیم یبعدش تو اتاقم داشتم طراح روز

 هینفسم  فونیفرد پشت آ دنیبا د.  نییرفت حمام پس ناچار قلمو امو کنار گذاشتم و رفتم پا شیپ قهیچند دق

، دستامو شستم و  ییتو روشو رفتمو در رو زدم و خودم  دمیکش یقینفس عم. پشت در بود  وایش. لحظه گرفت 

 . کردم  زونیرو در اوردم و همونجا آو دمیپوشیقع کار مکه مو یراهنیپ

 . اومد تو  یتازه داشت از در م وایش رونیاومدم ب یوقت

 . سالم  -

 : زد و گفت  يبهم کرد و لبخند ینگاه
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 اومده ؟  نیجون ، رام گانهیسالم  -

 .  اومدهینه ن -

 .  شمیباشه پس منتظرش م -

بهش ندادم و رفتم آشپزخانه و خودمو با جا به جا کردن  یتیاهم. نشست  منینش يکاناپه  يرفت و رو و

 .  نیرام يدر اومد و بعدش صدا يبعد صدا قهیچند دق. شسته شده سرگرم کردم  يظرفها

 ؟  یکنیچکار م نجایتو ا -

 .  میبا خانوادت وقت بگذرون شتریب خوامیم.  شتی، امروز اومدم پ زمیسالم عز -

 . ، اونجور که بهتر بود  رونیب میرفتیهم م با یگفتیخب م -

آب  کیکوچ يبطر هی. خونه ممنون کرده  نیبهمه که عمو حضورشو تو ا وایش خوادیدلش نم نیکه رام دمیفهم

 .  رونیخودم برداشتم و رفتم ب يبرا یمعدن

 . سالم  -

 . برگشت طرفم  نیمن رام يصدا با

 . سالم  -

 : از جاش بلند شد و گفت  عیسر وایش.  نییعمو از پله ها اومد پا نموقعیهم

 .  ریسالم پدر جون ، روزتون بخ -

 : گفت  وایانداخت و رو به ش نیبه رام يا ینگاه عصب عمو

 . هستم  يکسر يمن آقا -

 :خودشو جمع و جور کرد و لبخندشو خورد و گفت  وایش

 .  ادیپدر جون خوشتون نم ي از واژه دونستمی، نم يکسر يآقا دیببخش -

 : گفت  تشینشست رو مبل دو نفره و با همون اخم و جد عمو

 ! منو اونجور صدا کنه  یدوست ندارم هر کس یول.  ادیپدر جون بدم نم يمن از واژه  -

 . خواستم برم باال که عمو صدام کرد . و نشستند رو کاناپه  دیرو کش نیعمال وا رفت ، دست رام گهید وایش

 .  شمیپ نیبش ایب! جان بابا  گانهی -

عمو هم متقابال . به محبتش زدم و دستشو گرفتم و نشستم کنارش  يلبخند. دستشو به طرفم دراز کرد  و

 .بهم زد  يلبخند
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 : جا به جا شد و رو به عمو گفت  یکم وایش

 شتریب نیرام يدوست داشتم با خانواده  نکهیاول ا.  نجایدو مورد اومدم ا يامروز برا يرکس يراستش اقا -

 . کنم  نشیبدونم چطور تزئ یروز عروس يکه برا نمیبب قیخونه رو دق خواستمیم نکهیوقت بگذرونم و دوم ا

سر  هی وایش.  کردمینشسته بودم و فکر م نجوریگفت و سرشو با روزنامه اش گرم کرد منم هم يباشه ا عمو

چون  ستین یهم از وضع به وجود آمده راض ادیز نیمعلوم بود رام.  زدنیو با هم حرف م نیبود به رام دهیچسب

 . حساسه  کنهیکه منع م ییزهایعمو چقدر درباره چ دونستیم

دکور  خوادیداده بود که م ریگ وایش.  کردنیداشتن بحث م یموضوع هیسر  وایو ش نیبود که رام يا قهیدق چند

اصرار  وایش یول هیازیچه ن گهید رنیدارن م گهیاونا که دو هفته د گفتیهم م نیرو عوض کنه ، رام نیاتاق رام

با هم  نیرو من و رام نیعمده ، اتاق رام ياز رو وایکار ش نیا کردمیحس م.  گردندیداشت که باالخره بر م

. خودم بهش گفته بودم .  دونستیهم م وایش. من بود  قهیبه سل دمانیو چ لیوسا یتمام.  میدرست کرده بود

 نیافته رو از ب یمن م ادیحتما به  دنشیبا د نیکه رام ییزهایاز چ یکی خوادیکار م نیبا ا وایش کردمیاحساس م

 . ببره 

عمو  يجلو نیز اا شتریب وایش نکهیا يهم برا نیرفت و رام نیبه رام يصبر عمو تمام شد و چشم غره ا باالخره

 . بکنه  خوادیم يبهش اصرار نکنه گفت هر کار

. شده  دیرنگم سف کردمیحس م.  دیخر میو فردا با هم بر میزیبر رونیب لتویامروز وسا ای، پس ب زمیعز یمرس -

 : گفت  وایو رو به ش دیبه صورتم انداخت و انگار درد دلم رو فهم یعمو نگاه.  کردمیحس م یبیعج يسرما

 . ببرن  گمیم لویو همه وسا ارمیخودم بعد از ظهر کارگر م -

 : آروم دم گوشم گفت  نیرام شیرفت پ وایبعد که حواس ش یکم و

 . باغ  يالیو ياز اتاقا یکی يببرن بزارن تو گمیم -

 . سپاس گذارمو به عمو دوختم  نگاه

تماس گرفت و چند تا  یشرکت خدمات هیعمو هم با .  رونیرفتند ب نیتا عصر موند و ساعت پنج با رام وایش

 . باغ  يالیرو منتقل کرد و لیکارگر خواست و تا شب همه وسا

روش بودند ،  شیشخص لیکه وسا زیم کیاتاقش فقط چمدان لباساش و  يتو دیبرگشت و د نیشب رام یوقت

 : و گفت  رونیهست اومد ب

 ؟  لمویوسا نیکجا برد. پس من امشب کجا بخوابم  -
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 : تمام گفت  يخونسرد با عمو

 .  ختمیهمه رو دور ر. منم کارشو راحتتر کردم .  زهیریم رونیب لوینگفت عصر همه وسا ندتیمگه زن آ -

نگفت و رفت اتاق  يزیچ یول ومدهیمعلوم بود که اصال از رفتار عمو خوشش ن. منقبض شد  نیرام صورت

 . مهمان 

 یفرسودگ لیشناسنامه اش رو تازه به دل نیخدا رو شکر رام.  رو داد بهش نیرام يروز بعد عمو شناسنامه  دو

که کامال با  یجعل يشناسنامه ا. عوض شدن شناسنامه نشد  ينو بودن متوجه  لیعوض کرده بود و به دل

 .بود  دیدومش سف يبرابر بود فقط صفحه  یواقع يشناسنامه 

 يبرا مویانرژ دیبا. نرفتم  گهید ندفعهیهمه رو دعوت کرده بود خونه اشون ا نیراست يآقا یقبل از عروس شب

 . فردا مقاوم باشم  يبرا دیبا. شوهرمه  یفردا عروس.  ذاشتمیفردا م

 . بود که عمو و مامان رفته بودند که تلفن زنگ خورد  یساعت کی

 . بله  -

 ؟  یجون ، خوب گانهیسالم  -

 .، ممنون  وایسالم ش -

 يبرا يومدیخب امشب ن ینگفتم بهت ول يزیچ نیهم يبرا يایامشب م کردمیجان فکر م گانهیستش را -

که من خواهر ندارم و تو هم  یدونی، م شگاهیآرا يایازت خواهش کنم فردا باهام ب خواستمیم. زنگ زدم  نیهم

 ؟  يایفردا به عنوان همراه باهام م.  یکه مثل خواهرم

عاشقشم  دونهیکه م یبا کش شیتو روز عروس خوادیشرمه که ازم م یانقدر ب یعنی. درخواستش خشک شدم  از

 ؟  شگاهیبشم همراهش و باهاش برم آرا

برام  نکهیبا ا.  کنهیدرخواستو ازم م نیکه تو جمع داره ا دیفهم شدیاومد م یکه از پشت تلفن م ییسر و صدا از

 وایدرسته ش.  امیشکست خورده ها به نظر ب مثل خواستیدلم نم. قبول کردم  یول شدیشکنجه محسوب م

 .  نهیبب منوشدن و شکستن  فیضغ دینبا ینابود کرده ول مویشوهرمو ازم گرفته و زندگ

 ؟ شگاهی، ساعت چند و کدوم آرا امیباشه م -

 ؟  يایواقعأ باهام م -

 ؟  امیآره چرا ن -

 (...) .  شگاهی، باشه پس ساعت ده صبح آرا یچیه -
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 . جان  وایرأس ساعت اونجام ، خداحافظ ش -

 . خداحافظ  -

 یبرم عروس دیاز عشقم جدا بشم ، چرا من با دیآخه چرا من ؟ چرا من با. شد  ریرو که گذاشتم اشکام سراز تلفن

 . شوهرم و تازه همراه هووم هم بشم 

،  ارمیدووم ن دمیترسیم.  دمیترسیاز فردا م.  کردمیم هیبلند گر يبرام نمونده بود ، با صدا یمقاومت چیه گهید

 زترهیاز خواهر برام عز کردمیفکر م یزمان هیدوستم که  نینتونم تحمل کنم که شاهد ازدواج شوهرم با بهتر

 .باشم 

 .هام خوابم برد  هیگر نیب یکردم و ک یخودمو به اتاقم رسوندم و سرمو تو بالش مخف یک دمینفهم

تخت بلند کرد و محکم به آغوش  يبا عجله وارد اتاقم شد و منو از رو یکینشده بودم که  قیخوابم عم هنوز

 .  دیکش

 . شد  دیام شد هیهستم گر یتو آغوش گرم و امن نکهیحس ا با

فرصت مخالفت نداد و زود تماس  یحت تهیاون عفر. من  يکوچولو گانهیآروم باش دخترم ، آروم  سسسیه -

 . ، ببخش نور چشمم  شرمندتم دخترم. گرفت 

 ...عمو . عمو ، عمو کمکم کن ، عمو کمکم کن تحمل کنم  -

اشکهاتو ازش  نیدخترم ، خدا تقاص همه ا دهیخدا جوابشو م. نکن  هیگر نجوریجان عمو ، عمر عمو ، نفسم ا -

نامردم نگذره که  خدا از اون خونه خرابکن و اون پسر. بچه هامو خراب کرد  یکه زندگ نهینب ریخ یاله.  رهیگیم

 . شدم  اهیتو و برادرم روس يجلو

 .  نینکن نشیبره ، عمو نفر نیرام يخار به پا ستمیحاظر ن یعمو ، عمو من حت نینگ نجوریتو رو خدا ا -

 ي؟ اونم بعد نامرد زمیعز يخوبشو بخوا یتونیآخه چطور م یول.  کنمینم نشیباشه دخترم ، باشه نفسم نفر -

 .که در حقت کرده  يا

 شهیخوشبخت م وایدر کنار ش نیاگر رام.  خوادیمعشوقشو م یعاشق هم فقط خوشبخت هیعمو من عاشقشم ،  -

 . ، بره  ستین ی، حرف

. واقعا ممنونشم . آروم بخوابم  یتا صبح منو محکم تو بغلش گرفت و موهامو نوازش کرد تا تونستم کم عمو

 . و آرامش آغوشش دارم و چه سخاوتمندانه تا صبح بهم آرامش داد  تیو امنبه محبت  ازیکه ن دونستیخوب م
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 دیبا ننیشکستنمو بب خواستمینم. گرفته بودم  ممویمن تصم یکردن منصرفم کنن ول یسع یلیو مامان خ عمو

 . من محکم و مقاومم  دادمیبه همه نشون م

 .  ششیگفت برم پ دنمینشسته بود و با د نمیعمو تو نش.  نییو اومدم پا دمیدوش گرفتم و لباس پوش صبح

 .  ریسالم عمو جون ، صبحتون بخ -

 ؟  يبر يخوای؟ م هیقطع متیدخترم ، تصم ریصبح تو هم بخ -

 .  رمیبله عمو جون ، هرچقدر هم برام سخت باشه من م -

 : برداشت و به دستم داد و گفت  شیمبل کنار ياز رو يا بسته

صبح با  روزیلباسو د نیا.  یبدرخش یواقع يامشب به معنا خوامیپس م یرو گرفت متیپس حاال که تصم -

 . میشراره انتخاب کرد

 هی. بود  یلباش فوق العاده قشنگ. فوق العاده بود . و بازش کردم و لباس رو در اوردم  زیم يرو گذاشتم رو بسته

 .  یقرمز آتش یلباس ماکس

 . بپوشم  ونیا تونمیمن نم یقشنگه ول یلیعمو خ -

 . لباس واقعا برازندته  نیچرا ا -

 ..آخه  -

 ينجوریشب ا يوقت نذاشته لباسها چیه نیرام یبگ يخوایم.  شناسمتی، خوب م یبگ يخوایم یچ دونمیم -

 . درسته .  یبپوش

 . کامال معلوم بود که جوابم مثبته  یول. نگفتم  يزیبه عمو کردم و چ ینگاه

 . نداره  یدوست داره و چ یچ نینداره که رام یتیاهم چیه گهید -

 . زنشم  دونمیمن که م یول دونهینم نیعمو جان درسته رام -

 ؟  يریپذیحرفمو م. لباسو بپوش  نیبه خاطر من امشب ا -

 . من قانونه  ي، حرف شما برا نیدار اریاخت. چشم عمو جان  -

 .  میو با هم به آشپزخانه رفت دیبوس مویشونیزد و بلند شد پ يلبخند عمو

، فقط مدام تو چشماش اشک جمع  گفتینم یچیمامان ه. زور عمو و مامان چند لقمه خوردم تا ضعف نکنم  به

 .  کردیپاکشون م يبا دستمال کاغذ عیسر یول شدیم
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 یم دیخونه با نییتز يکه برا ياومدم که همزمان افراد رونیبرداشتم و ب فمویک نمیریش ياز خورن چا بعد

 .  دنیاومدن رس

هستم و  نیکه در رو باز کرد گفتم همراه راست یبه خانم دمیرس یوقت. دادم با آژانس برم  حیخاطر حالم ترج به

که  یلبخند مصنوع هیبا  يا یسالم و احوال پرس. بود  دهیقبل من رس وایش. کرد  ییراهنما یاونم منو به سالن

 . شگرها یدست آرا ریز میدم کردم و نشستصورتم نشونده بو ياز صبح رو

انتخاب  يبرا شگریکه آرا یژورنال ياز رو.  شدیم نطوریا دیعمو ازم خواسته بود که امشب بدرخشم پس حتما با

. مشغول شد  شگریرو انتخاب کردم و آرا شدیکار م نینگ يها فیاز مدل رو که توش رد یکی. مدل دستم داد 

 انیناهار شا يبرا. ها انجام شد  کوریمان با وایش يمثل ابرو و صورت و رنگ مو ییابتدا يتا قبل از ناهار کارها

 .غذا اورده بود 

از موها  یبود که قسمت يمن طور يمدل موها. مشغول درست کردن موها شدن  يشگرهایاز ناهار آرا بعد

کار موها که تمام . بودن  یدرشت يهمه اش فرها هیو بق شدیکار م نینگ يها فیو روشون رد شدنیدرست م

سرش ثابت کرد و  يرو روهم تاج و تور  شگریبپوشه و آرا شویعروس فسدیکمک کردم تا لباس  وایشد اول به ش

 .  دمیو لباسمو بپوش يگریاتاق د يبعد خودم رفتم تو

 ینوار ده سانت هیگفت دکلته بود و با  شهیلباسم م. نگاه کردم خودم از خودم خوشم اومد  نهیآ يخودمو تو یوقت

اش هفت مانند بود و دورش  قهی.  شدیسرشونه هام نگاه داشته م يرو دیدرخشیم نینگ يها فیکه روش رد

 . در تضاد بود  موندیمثل برف م نیمکه به قول را دمیلباس با پوست سف يقرمز. شده بود  يکار نیتمامأ نگ

 ادیوجود داره منو به  میکه تو زندگ یکیکوچ زیهر چ وصلن ، نیبه رام ییجورا هی، همه خاطرات و افکارم  نیرام

 .  ندازهیم نیرام

پاشنه بلند  يکفش ها.  دمیکش یقیکه به خودم اومدم و نفس عم شدیکم داشت اشک تو چشمام جمع م کم

به خدم  نهیتو آ گهیبار د هیرو صورتم نشوندم و  مویکه با لباس بود رو پام کردم و لبخند مصنوع یقرمز رنگ

 .  دمیدرخشیم یواقع يدرست شده به معنا يبا اون لباس و موها. نگاه کردم 

 وایبه ش لمبرداریف يطبق دستور ها نیرام.  شگاهیبه آرا نیشدن من از اتاق همزمان شد با ورود رام خارج

 .  دیخم شد و لبهاشو بوس يشد و با لبخند نگاهش کرد و لحظه ا کینزد

 االن   یول دیبوسیمن بود و منو م يلبها يرو شیاون لبها تنها دو ماه پ.  دیکش ریبم تصحنه قل نیا دنید با
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و شنل حجابشو  دیکش وایصورت ش يتور رو رو نیانجام دادن و رام لمبرداریبه دستور ف گهیحرکت د چند

 يچند لحظه ا. بودم شد  ستادهیاومد بند شنل رو ببنده که متوجه من که کنار دوار ا. شونه هاش  يانداخت رو

صورتش قرمز شد و اخم  عیسر فتادبرهنه ام ا يام و بازوها نهینگاهش به قفسه س یوقت ینگاهم کرد ول رهیخ

 . کرد 

 . رو ول کرد و اومد طرفم  وایشنل ش رونیرفت ب لمبرداریکه ف نیهم

 : قفل شده اش گفت  يدندونها نیاز ب کشدیم يا یعب يکه نفس ها یحال بدر

 . اون همه آدم  نیب يایب یلباس پل نش نی، با ا گهید هیچه لباس نیا -

 ریقلبم هنوز از اون بوسه ت یول رهیبگ رادیبود ازم به خاطر لباس ا شیو شرع یشوهرم بود و حق قانون نکهیا با

 : باهاش مخالفت کردم و گفتم  میبار تو زندگ نیاول يبرا.  کشدیم

  . هم خوبه ، شما حواستو بده به عروست  یلیلباس من خ -

  

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

 

 : برگردم گفتم  نکهیبدون ا. از کنارش رد بشم که بازومو گرفت  اومدم

 . نشو  کیبه من نزد. رفته  ادتیکتابخانه عمو  يتو يحرفا نکهیمثل ا -

اومدم  شگاهیابرداشتم و از آر لمویو وسا دمیرفتم سمت مانتومو و پوش عیبازومو آروم ول کرد و منم سر نیرام

 .نکردم  یهم توجه وایش يخصمانه  يو به نگاه ها رونیب

رفتم و سوار شدم و به اشکهام اجازه  عیسر. پارك بود  ابانیکه اونطرف خ دمیعمو رو د نیکه اومدم ماش رونیب

 .  زنیدادم بر

 . دادن  يشد و اومد عقب نشست کنارم و بغلم کرد و شروع کرد دلدار ادهیپ مامان

وارد خونه شدم و رفتم  شدیباز م نگیکه از داخل پارک ياز در میدیرس یوقت.  میکه آروم شدم راه افتاد یکم

چشمام رو خشک کردم و خودمو مرتب کردم و رفتم  ریز. بود  ختهیضد آب بود و نر ملمیخدا رو شکر ر. اتاقم 

 . غم من بود  يجشن به معنا نیا يشاد.  کردمیم هیاز درون گر نیا یصورتم بود ول يلبخند رو نکهیبا ا.  نییپا

 . و عذاب بکشم  نمشونیوارد شدن عروس و داماد رفتم آشپرخانه تا کمتر بب با
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بعد  کمی.  یصندل ينشستم رو خوردیداشت آب م نکیکه دم س يآشپزخانه شدم و بدون توجه به فرد وارد

 . نشست روش  یکیشد عقب و  دهیکش میکنار یصندل

 ؟  یخودت گانهی -

 . بود نگاه کردم  دهیکه سوألو پرس یو به کس برگشتم

 ! فرهاد  -

 .  يخوشگل شد یلیمن خ يخدا.  یپس خودت -

 . فتیممنون از تعر -

 ؟  یخوب. ، اول نشناختمت  یخودت باش شهیباورم نم -

 .  نمتیبب نجایامشب ا کردمیفکر نم. خوبم ممنون  -

اولش فکر کردم عروس  نهیرام یمامان گفت عروس یصادقانه بگم وقت. دور  ختیکدورتها رو ر دیباالخره با -

 تتونیمیو صم نیرام تیراستش با اون همه حساس. جا خوردم  گانستیگفت عروس دوست  یوقت یول ییتو

 .  نیکنیبا هم ازداج م نیتو و رام کردمیفکر م

 .  شهیکه به ازدواج ختم نم یتیمیهر صم -

 . مانع برداشته شد  نیبود که امشب ا نیاگر مانع رام. هستم  شنهادمیمن هنوزم سر پ گانهیدرسته ،  -

 . امشب کم داشتم  نویمن فقط هم يخدا

 . نداشت فرهاد  نیبه رام یربط چیجواب من ه -

رو  گریفکر کردم شما همد نیبا اون واکنش رام. داشت  میربط مستق نیمن به رام دنیکنار کش یول -

 . دادم مزاحمتون نشم  حیمنم ترج و نییخوایم

 . ادامه نده فرهاد  گهید کنمیخواهش م -

 . از جام بلند شدم و از آشپزخانه خارج شدم  و

عمو با تعجب بهم نگاه .  ستادمیرفتم و کنار عمو ا. خوندن خطبه  يبرا شدندیبود و داشتند آماده م دهیرس عاقد

 : کرد و آروم کنار گوشم گفت 

 ! یستیبا نجایا يخواینکنه م -

 : و گفت  دیکش یقیعمو نفس عم. بله تکون دادم  يبه معنا سرمو

 .  یپسرم باش يو شاهد نامرد یستیبا نجایا یستی، مجبور ن يدار يتو خود آزار -
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 . تابتونم باور کنم  نمیباشم و بب دی، با ستمیبا دیچرا عمو جون با -

همش  یعمو هم رفت کنار عاقد ول. همه رو به سکوت دعوت کرد و عاقد شروع کرد  نیراست يموقع آقا نیهم

 .  کردینگاهم م یبا نگران

که کنارم  يمرد يبله رو گفت به بازو وایش یوقت.  کردنیتو قلبم داشتن فرو م ییعاقد انگار چاقو يهر کلمه  با

خدا رو . منو گرفت  نجوریدور شونم حلقه کرد و ا مرد دستشو باز کرد و.  افتمیبود چنگ زدم تا مبادا ب ستادهیا

پشت همه به ما بود و داشتن به عروس و داماد نگاه  وبود  يدیدنج و دور از د يبودم جا ستادهیکه ا ییشکر جا

، فقط مهم  هیبرام مهم نبود که اون ک گهید یحت. متوجه نشد که اون مرد منو اونجور گرفته  یو کس کردنیم

 . و رسوا نشم  امیدر ن يوقت از پا هیبود که اونجا 

بله رو  ییبلند و رسا يمکث با صدا هیبا چند ثان نیرام. خواست  تیرضا نیکرد و از رام يخطبه رو جار عاقد

 . نتونستم تحمل کنم و پاهام سست شد  گهیکامل شکستم ، از درون نابود شدم ، د نیرام يبا بله . گفت 

 . تخت  يو گذاشتم رو نییپا ياز اتاق ها یکی يتو دیمنو کش. دورم کرد  منو محکم گرفت و از اونجا مرد

 چت شد دختر خوب ؟  -

 . فرهاد بود .  کردینگاهم م یبه مرد انداختم که با نگران ینگاه

 حالت خوبه ؟  گانهی -

ور که همونج. اش  نهیفرهاد نشست کنارم و سرم رو گذاشت رو س. به فرهاد انداختم و بغضم شکست  ینگاه

 : گفتم  کردمیم هیگر

 .. ینگ یفرهاد قول بده به کس -

 ؟  يدوست دار نویتو رام. به سوألم جواب بده  یکس نگم ول چیبه ه یچیکه ه دمیباشه من قول م -

دروغ فقط  يدادم به جا حیترج. نداشت  يا دهیفا يکار یبود پس مخف دهید دیاز آنچه که با شتریب فرهاد

 . رو بگم  قتیاز حق یقسمت

 . اون منو نه  یرو دوست دارم ول نیآره من رام -

صاف نشستم و با . کنم و خودمو جمع و جور کنم  یخودمو خال یکردم تا تونستم کم هیگر يا قهیدق دو

 : چشمامو خشک کردم و گفتم  ریکه فرهاد بهم داد ز یدستمال

 درسته ؟ .  مونهیخودمون م نیموضوع ب نیفرهاد ا -

 . مطمئن باش  مونهیخودمون م نیموضوع ب نی، ا دمیقول م -
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 . ممنون  -

رسوا نشدن  يبرا دیبا یکنم ول هیگر خواستیهنوز هم دلم م.  رونیب میخودمو مرتب کردم و اومد نهیآ تو

از  یکیاالن خودم شده بودم  یاومد ول یبدم م کننیم هیکه مدام گر ییاز کسا شهیهم.  کردمیخودمو کنترل م

 . اونها 

اول رفتم . که گرفته بودم رو برداشتم و رفتم جلو  یست يدستبند ها.  گفتنیم کیبه نوبت داشتن تبر همه

بستم و  نیکنم دستبند مردونه رو به دست رام یلرزششون رو مخف کردمیم یکه سع ییو با دستا نیسمت رام

 : گفتم 

 . پسر عمو  یخوشبخت بش دوارمیام -

 وایبگم که ش کیو دستبند زنانه رو به دستش بستم و خواستم تبر واید و منم رفتم سمت شکر يتشکر نیرام

 : گوشم گفت  يتوجه تو چیدستشو دراز کرد و بغلم کرد و آروم بدون جلب کردن ه

چشمت  دونمیرو بهت بگم ، م يزیچ هی خوامیم یو کادوت ول کیبه خاطر تبر زمیممنون دوست عز یلیخ -

 .  نمتینب نمیدور و بر رام گهید. کن  رونیاز سرت ب یمال منه ، فکرش رو هم حت گهید نیرام یول نهیدنبال رام

ازش جدا شدم و رفتم باال تو اتاقم و اشکام باز هم بدون . تعجب سرمو از سرش دور کردم و نگاهش کردم  با

 . شدن  ریاجازم سراز

 یمال خودمه ، عشق منه ، شوهر خودمه ، ول نیم که رامداد بزن خواستیدلم م. اونه  نی، گفت رام نمیرام گفت

خودمو کنترل  تونستمینم گهید. ام شدت گرفت  هیهم هست گر وایاالن شوهر ش نیرام نکهیاوردن ا ادیبا به 

 .  رفتدود شد و به هوا  وایش يکردم مقاوم باشم با حرفها یسع یکنم هر چ

**** 

که بر سر  یمانع بزرگ.  دیگنجیتو پوست خود نم یاز خوش. بود  گانهیبه  انیحواس شا یمدت مهمان تمام

 . برداشته بود  انیرا از سر راه شا نیکه داده بود عمل کرده بود و رام یبه قول وایش. راهش بود برداشته شده بود 

 گانهی وایش یوقت. عروس و داماد رفته  شیپ کیتبر يبرا گانهیها متوجه شد که  کیاز خوندن خطبه و تبر بعد

تنها چند لحظه .  شناختی، خواهرش را خوب م دیگویم گانهیبه  يزیدارد چ وایرا بغل کرد حتم داشت که ش

 .  افتیرا ن گانهینگاهش را برگرداند  یحواسش به پدرش پرت شد و وقت
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کرده بود و همه داشتن  یقیارکست شروع به نواختن موس. نشست و منتظر شد  شیسر جا یساعت ربع

 یصندل يرقص بود رو هیها پا یدر مهمان شهیکه هم انیشا.  زدندیم يهم برف شاد يو چند نفر دنیرقصیم

 . آمد  یم نییافتاد که از پله ها پا گانهینگاهش به  نکهیتا ا دییپایاش نشسته بود و اطرافش را م

و با آن همه  شیلباس و موها يرو ينهایو نگ یدر آن لباس قرمز آتش گانهی. ضعف رفت  گانهی يبرا دلش

 .  دیدرخشیاش مانند ستاره ها م ییبایز

 . رفت  گانهیزد و به طرف  يلبخند انیشا

 .  دهندیافتخار رقص به من م بایخانم ز -

 ... من  انیشا -

 . دعوتمو رد نکن  کنمیخواهش م -

 . خب باشه  یلیخ -

.  شدینواخته م یمیآهنگ مال. را مانند پرنسس ها در دست گرفت و به سمت محل رقص رفتن  گانهی دست

 یبه آرام گانهی. کردن  دنیحلقه کرد و با حفظ فاصله شروع به رقص گانهیدستش رو دور کمر  یبه آرام انیشا

 . شد  گانهیچشمان  يمتوجه قرمز انیشا. مانده بود  رهیخ انیشا ي قهیو نگاهش به  خوردیتکان م

 چشمات چرا قرمزن ؟  گانهی -

 : خورد و با من من گفت  یتکان گانهی

 . دارم  تیحساس يبه برف شاد...  یچیه...  زهیچ -

 ؟  یستین تیبدجور قرمز شدن ، اذ یآهان ، ول -

 . ، خارش و سوزش چشم ندارم  شهینه فقط قرمز م -

 . ور کن من عاشقتم با گانهی؟  ياونروزم فکر کرد يبه حرفا گانهی -

 .  ستیحرفها درست ن نیبس کن ، ا کنمیخواهش م انیشا -

 . را از دور کمرش باز کرد و رفت آشپزخانه  انیشا يدستاها و

،  نیراست يآخر شب بعد از رفتن مهمانها آقا. با او همکالم هم نشد  یحت گانهیکرد  يهر کار انیجشن شا هیبق

تا لباس عوض کنند و ساعت پنج صبح  نیراست يرا دست به دست داد و با هم رفتند به خانه  وایو ش نیرام

 . کانادا بشن  یراه

**** 
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و  انیطرف و شا کیاز  وایبا ش نیرام دنیزجر د. تحملم تمام شده بود  گهید. مهمانها هم رفتند  نیآخر باالخره

 .  کردیم زیتحملم رو سر گهیطرف د هیاصرارهاش از 

 شونویشب عروس نیاجازه نداد تا اول نیعمو به رام یامشب آماده کرده بود ول يرو برا نیاتاق رام وایش نکهیا اب

 .  وایکرد تا برن خونه ش یرو راض وایش یچطور ول دونمیهم نم نیخونه باشن ، رام نیتو ا

.  دمیپوش يبلوز راحت خاکستر هیبا  یمشک نیشلوار ج هیرفتم تو اتاقم ، لباسمو در اوردم و  یحرف چیه بدون

 "نوشتم  یکوچک يبرگه  يرو.  نییبرداشتم و رفتم پا چموییو سو دمیشال پوش هیمانتومو با  نیدم دست تر

 نمیسوار ماش نگیرفتم پارک. بود  نیرام لیباشم که تمامأ وسا یاتاق يامشب تو خواستیدلم م.  "من رفتم باغ 

 . شدم و با سرعت باال به سمت باغ به راه افتادم 

ساکت باشه  نیماش يوقت دوست نداشتم فضا چیه.  کردیداغون م شتریاعصاب خرابم رو ب نیممتد ماش سکوت

.  ختیعصابمو به هم ر شتریپخش شد که ب يآهنگ شاد. روشن کردم  نمویدست بردم و ضبط ماش. 

 . بهم داده بود  وایرو ش که در حال پخش بود يا يد یمخصوصا س

داشت  یمیمال يخودمو که آهنگ ها يها يد یاز س یکی.  رونیرو در اوردم و از پنجره انداختمش ب يد یس

به دفعات گوش کردم ،  دمیو کنار کش واستیعاشق ش نیرام دمیفهم یکه از وقت یآهنگ يرو گذاشتم و رو

 . پخش کردم 

 اون که کنارته  اگه

  خوادین ماز م شتریرو ب تو

  یبا همون راحت اگه

 ادیباهات را م اگه

 روزگار بد تو رو ازم گرفته اگه

 خاطرات خوبمون از خاطرم نرفته  اگه

  یبا من نباش یآرزمومه حت تیخوشبخت

  یاز خاطراهامون جدا ش یحت

  یمونینم دونستمیاول م يهمون روزا از

 یعشق تو چشام بخون یتونینم دونستمیم

 بود  يگریاول دل تو با د يهمون روزا از
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 پات بمونه  شهیهم کاش

 بود  يکه عشق بهتر اون

  یبا من نباش یآرزمومه حت تیخوشبخت

  یاز خاطراهامون جدا ش یحت

 )آرزومه  تی، خوشبخت یعباس امکیآهنگ س(  

چشمام رد  يمدام از جلو یعروس يبد بود ، صحنه ها یلیبودن ، حالم خ زشیبا سرعت در حال ر اشکام

و آهنگ  کردمیم هیبه شدت گر. خارج از حد تحملم بود  گهید زیهمه چ. اوردن  یو باز دلمو به درد م شدنیم

خودم  نیخودم بودم که متوجه نشدم از ال يغم زده  ي، انقدر تو حال و هوا کردمیم یرو دوباره و دوباره پل

 گهید یکردم ترمز کنم ول ی، سع دمیاومد رو شن یکه از رو به رو م ینیبوق ممتد ماش يمنحرف شدم فقط صدا

 ...شده بود  رید یلیخ

**** 

 الیخراب کنار تلفن نشسته بودند و پشت سر هم داشتند با تلفن و یشراره و بهروز با حال. چهار صبح بود  ساعت

 . نگرانشان کرده بود  نیخاموش بود و ا گانهی یگوش.  گرفتندیتماس م

 دخترم کجاست ؟  یعنی،  جوشهیو سرکه م ریس بهروز دلم داره مثل -

 .پس حتما اونجاست . باغ  يالیو رهینوشته بود که داره م گانهی،  زمیآروم باش عز -

شده ؟  یچ یعنی،  دهیهم که باشه تلفن رو جواب م یتو هر وضع گانهی؟  دهیاگه اونجاست پس چرا جواب نم -

 .دارم  یبیبهروز دلشوره عج

 یامشب فشار کم. بخواد  ییحق بده که خلوت و تنها گانهیبه . آروم باش  یبد به دلت راه نده شراره ، کم -

 ! متحمل نشده 

از  گانهیکه  شدیم یدو ساعت.  زدیدل خودش هم شور م یول گفتیآرام کردن همسرش م يرا فقط برا نهایا

 گرید.  دادیرا جواب نم الیتلفن و یهنوز هم کس یول الیو دیرسیم دیخانه خارج شده بود و قطعا تا االن با

 . تحمل خودش هم تمام شد ، از جا برخواست 

 . تنها بمونه  خوامیپس نم دهی، اگر حالش انقدر بده که جواب تلفن هم نم الیو رمیمن م -

 : با سرعت پاشد و گفت  شراره

 .  کنمیدق م الیتو من از فکر و خ دنینگو نه که تا رس کنمی، خواهش م امیمنم م -
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 . باشه تکان داد و هر دو به اتاقشان رفتند تا آماده بشن  يسرش رو به معنا بهروز

را دست گرفته  لشیشراره موبا. خارج شهر در حال رفتن به باغ بودند  يساعت بعد شراره و بهروز در جاده ا مین

 .  شدیم شتریب شینگران شدیبه زنگش داده نم یهر بار که جواب، با  گرفتیتماس م الیبا تلفن و قهیبود و هر دق

 يبدرقه  يبرا دیبا شیوقت پ یلیآمد که خ ادشیکه ناگهان  کردیم یدر هم و متفکر رانندگ يبا اخم ها بهروز

موضوع اصال به چشمش  نیبود که فراموش کرده بود ، ا گانهیفرودگاه ، انقدر نگران  رفتنیعروس و داماد م

بدرقه  يو برا شیپ یگرفت و گفت مشکل ستما نیراست يرا از دست شراره گرفت و با همراه آقا لیموبا.  امدین

. قطع کرد  عیاست و سر گرید یآنها گفته بود که حالشان کامال خوب است و مشکل یو در جواب نگران روندینم

 .و دوباره مشغول زنگ زدن شد  دیاز دستش کش بایرا تقر لیشراره موبا

 يو دود ییو آمبوالنس در کنار جاده و روشنا یو آتش نشان سیپل نیماش يتجمع تعداد دنیبعد با د قهیدق چند

را نگاه داشت و هر دو با ترس  نیماش اریاخت یب.  ختیفرو ر نهیدلش در س شدیم خشیکه از طرف دره در هوا پ

 . شدن  کینزد تیشدن و به جمع ادهیفراوان پ

، ظاهرا  کردندیخارج م نیر کنار جاده افتاده بود و چند نفر داشتند فرد مسدوم را از ماشد يخورد شده ا دیپرا

 . دره بروند  نییکمک به پا يبرا خواستندیبود و تازه م دهیامداد تازه رس

 . مانعش شد  يبه سمت دره برود که مامور خواست

 .  نمیبب دیمن با نیولم کن -

 .  نیبمون نجایآقا ، لطفا هم شهینم -

 . دست مامور را گرفت و عاجزانه از او خواهش کرد  بهروز

 .  کنمی؟ آقا دخترم ، خواهش م هیچ سوزهیکه داره م ینیماش نیبگ کنمیآقا خواهش م -

که  دیزد و پرس میسیدره رفته بود ب نییمنظور بهروز شده بود به همکارش که به پا يکه انگار متوجه  مامور

 . است  ینیمنفجر شده چه ماش نیماش

 . آزاراست  -

آزارا  گانهی نیماش. افتاد  نیو دو زانو زم دیاز ته دل کش يادیفر. بود تا بهروز نابود شود  یکلمه کاف کی نیهم

 . بود  دهینرس الیاصال به و گانهی.  دیفهمیجواب ندادن ها رو م لیحاال دل. بود 
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نشسته بود و زجه  نیزم يبه سرعت خودش را به بهروز که رو.  دیرا فهم زیشوهرش همه چ دنیبا د شراره

 نیمامور.  کردندیم هیگر یهر دو به سخت.  سوختیدل آنها هم در آتش م نیانگار همراه با آن ماش. رساند  زدیم

 .  ندکه با آمبوالنس ها آمده بودند به کمک آنها آمد يو دو نفر از افراد

 یکه امکان ندارد کس دیفهم شدیکه آنجا شعله ور بود م ینیاه به ته دره و ماشنگ کینبود ، تنها با  يدیام چیه

 .  کردیرا در خود نابود م نیداشت ماش رحمانهیآتش ب. تا آن لحظه زنده مونده باشد  نیدر آن ماش

به شراره که  يقو یپزشک حاظر در آنجا آرامبخش صیو بهروز را به سمت آمبوالنس ها بردند و با تشخ شراره

 . شد  هوشیگفت ب شهیبعد شراره م قهیشد که تنها دو دق قیتا سکته کردن فاصله نداشت تزر يزیچ

. بهروز که هنوز در ته قلبش داشت هم نابود شد  دیام نیزدن آخر میسیکه شماره پالك خودرو را ب یزمان

 .بود  گانهی نی، ماش نیماش

 شیبرا زیچ چیه گرید گانهیبا از دست دادن . بود  زشیهمه چ گانهی. شده بود  کیبهروز کامال تار يبرا ایدن

 . زده شد  میسیکه کنارشان بود ب يبرود که به مامور نشیخسته و داغون خواست به سمت ماش. مهم نبود 

 .  ستین نیدر ماش يجسد چیجناب سروان آتش خاموش شده ، ه -

 . بوده  نیخانم تو اون ماش هی،  نیاطراف را بگرد عیسر -

چگونه  دیخودش هم نفهم.هنوز هم زنده است  گانهیکه  نیبه ا دیام. شد  دهیبه قلب بهروز تاب يدیام ي روزنه

 . شد  ریمامور و افراد آنجا را کنار زد و به سمت دره سراز

اشتند بهروز او را به حال خودش گذ تیوضع دنیو افراد هم با د نیمامور.  گشتیم گانهیخودش هم دنبال  دیبا

 . 

 يادیز اریفقط متوجه مقدار بس. نشد  افتی گانهیاز  ياثر چیه یاطراف را گشتند ول يساعت تمام منطقه  مین تا

 . از تخته سنگها شدند  یکیخون در کنار 

 : گفت  يبلند يبه دلش باز گشته بود با صدا گرید يکه ترس بار بهروز

 . بهم بگه کجاست  یکیپس دختر من کجاست ؟  -

 : شد و گفت  کیبه بهروز نزد يمامور

را به آنجا منتقل کرده اند ،  یتماس گرفته شده و گزارش شده که خانم جوان سیها با پل مارستانیاز ب یکیاز  -

 .  نیایبا ما ب ییشناسا يلطفأ برا
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رفتند  يپرستار هستگایبا هم به ا. بودند  مارستانیبعد در ب قهیدق ستیب. همراه شد  سیبا پل یبدون معطل بهروز

 . 

 مارستانیب نیرو امشب به ا یکه خانم دیگزارش کرده بود سیهستم ، به پل يسالم خانم ، من سروان احمد -

 . اوردند 

 .  دمیخبر م یبله درسته ، االن به دکتر صارم -

 . شد  کیبه آنها نزد یجوان يلحظه بعد مرد چند

 . ماس گرفتم ت سیمن با اداره پل. هستم  یسالم ، من صارم -

 اون خانم مشخص نشده ؟  تیسالم ، هو -

 . بگم که من خودم اون خانم رو اوردم  دینه ، البته با -

 . نیبد حیلطفا کامل توض -

 دایاز دست داده بوده پ يادیکه خون ز یدر حال یداد که چگونه آن خانم را در کنار تخته سنگ حیتوض دکتر

 . کرده 

که اون خانم از دست داده بود قطعا  یصبر کنم تا آمبوالنس برسه با اون همه خون خواستمیاگر اون لحظه م -

 . ماند  یزنده نم

 :بود اشاره کرد و گفت  ستادهیآشفته ا یبه بهروز که با حال مامور

 . اون خانم دخترشون هستند  ادیبه احتمال ز.  ننیآقا ، اون خانم رو بب نیاگر امکانش هست ا -

 . هستند  ژهیو ياون خانم االن تو بخش مراقبت ها. هماهنگ کنم  نیزه بدچند لحظه اجا -

 .داد  لیاستر يکرد و بهش لباسها ییراهنما ژهیو يبهروز را به بخش مراقبت ها يبعد پرستار قهیدق ده

ام باالخره تم. نباشد  گانهیاون شخص  دیترسیم. تخت نگاه کند  يبه فرد رو دیترسیکه وارد اتاق شد م یزمان

 . توانش را جمع کرد و به صورت آن شخص نگاه کرد 

 یچیصورتش بود و سرش هم باندپ يرو ياریبس يها يکبود نکهیبا ا.  دیکش یصورتش نفس راحت دنید با

 . بود  گانهی. خودش بود  یشده بود ول

را که حاال  گانهیدست . در چشمانش جمع شده بود  یاشک خوشحال نباریا. شد  کینزد گانهیبه  یبه آرام بهروز

 . زنده بود  گانهی. قلبش آرام گرفته بود . گچ گرفته شده بود را دست گرفت 

**** 
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 ادیاطرافم باعث شد نتونم ز ادینور ز یکردم چشمام رو باز کنم ، ول یبود ، سع دهیچیتو سرم پ يدیشد درد

 یبزنم ول یخواستم حرف. عموه  يدادقت متوجه شدم که ص یبا کم.  دمیشنیاز کنارم م يزمزمه ا. بازشون کنم 

 . بود  یفیضع يکه از هنجره ام خارج شد ناله  ییتنها صدا

 ؟  يجان ، دختر گلم ، نفسم به هوش اومد گانهی -

 ..و ..مــ .. عــ -

 .  زمیدخترم چشماتو باز کن عز. جان نصف عمر شدم  گانهیجان عمو ،  -

صورت مهربون عمو بود که با  دمیکه د يزیچ نیاول. چشمامو باز کنم  یتوانم را جمع کردم تا تونستم کم تمام

 .  کردیقرمز داشت با لبخند بهم نگاه م ییچشما

 ، شده ؟  یچ... مو ...عــ -

 .  کنمیاالن دکتر رو خبر م. نشده دخترم ، آروم باش  يزیچ -

 . زود به خواب رفتم  یلیدوباره چشمامو بستم و خ. با سرعت دور شد  و

تا  دیطول کش یکم. دستگاه بودم  یبا کل دیاتاق سف هیتو . داشتم  يکه چشمامو باز کردم حال بهتر نباریا

کردن و  هی، خروجم آخر شب از خانه ، گر وای، حرف ش نیازدواج رام.  ادیب ادمی زیبشم و همه چ تیمتوجه موقع

 يصحنه ها. اومد  ادمی زیهمه چ!  صادفآره ت. اومد  یکه از روبه رو م ینیگوش کردن آهنگ و در آخر ماش

 .جلو چشمام ظاهر شدن  يگریپس از د یکیتصادف 

چرخاندم تا از جاده منحرف بشم و حداقل  عیشده بود ، فرمان را سر رید یلیخ گهیکردم ترمز کنم د یسع یوقت

برخورد کرد و  ییرو به رو نیبا شدت تمام به ماش نیبود و ماش ادیبسرعتم ز ینزنم ول بیآس يا گهید نیبه ماش

بود که  نیا دیکه اونموقع به ذهنم رس يتنها کار.  رهیداره به سمت دره م میمستق نیتازه متوجه شدم که ماش

 .  ستین ادمی یچیه گهیو د رونیپرت شدم ب نیبعد هم که از ماش. رو باز کنم  نیدر ماش

دست .  دمیکه د ییتا جا یتکون بخورم ول تونستمینم ادیز. به خودم انداختم  ینگاه.  مارستانمیاالن تو ب حتما

درد قفسه  کردیم تمیکه اذ يزیچ یول کردیراستم تو گچ بود و به دست چپم هم سرم وصل بود ، سرم هم درد م

 . گرفتیام درد م نهیقفسه س دمیکشیهر بار که نفس م. ام بود  نهیس ي

 يچشما دنیبا د. به تن داشت وارد شد  يدیکه روپوش سف یکه در اتاق باز شد و مرد جوان کردمیناله م داشتم

 .  کیزد و اومد نزد يبازم لبخند

 .  دیصحبت کن نیتونیم. سالم خانم ، من دکتر معالجتون هستم  -
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 : گفتم  یآروم يصدا با

 بله ، حالم چطوره ؟  -

 براتون افتاده ؟  یچه اتفاق ادتونیشما . خب خدا رو شکر  -

 . من تصادف کردم .  ادمهیبله ،  -

 چیخدا رو شکر ه یول نیخون از دست داد يادیبرداشته و مقدار ز یقیعم مهیدرسته ، خب شما سرتون زخم ن -

 .، شکسته  نیدست راستتون رو هم که فکر کنم متوجه شد. به جمجمه و سرتون وارد نشده  یبیآس

 .  کنهیدرد م کشمینفس م ی؟ وقت یام چ نهیس يقفسه  -

 . دو تا از دنده هاتون شکسته  -

 بپرسم ؟  گهیسوال د هی شهیم -

 ! ، حتما  دییبله بفرما -

 ؟  نیشما دکتر -

 . دکتر معالجتون هستم  یبله ، من فرزاد صارم -

 .  کنمیفکر نم نطوریمن ا یول -

 ، به چه علت ؟  دیببخش -

رو  دهیکه د ییها بیو آس دهیم حیوضت تشویکه تازه به هوش اومده وضع یضیبه مر يآخه کدوم دکتر -

 !  شمارهیم

 : کرد و گفت  یکوتاه يخنده  دکتر

رو براشون  زیهمه چ ستیبد ن یلیخ تشونیاگر وضع دمیم حیصادق هستم و ترج مارامیخب من با همه ب -

پس براتون  نیدیهم ند یمهم بیباالست و آس تونیاریسطح هوش دمید.  نطوریشما هم هم. بدم  حیتوض

 . دادم  حیوضعتونو توض

 .گفتم  يسرمو تکون بدم که گردم درد گرفت و آخ نسبتا بلند اومدم

با زبانتون حرف  نیکن ی، پس تا چند روز سع دهیرفت بگم که گردنتون هم موقع افتادن ضربه د ادمیاوه  -

 .  نیبزن

 نیا.  کردینگاهم م ينم خونسرد با لبخند محواو. که به خاطر درد گردنم بود بهش نگاه کردم  یتعجب و اخم با

 . من افتاده  ریگ هیچه دکتر گهید
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 درسته ؟ .  نیبود گانهیخب خانم فکر کنم  -

 .  يکسر گانهیبله ،  -

، تا صبح آروم  دمیچند تا مسکن رو همراه داروهاتون م قیدستور تزر يخانم ، من االن به پرستار گانهیخب  -

 .  نیشیخوب باشه صبح به بخش منتقل م زیاگر همه چ.  نیخوابیم

 : گفتم  نیهم ي، برا تونمیافتاد نم ادمیدوباره سرمو تکون بدم که  خواستم

 . ممنون  -

کرد و رفت ، دارو ها  یاومد و چند تا آمپول داخل سرمم خال يبعد پرستار قهیاز اتاق خارج شد و چند دق دکتر

 . زود اثر کردن و دوباره به خواب فرو رفتم  یلیخ

پرستار کنار تختم  هیکه همراه  دمیرو د یشبیچشمامو که باز کردم همان دکتر د. شدم  داریب یصحبت يصدا با

 .  کردنیمنو چک م تیبودن و وضع ستادهیا

 . شدم  داریخوردم که دکتر متوجه شد ب يمختصر تکون

 خانم ، حالتون چطوره ؟  گانهی ریصبحتون بخ -

 . ندارم  يادیدرد ز شبید يمسکن ها قیسالم ، بعد از تزر -

 . میکنیبه بخش منتقلتون م گهیساعت د کیهم خوبه و تا  تتونیخوبه ، وضع یلیخ -

 . نگرانم شدن  یحتما تا کل. حواسم به مامان و عمو افتاد  هوی. نگفتم  يزیچ

 . خبر بدم  دیبا دکتر ، به خانوادم يآقا دیببخش -

 . هستند  نجایپدرتون هم ستین يازین -

 .  رونیرو چک کرد و دستور انتقال من به بخش را داد و رفت ب گهید زیدکتر چند تا چ. منظورش عموه  حتما

از دستگاه ها رو که بهم وصل بود رو جدا کردن و از اون اتاق اوردنم  يساعت بعد دو پرستار اومدن و تعداد مین

 .  نرویب

 . قرمز اومد جلو  يآشفته و چشمها ي افهیکه تخت از اتاق خارج شد عمو با ق نیهم

 ؟  یخوب زمیسالم دخترم ، عز -

 .  نیخوبم عمو جون ، نگران نباش -

 . توقف نکردن و منو به سمت آسانسور مخصوص بردند  شتریها ب پرستار
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کرد و قربون  يزار هیگر یمشابه حالت عمو تو اتاق منتظرم بود و به محض وارد شدن کل یهم با حالت مامان

 . صدقه ام رفت 

کنار تخت و  یصندل يمامان نشست رو. گرفتم  يتخت جا يدرد رو یپرستار ها و مامان با کل يکمک ها با

 .دستم رو گرفت 

 ؟  يبه دخترم ؟ درد ندارحالت خو. بود  یچه اتفاق گهید نیجان ، ا گانهیفدات بشم  -

 . شده  یکه باهاش تصادف کردم چ ینیماش يمامان راننده . حالم خوبه ممنون  -

 : بگه عمو گفت  يزیمامان چ نکهیاز ا قبل

کامال نابود  نشیالبته ماش. بود ، فقط پاش شکسته و سرش زخم شده بود  دهیند يا يجد بیخدا رو شکر آس -

 . شده 

 مو ؟ ع نیدیچه جور فهم -

 : و گفت  گهید یصندل هی يبه هم کردند و عمو نشست رو یو مامان نگاه عمو

که تو راه  میحرکت کرد الیو به سمت و میخاموش بود نگران شد تمیو گوش يرو نداد الیجواب تلفن و یوقت -

 ..توه ، بعد از خاموش کردن آتش  نیکه ماش میدیو فهم کینزد میرفت.  میمتوجه تصادف شد

 ؟ یآتش ؟ چه آتش -

 یول مینبوده و اطراف رو گشت نیتو ماش یبعد از خاموش کردن آتش گفتن کس. منفجر شده بود  نتیماش -

 .  میو ما هم اومد نجایتماس گرفتند و گفتن اوردنت ا سیبا پل مارستانیب نیاز ا نکهیتا ا مینکرد داتیپ

 ؟  مارستانیمنو اورده ب یپس ک -

شده و بعد هم  یچ نهیبیو م شدهیداشته از اونجا رد م شهیتصادف م یتو رو اورده ، وقتخودش  یدکتر صارم -

خودش تو  یداشت يدیشد يزیچون خونر. به تخته سنگها  خورهیو سرت م رونیب يپریم نیتو از ماش نهیبیکه م

 . خودشونه  مارستانیب نجایا.  مارستانیب ارهیرو م

 . پس خدا واقعا بهم رحم کرده که دکتر اونموقع اونجا بوده . شوکه بودم  یعمو کل يحرفا از

 . ظهر مامان رو به زور فرستاد خونه تا استراحت کنه و عصر برگرده  يطرفها عمو

 باشه   دهیفهم يزیچ یکس خواستیشده ؟ دلم نم یچ شبید يبدرقه  يبدونم برنامه  خواستیم دلم

 ؟  نیگفت ی؟ چ نیرو چکار کرد شبیفرودگاه د يعمو جون ، برنامه  دیببخش -
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اومده و  شیپ يو گفتم مورد نیراست ي، زنگ زدم به آقا دینفهم یچیه چکسینگران نباش دخترم ه -

 .  میبر میتونینم

 . متوجه موضوع شده باشه  یکس خواستیممنون عمو ، دلم نم -

 .  مینگفت يزیچ زمیمطمئن باش عز -

 . با همراهم نبود  یبود و مشکل یاتاقم خصوص. موند و بعد مامان اومد  شمیتا عصر پ عمو

که تو قلبم بود  يکدوم به اندازه درد چیه یدردم ، مخصوصا درد دستم ، ول رفتیم نیاثر مسکن ها از ب یوقت

حکم کرده بودم م یمن کل روز رو سع. بودند  نیگفتن برام سنگ کیموقع تبر وایش يحرف ها.  کردینم تمیاذ

 . رو پنبه کرد  هامتنها با چند جمله تمام رشته  وایش یباشم و نشون بدم که خوشحالم ول

تو قلبم باشه و طالق  نیکه عشق رام ي، من تا روز نهیمن ا یبه بعد زندگ نیاز ا.  امیبا خودم کنار ب دیبا یول

و  کنهیم یکه شوهرم با زن دومش خوشبخت داره زندگ قتیحق نیکنم ، با ا یزندگ دیبا قتیحق نیبا ا رمینگ

 . خودم بمونم  ییتو تنها دیمن با

 . بهش داشت اومدند تو  يادیخانم جوان که شباهت ز کیبه همراه  یروز بعدش دکتر صارم صبح

بابت کمک به من ازش تشکر کرد و دکتر هم همش  یکرد و کل یبا دکتر سالم و احوال پرس یبه گرم مامان

 .  دادیجواب م "بود  فهی، وظ کنمیخواهش م " با

 . شدن  کیمامان که تمام شد ، دکتر و خانم همراهش به تختم نزد يها صحبت

 : با لبخند گفت  دکتر

 مخصوص من امروز چطوره ؟  ضیخب حال مر -

 ...بهترم  -

 ...کنم  یرفت معرف ادمیاوه  -

 : به خانم همراهش اشاره کرد و گفت  بعد

 ... یپزشک يخواهر کوچکترم ، دانشجو ماهیفر -

 : به من اشاره کرد و ادامه داد  و

وگرنه داشت  رونیاوردمش ب ایاز اون دن یدودست صمیمخصوص من که خود شخص شخ ضیمر گانهی نمیا -

 . مالقات کنه  زمونیتا با اجداد عز رفتیم

 : ، اشاره کرد و گفت  کردمیدکتر گوش م يرفاو با چشم به من که با دهن باز داشتم به ح دیلبش رو گز ماهیفر
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 ! خانم هنوز حالشون کامال خوب نشده  گانهی یگیم یمواظب باش چ! فرزاد  -

 : همون تعجبم گفتم  با

رو برام  دمیکه د ییبهایکه به هوش اومدم تمام آس نی، دکتر لطف کردن هم یخانم صارم نینگران من نباش -

 . دادن  حیتوض

 : کرد و گفت  يخنده ا دکتر

مسابقه  يبر یتونیم گهید قهیخوبه و ده دق یلیبگم حالت خ دهید بیآس یمگه بده آدم صادق باشه ؟ خب وقت -

 خانم ؟  گانهی گمیبسکتبال ؟ درست نم

 ! بگم واال  یچ -

خوبه و تا چند روز  زیکرد گفت همه چ نهیمنو معا الیخیدکتر ب یچپ چپ به دکتر نگاه کرد ول یکم ماهیفر

 . برادرش شوخ طبعه و ازش ناراحت نشم رفت  نکهیهم با اشاره به ا ماهیفر.  رونیو رفت ب شمیمرخص م گهید

 . وارد شد  دیباریازش م یکه نگران یبا صورت انیبود و تازه عمو رفته بود که در باز شد و شا عصر

 . خودشو رسوند کنار تختم  عیبه من انداخت و سر ینگاه

 برات افتاده ؟  ی؟ چه اتفاق گانهیشده  یچ -

 : با اخم گفت  مامان

 ؟  نیکنیچکار م نجایشما ا -

 : شد و گفت  کتریبدون توجه به مامان نزد انیشا

 .  کنمیشده ، دارم سکته م یتو رو خدا بگو چ گانهی -

 يهم نشست رو انیو شا رونیاز اتاق رفت ب ادیمامان خواهش کردم تنهامون بزاره که مامان با تعجب ز از

 . کنار تختم  یصندل

 ؟  يدیتو از کجا فهم -

 یمسافرت ول یرفت یگفتن کار داشت يکسر يرفتم دم خونتون آقا یتلفنت خاموش بود و وقت یاز شب عروس -

 دمیپرس ياز سرپرستار یاتاق شد ، وقت نیو وارد ا نجایاومد ا دمیومدم که ددنبالش ا نیبنابرا زدیدلم شور م

 ؟  گانهیشده  یچ.  یهست يبستر نجایگفتن تو ا

 . تصادف کردم  ستین يزیچ -

 چرا خاموشه ؟  لتی؟ کجا ؟ موبا یک -
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 . ازت دارم  یخواهش بزرگ هی انیشا. هم تو تصادف گم شده  لمیتو جاده ، موبا یشب عروس -

 ؟  يخوایم یجانم ؟ چ -

 باشه ؟ .  نجامینگو من ا یبه کس کنمیخواهش م انیشا -

 آخه چرا ؟  ی، ول گمیباشه نم -

 ، باشه ؟  کنمیخواهش م انیشا -

 ! باشه  -

 . در باز شد و دکتر اومد تو  نموقعیهم

 مخصوص من چطوره ؟  ضیسالم ، احوال مر -

 . ممنون بهترم  -

دکتر چند تا سوال ازم کرد و  نهیبعد از معا. ام شد  نهیبه دکتر کرد و دکتر مشغول معا یم کوتاهسال انیشا

 يوسط اخمها نیدستم رو چک کرد که البته همه رو با لبخند مخصوص خودش انجام داد و ا يحرکت انگشتها

 . بودند که تو هم رفتند  انیشا

 .کرد و رفت  یافظهم خداح انیاز رفتن دکتر مامان اومد و شا بعد

 . موندم  مارستانیتمام تو ب يهفته  کی

بهتر شده بود و گردنم هم خوب  یلیام خ نهیدرد قفسه س. تحت نظر باشم  يشتریخواسته بود که مدت ب عمو

 . شده بود 

 .  میکمکم و بر ادیتخت نشسته بودم تا مامان ب يرو

 . پرستار اومد و گفت که دکتر مرخصم کرده  صبح

سالم کرد و  یرسم یلیبه خودش گرفته بود و خ يجد يا افهیق. که دکتر اومد تو  رفتمیبا باند سرم ور م داشتم

 . رو کرد  ازیموردن يها هیتوص

 . چند روزتون متشکرم  نیممنون دکتر ، هم از بابت نجات جونم و هم تمام زحمات ا یلیخ -

 .  دیبرم ، سالم به نامزدتون برسون گهیمن د. ام عمل کردم  فهی، من به وظ کنمیخواهش م -

 . سالم برسونم  یبه ک دیببخش -

 . بودن  نجایهفته همش ا کی نیکه ا ییبه نامزدتون ، همون آقا -
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 يادآوریو عالقه اش رو  دنمیاومد د یهستم هر روز م يبستر دیکه فهم ياز اون روز انیشا.  گفتیرو م انیشا

باالخره مامان و عمو . موضوع مشکوك بود  نیا. چرا دکتر به عنوان نامزدم خطابش کرد  دونمینم یول.  کردیم

 . خونه  میاومدند و برگشت

 ادیمنو  زیهمه چ.  کنهیخونه داره خفه ام م يفضا کردنیاحساس م. خونه که شدم ، دلم بدجور گرفت  وارد

 .  نداختیم نیرام

باشم و با فکر  ادشیبه  قهیهر دق خواستمینم یالق نگرفتم ولخاطر هم ط نیکه عاشقش هستم و به هم درسته

 . خودمو زجر بدم  واستیاون االن با ش نکهیا

به خاطر دست گچ گرفتم ، دوش گرفتم و  اریبس یتو اتاقم و لباسامو به کمک مامان در اوردم و با سخت رفتم

 . دمیبعد از خوردن داروهام خواب

که عمو دو روز  مویهمونجور که چشمام بسته بود دست دراز کردم و گوش. شدم  داریب لمیزنگ موبا يصدا با

 . برام گرفته بود رو برداشتم  شیپ

 . بله  -

 ؟  ی، خوب گانهیسالم  -

 ؟  ییتو انیشا -

 . کردم  دارتیب دی؟ ببخش يبله خودمم ، خواب بود -

 . اشکال نداره ، به خاطر دارو ها خوابم برده بود  -

 ؟  گهید يحالت چطوره ، درد ندار -

 . ، حالم خوبه  گهینه درد ندارم د -

 ؟  رونیب يایب یتونیم گانهی -

 ؟  یواسه چ -

 .اتفاق افتاد و نشد  نیکه ا میصحبت کن خواستمیم وایش ی، من بعد از عروس میبا هم صحبت کن دیبا -

 ...من  کنمیخواهش م انیشا -

 ؟  یکه عشقمو قبول کن شهیداره مانعت م یچ.  زمی؟ من دوست دارم عز هگانی یقبول کن يخوایچرا نم -

 .  تونمیبس کن ، من نم انیشا -

 ؟  ادیکه ازم خوشش نم نهی؟ نکنه به خاطر رام یتونی؟ چرا نم گانهیچرا  -
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 . بگم  تونمیدارم که نم يمحکمتر لی، دل ستینه به خاطر اون ن -

 ! شهینم نجوری، ا میرو در رو صحبت کن دی، با کنمیخواهش م گانهی -

 .منو فراموش کن  کنمی، خواهش م شهینم انیشا -

 همه مدت تو قلبم نگاه داشته بودم ؟  نیفراموش کنم ؟ عشقمو که ا یچ -

 . انیشا تونمیمن نم. همونجا نگهش دار  ای رونیآره ، فراموش کن ، از قلبت بنداز ب -

روزه وارد قلبم شده که حاال  هیمگه عشقت .  شهیمگه م.  رونیقلبم بندازم ب عشقتو از یگیچه راحت م گانهی -

 باشه ؟  ایب گانهیروزه بندازمش دور ؟  هی

 و کجا ؟  ی، ک امیخب م یلیخ -

 . دنبالت  امیخودم م -

 .  امی، بگو کجا خودم م خوادینم -

 خوبه ؟  گهیساعت د مین.  کهیبه خونتون نزد کنمیمن آدرسشو برات اس ام اس م يخونه  ایباشه ، ب -

 .آره خوبه ، فعال خداحافظ  -

 .  زمیخدانگهارت عز -

رو تو تک تک حرفاش و  انیصداقت گفتار شا. عذاب وجدان داشتم . رو قطع کردم و از جام پا شدم  لیموبا

واقعا عاشقه و شکستن قلب اون .  شکنمیکه االن دارم دلشو م دونمیهفته حس کردم و م کی نیرفتاراش تو ا

 شهیمحسوب م نیبه رام انتیخ انیعشق شا رفتنیمن شوهر دارم و پذ. ندارم  يچاره ا یول هیرحمیعاشق ب هی

 . کنم  انتیخ خوادیو من اصال دلم نم

طرح دار  يشال خاکستر هیو  دمیپام کردم پوش یکه به سخت یمشک نیبا شلوار ج مویمشک يمانتو یدست هی

 .  دیدیتو آشپزخانه ، مامان داشت تدارك شام رو م نییبرداشتم و رفتم پا لمویهم سرم کردم و موبا

 . مامان  یخسته نباش -

 ؟  زمیدخترم ، کجا عز یسالمت باش -

 .  نمیبب ویکی دیهوا بخورم با رونیب رمیم کمیمامان من  -

 .  يمرخص شد ستانماریدخترم ، تو امروز صبح از ب يریم يکجا دار -

 .  امیمامان زود م رمینم يدور يجا -

 .  امیباهات ب يخوایباشه مواظب خودت باش ، م -
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 . خداحافظ . مواظبم  خوادینه مامان نم -

 . خدا نگهدارت مادر  -

 . رفتم  ادهیپ نیهم يبود برا کیما نزد يبه خونه  انیشا ي خونه

نسبتا بزرگ که  ییالیو يخونه  هی. بود  یقشنگ يخونه . در رو برام باز کرد و رفتم تو  انیشا دمیرس یوقت

کرد و با  مییساختما منتظرم بود و راهنما يدم در ورود انیشا. داشت  یقشنگ یلیخ يها يو گلکار يدرختکار

 ش.  میو نشست میرفت منیهم به نش

 .  میتمام کن نجایمخودمو و ه نیموضوع رو ب نیمن اومدم که ا انیشا -

 که دوست دارم ؟  ي؟ چرا باور ندار يدیعذابم م يچرا ؟ آخه چرا دار -

.  ستمیعشقت ن رشیباور کن که قادر به پذ یول نمیبی، عشقتو م يدوستم دار دونمیمن باورت دارم ، م انیشا -

 .  تونمیمن نم

نظرم بهت جلب شد و با مرور زمان عاشقت  دمتید وایکه با ش ی؟ از همون روز اول یتونی؟ چرا نم گانهیچرا  -

شد و  دایپ نیابرازش دست دست کردم تا سر و کله رام يانقدر برا یول افتیعشقت کم کم به قلبم راه . شدم 

دلم  وایش ياومد خواستگار یوقت. بشم  کیبهت نزد تونستمینم یحت گهید. همه در ها رو به روم بست 

هم که  یشانس نیکوچکتر ينجوریا یول دادمیو خواهرمو بهش نم کردمیمنم مثل خودش رفتار م خواستیم

داشته باشم  نیاز رام یشناخت کاف نکهیرو بدون ا وایمن ش.  بردمیم نیشدن به تو داشتم هم از ب کینزد يبرا

 ینیرام گهیحاال د یول. با ازدواجشون مانع سر راهم بزرگتر بشه  نبا مخالفت م دمیترسیچون م نیدادم به رام

 . تا عشقمو نشون بدم  يشانس بهم بد هی يخوای؟ چرا نم يفرصت بد هیبه خودمون  يخوایچرا نم.  ستین

 ! وجود نداره  ییما انیشا. بدم  یشانس چیه تونمیمن نم.  تونمینه که نخوام ، من نم انیشا -

 .  یمن و عشقمو پس بزن شهیکه باعث م هیچ نیبس کن ، آخه ا گانهی -

 . بگم  تونمیچون نم انینپرس شا -

 . برگشتم  انیپر از بغض شا ياز جام بلند شدم تا برم که با صدا عیسر

،  زمیعاشقتم عز. دوست دارم .  تونمیمن بدون تو نم گانهی.  یکنینابودم م ياگه بر.  سای، وا گانهیصبر کن  -

 . نفس بکشم  تونمینم گهید ياگر بر. نفسم به وجودت بنده 

مات و مبهوت سر  انیشا دنیبرگشتم که با د یاشک يبا چشما. شده بودند و دلم خون شده بود  ریسراز اشکام

 .خشک شدم  انیاز گناه شکستن دل شا. جام خشک شدم 
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شدم و کنار  کشیلرزون نزد يبا قدم ها. از اشک بود  سینشسته بود و صورتش خ نیزم يدو زانو رو انیشا

 . نشستم 

 .  تونمیباور کن نم. نکن  نکارویبا من ا کنمیالتماس م. نکن  ينجوریا کنمیالتماست م انیشا -

 : پر بغضش گقت  يصورتمو پاك کرد و با همهان صدا يدستشو دراز کرد و با انگشتش اشک رو انیشا

مانع رو  نیبگو تا با هم ا گانهی.  کنهینابود م زویهمه چ نجوریکه داره ا هیچ نیآخه ا.  زمینکن عز هیگر -

 چیه گهیاونوقت د يبریهم با خودت م مویزندگ لیدل ياگر بر. عشقم  مونمیمن بدون تو زنده نم.  میبردار

 . ندارم  یزندگ نیادامه ا يبرا یلیدل

 .  کنمی، خواهش م انیحرفو نزدن شا نیا -

 .  زمیعز ستمیمنم ن یاگه تو نباش ییمن تو یزندگ لی، دل تهیواقع گانهی -

خودمو کنترل کنم  تونستمینم گهید. ام شدت گرفت  هیگر زدیداد م انیشا يکه تو حرفا یو صداقت تیمظلوم از

 .  دمیکشیهمونطور که من عذاب م دیکشیداشت عذاب م نجورینداشت و ا یگناه انیشا. 

 .  نمیمن زن رام... من ... من  انیشا -

 . زمزمه کرد  ادیبا تعجب ز. حدش گشاد شد  نیتا آخر انیشا يچشما

 ؟  یگفت ی؟ چ یچ.. چـ -

 . عشق تو رو قبول کنم  تونمیمن متأهلم ، من نم. هستم  نیمن زن رام انیشا -

 ؟  هیوسط چ نیا وای؟ پس ش ینیکه تو زن رام یچ یعنی؟  گانهی یگیم يدار یچ -

 . هم زنشه  وایش -

 ازدواج کرده ؟ وایبا وجود تو با ش نیرام یبگ يخوایم یعنی -

خودمون  نیب گمیاالن بهت م یقسم بخور که هر چ انیشا. که من زنش هستم  دونهیاصال نم نیرام! نه  -

 .  ینگ يزیچ یکه به کس دمیتو رو به همون عشقت قسم م. بهت بگم  مویتنها راز زندگ خوامیمن م.  مونهیم

 شدیهر لحظه متعجب تر م انیشا. رو گفتم  زیباشه تکون داد و من شروع کردم و همه چ یسرشو به معن انیشا

 .  کردی، فقط خشک شده داشت گوش م زدینم یحرف چیه. 

 . از من بگذر  کنمیخواهش م. کنم  انتیبهش خ تونمیهستم و نم نیمن االن زن رام انیشا -

 . رونیاز خونه زدم ب عیخداحافظ سر هیاز جام پا شدم و با . نگفت  یچیه. نگاهم کرد  رهیفقط خ انیشا

**** 
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 تواندیمطمئن شده بود که م نیو رام وایبعد از ازدواج ش. بود  داریهمچنان ب انیگذشته بود و شا مهیاز ن شب

برنامه  گانهیبه دست اوردن دل  يتا صبح همون روز هم برا. را عاشق خود کند و با او ازدواج کند  گانهی

. آرزو ها و برنامه هاش به باد رفته بودند  است تمام نیزن رام گانهی نکهیا دنیحاال با فهم یول ختیریم

از ازدواجش با او هم اطالع ندارد ؟  یباشد که حت يقبول کرده همسر مرد گانهیقبول کند چطور  توانستینم

هم مثل او عاشق است و  گانهیدرك کند که  توانستیم کردیفکر م گانهیبه عشق خودش نسبت به  یوقت یول

 یناگهان میبا تصم. بود  یعصبان وایهم به شدت از کار ش یاز طرف. کند  كرا در گانهی یکم توانستیم نطوریا

 .  دیچیپ یدر گوش وایشاد ش يپس از چهار بوق صدا. تماس گرفت  وایرا برداشت و با ش لشیموبا

 . جان  انیسالم شا -

 . یراحت صحبت کن یجا که بتون هیباهات کار دارم برو  وایسالم ش -

 شده ؟  يزیخونه تنهام ، چمن العان تو  -

 . کرده بود  يخواستگار نیرام يبرا گانهیو عموشم از  نِیعاشق رام گانهی یدونستیتو م وایش -

 :گفت  یالیخیبا ب وایش

 چطور ؟  دونستمیآره ، م -

 : داد زد  انیشا

 ؟  يازدواج کرد نیموضوع بازم با رام نیاونوقت با دونستن ا -

 ؟  ياریرو به دست ب گانهیراحت  یتونیتو که بد نشده ، حاال م يداد نزن ، برا خودیب -

 ؟  یکارو بکن نیخودت ا یمیبا دوست صم یتو چطور تونست!  وایچرت نگو ش -

 گانهیدور  نیرام يدید یوقت ي، مگه خودت نبود انیشا اریپاك رو در ن يآدم ها يمن ادا يبرا خودیب -

 بشم و از سر راهت برش دارم ؟  کیبهش نزد يکرد قمیتشوجلب شده  نیو منم توجهم به رام چرخهیم

 .  یدونستیتو م یول!  نِیعاشق رام گانهی دونستمیمن اونموقع نم یآره خودم بودم ، ول -

باهاش  نجایهستم ، من العان ا نیالعان شوهر منه ، من العان زن رام نیبوده چه نبوده ، رام نیچه عاشق رام -

. العان مال منه  نیرو از سرش بندازه دور چون رام نیفکر رام دیهم با گانهی. خانم  گانهیتو خونه اش هستم نه 

 . هم بهش زدم  میحرفو روز عروس نیا

در . را بهانه کرده بود  يبه برف شاد تیافتاد که سردرد و حساس یدر روز عروس گانهیقرمز  يچشما ادی انیشا

 . لحظه با تمام وجود از خواهرش متنفر شد  کی
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 ! وایش یرحمیب یلیخ: را قطع کرد  یجمله گوش کیبا گفتن  انیشا

**** 

و من  هیگناه بزرگ انیشکستن قلب عاشق شا. داشتم  يعذاب وجدان بد. شب رو نتونستم بخوابم  تمام

تو قلبم و  نیبا وجود عشق رام تونمیندارم ، نم يهم چاره ا یاز طرف.  شمیگناه م نیناخواسته دارم مرتکب ا

 . فکر کنم  انیبه شا یاسمش تو شناسنامه ام حت

تند  شیادآوریبازم قلبم با  یرو فراموش کنم ول نیمدت از خدا خواستم تا کمکم کنه رام نیبار تو ا نیاول يبرا

با وجود تمام خاطرات مشترك .  ستین یکار آسون نیکه فراموش کردن عشق رام کنهیو بهم ثابت م تپهیم

 . ها فراموشش کنم  یراحت نیبه ا تونمیمخوبمون ن

از  خواستمیم. گرفته بودم  ممویتصم.  کردمیبودم و داشتم فکر م دهیهدف تو تختم دراز کش یاز صبحانه ب بعد

افتم  یم نیرام ادیخونه  نیا ياجزا نی، با نگاه کردن به کوچکتر هیادیخاطرات ز ادآوریخونه  نیا. خونه برم  نیا

 . که از خاطراتش پره دور بشم  يکه از خونه ا نهیا نیفراموش کردن رام يقدم برا نیاول. 

 . ناهار  يمن مامان اومد تو و گفت برم برا دییدر اومد و با بفرما يصدا

 . امیچشم مامان االن م -

 . پس زود باش تا غذا سرد نشده  -

هم به موهام زدم و خواستم از اتاق خارج بشم  يبه صورتم زدم و شونه ا یو منم پاشدم و آب رونیرفت ب مامان

 ! بود  انیبه صفحه اش انداختم ، شا ینگاه. زنگ خورد  میکه گوش

 .بله  -

 ؟  یخوب گانهیسالم  -

 ؟  يممنون خوبم ، تو چطور -

 .  نمتیبب دیبا گانهی،  ستیمهم ن -

 .  میحرفامونو زد روزیما که د انیشا -

 .  ایاالن ب کنمیخواهش م. دارم  يا گهیکار د ستیت ناون درخواس ي، برا دونمیم -

 ...آخه  -

 ؟  يایم. دارم  یکار مهم ای، ب کنمیخواهش م اریاما و آخه ن -

 .  امیو کجا ب یباشه ک -
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 . گرمه  یلیساعت خ نی، هوا ا میستیصحبت راحت ن يبرا رونیخونه من ، ب ایاالن ب نیهم یتونیم -

 . اونجام  گهیباشه ، تا ربع ساعت د -

 . منتظرتم ، خداحافظ  -

 . خداحافظ  -

 نیشلوار ج هی. برداشتم  یشال آب هیبا  يسورمه ا يمانتو هی يرو قطع کردم و رفتم سر کمدم و سرسر لیموبا

بودند ،  منیعمو و مامان تو نش.  نییرفتم پا لمیو بعد از برداشتن موبا دمیلباسامو پوش. هم پام بود  رهیت یآب

 .  ششونیپرفتم 

 .  دیسالم عمو جان خسته نباش -

 ساعت ؟  نیکجا ا.  یسالم دخترم ، سالمت باش -

 . اومده  شیپ یاز دوستام ، کار مهم یکی شیپ رمیبا اجازتون دارم م -

 ساعت ؟  نیا -

 . عمو جون  هیکارش فور -

 .  زمیباشه برو ، مواظب خودت باش عز -

حوصله نداشتم آژانس . رفت  شدینم ادهیگرم بود و پ یلیهوا خ.  رونیکردم و اومدم ب یمامان هم خداحافظ با

 نشیماش ریجاساز شده ز چییسو هی شهیهم. افتاد  نیرام يکوپه  سیچشمم به جنس.  نگیرفتم تو پارک.  رمیبگ

 . و سوار شدم  داشتمرو بر چییسو. رو نگاه کردم ، حدسم درست بود  نیماش ریز.  ذارهیم

 افتمیخارج کنم و راه ب نگیرو از پارک نیتونستم ماش ادیبا دقت ز یکردن واقعا سخت بود ول یرانندگ یدست کی

 . 

 . کنترل کنم  یدست کیرو  نیتا بتونم ماش کردمیم یآروم رانندگ یلیخ. رو ربع ساعت رفتم  يا قهیپنج دق ریمس

رو پارك کنم ، ناچار  نیدست فرمان رو درست بچرخونم و ماش هیکردم نتونستم با  یسع یهر چ دمیرس یوقت

 . شدم و زنگ رو زدم  ادهیپ

 . رو برداره در رو باز کرد ، دوباره زنگ زدم  فونیآ نکهیبدون ا انیشا

 ؟  شهیباز نم -

 .رو پارك کنم  نیماش تونمینم. کمکم  ایسالم ، چرا باز شده ، فقط لطفا ب -

 . اومدم  -
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 .  رونیاومد ب انید شالحظه بع چند

 ؟  يکرد یدست رانندگ هیتو با  -

 .آره حوصله نداشتم منتظر آژانس بمونم  -

 . اومدم  یخودم م یگفتیخوب م -

 .  میرو پارك کرد و با هم وارد خونه شد نیرو از دستم گرفت و رفت ماش چییسو بعد

شربت برگشت ، شربت رو  وانیبعد با دو تا ل قهیرفت تو آشپزخانه و چند دق انینشستم و شا منیکاناپه نش رو

 .تعارف کرد و نشست 

 : از شربتشو خورد و گفت  یهم کم انیشا. سره خوردم  کی وانمویگرمم بود که نصف ل انقدر

 .  نجایا يایوقت ظهر گفتم ب نیا دیاول که ببخش -

 .  کنمیخواهش م -

 باشه ؟ . بگو  یخواست يزیاگر چ حرفامو کامل بزنم بعد يبزار خوامیازت م گانهی نیبب -

 .باشه  -

که  يدختر ، دختر هیتو رو به عنوان  روزیتا د. دوست دارم  شیوقت پ یلیبهت گفتم از خ روزیهمونطور که د -

سر شرفم  یمن دوست دارم ول گانهی.  یهست نیتو زن رام ی، ول دمیدیم خواستمیم میزندگ کیبه عنوان شر

دختر نگاهت  هیبه چشم  گهید که خورمیقسم م.  یهست زیعز یلیدوست خ هیکه از امروز برام  خورمیقسم م

مثل خواهر چون از  گمینم. نوع دوست داشتنمو عوض کنم  تونمیم یدوست نداشته باشم ول تونمیمن نم. نکنم 

به حرمت .  یهست زیعز یلیتو برام خ گانهی. بدونم  زیدوست عز هیتو رو  دمیم حیترج.  دمیند يریخ چیخواهر ه

 ؟  یکنیمنو به عنوان دوستت قبول م گانهی.  یدوست هی فقطاز امروز برام  یمتأهل هست نکهیا

که داره نوع دوست داشتنشو به احترام مجرد نبودن  يمرد.  هیواقعا مرد بزرگ انیشا. نمناك شده بود  چشمام

احترام  نیداره به عشق من نسبت به رام انیشا یول ریطالق بگ گفتیجاش بود م یهر کس.  کنهیمن عوض م

 .  زارهیم

ازت ممنونم که . دوست ، دوستت دارم  هیقلب به عنوان  میبگم از صم تونمیبگم ، فقط م یچ دونمینم انیشا -

 .  يداریحرمت نگاه م

 : زد و دستشو به طرفم دراز کرد و گفت  يلبخند انیشا

 ناهار ؟  می، بر زمیپس دوست عز -
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 : خنده کنان تو دستش گذاشتم و گفتم  مودست

 .  خورمیدست جالب غذا نم هی، من با  رونیب مینر کنمیخواهش م یبا ناهار موافقم ، ول -

 . ندارم  یچیپس ه رونیب میناهار رو با هم بر خواستمیبگم که من غذا ندارم از اول هم م یباشه ول -

 ؟  هیهم خال خچالتیفقط نگو که  -

 . نه اون پره  -

 .  میپس پاشو بر -

آماده  ینیزم بیبسته س هیو  تسلیبسته شن هی زیاز تو فر. آشپزخونه  میو مانتو و شالمو در اوردم و رفت پاشدم

 . برداشتم 

 . ها کجان  تابهیماه انیشا -

 .  یندلدر اورد و گذاشت رو گاز و خودش رفت نشست رو ص تابهیماه هی نتیکاب هیرفت از تو  انیشا

 هیبرگشتم تا دنبال . توش  ختمیها رو ر ینیزم بیو صبر کردم تا داغ بشه و س تابهیتو ماه ختمیرو ر روغن

 .  کنهیچونش و داره منو نگاه م ریدستاشو زده ز انیشا دمیظرف مناسب بگردم که د

 ؟  يکاری؟ چرا ب هیچ -

 .  کنمیتو نگاه م يدارم به کارها ستمیهم ن کاری، تازه ب یکنیآماده م يپس چکار کنم ، ناهار رو که تو دار -

 .  يدیچشمتو ورزش م يها چهیماه يآهان ، پس دار -

 !  قأیدق -

 .که تو دستم بود رو پرت کردم براش که تو هوا گرفتش  يا دستگره

 .  ندیبفرما لیا مدستم غذاشو درست کنم و آق نیبچه پرو حداقل پاشو ساالد رو درست کن ، نشسته تا من با ا -

 . مواد ساالد رو دراورد و شروع کرد  خچالیباال برد و پاشد از تو  میدستاشو به حالت تسل انیشا

 هیواقعا مثل  انیشا. خورده شد  میصم یلیخ يفضا هیغذا تو .  زیسر م میساعت بعد غذا آماده بود و نشست مین

بعد از ناهار . راحت بودم  یلیباهاش خ.  کردمینسبت بهش تو قلبم حس م يادیاعتماد ز.  کردیدوست رفتار م

 میو رفت ختمیر يدو استکان چا منمو  ییظرفشو نیرو جمع کرد و ظرفها رو گذاشت تو ماش زیهم خودش م

 .  منینش يکاناپه  يرو مینشست

 ؟  يباحال چطور يکمد لمیف هیبا  گانهی -

 . موافقم  -
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 . و منم با عمو تماس گرفتم  ارهیرو ب لمیپاشد رفت تا ف انیشا

 .جان  گانهیجانم  -

 .سالم عمو  -

 .سالم دخترم  -

 .  نیخونه ، نگرانم نش امیعمو زنگ زدم بگم که من تا عصر م -

 .، فقط در دسترس باش  زمیباشه عز -

 ؟  نیندار يکار. هست  میچشم ، حواسم به گوش -

 .، خدانگهدارت  زمینه عز -

 . خداحافظ  -

 . اومد  لمیف يد یپر از تنقالت و س کیپالست هیبا  انیکه قطع کردم شا لویموبا

 . تو ظرف  زمی؟ بده برم بر ياورد نجوریرو چرا ا نایا -

 .  دهیحال م یتو پاکت کل نجوریهم يظرف بشور يبابا ، حوصله دار خوادینم -

 . رو گذاشت و اومد نشست رو کاناپه  لمیرفت ف بعد

 نیکرده بودم ا هیمدت که فقط گر هیبعد از .  میکه دل درد گرفت میبود دهیانقدر خند. بود  یخوب یلیخ لمیف

 . همه خنده واقعا حالمو عوض کردن 

 . نصفه رو کاناپه دراز شد و شروع به ماساژ شکمش کرد  انیرو که گذاشتن شا یانیپا تراژیت

 . کنهیالبته فکم هم درد م.  میدیخند یلی، خ کنهیدلم درد م گانهی يوا -

 .  کنهیمنم درد م ي نهیدل و قفسه س -

 : گفت  یو با نگران دیاز جاش پر هوی انیشا

 . دکتر  میبر ایحالت خوبه ؟ ب. نبود دنده هات شکستن  ادمی، اصال  دیببخش يوا -

 یخنده و خوش نیازت ممنونم واقعا به ا یول. اشکال نداره . کم درد گرفتن  هیفقط  ستین يزیچ. آروم باش  -

 . داشتم  اجیاحت

 . چک بکنه  هیدکتر  میبر ای؟ ب ستین يزیچ یمطمئن -

 . مطمئنم ، حالم خوبه نگران نباش  -

 .  رسونمتیم سایوا -
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 .باشه  -

 نیمنو با ماش انیو شا میبا هم از خونه خارج شد. رفت باال و آماده شد  انیمن مانتو و شالم رو بپوشم شا تا

 . رسوند خونه  نیرام

پارك کرد و اومد  نگیرو برد داخل پارک نیماش انیو در رو باز کردم و شا نییدم در ، رفتم پا میدیرس یوقت

 . رو داد بهم  چییسو رونیب

 .  بود ، ممنون یخوب یلیبرم ، روز خ گهیخب من د -

 .  يواقعا حال و هوامو عوض کرد. من ازت ممنون  -

 ؟  يندار يکار -

 .نه ممنون  -

 . پس خداحافظ  -

 . خدانگهدارت  -

 .رو بستم و رفتم تو  در

 دنیوارد که شدم از د.  میکه مهمان دار دیفهم شدیاومد م یکه از تو خونه م يا يتوجه به سر و صدا با

 . مهمانها تعجب کردم 

. به مامان و عمو انداختم  ینگاه. نشسته بودند  منیتو نس انسالیم يخانم و آقا هیبا خواهرش و  یارمص دکتر

 نهیتو آ. مشکوك بود  زیهمه چ. گفت تو هم رفته بودند  شهیعمو هم م يبود و اخما دهیپر یمامان رنگش کم

به شالم  یدست. مرتب  یساده بود ول.  نبودبد  پمیت. کنار در نصب بود به خودم نگاه کردم  يکه تو راهرو يا

 . و سالم کردم  ششونیو مرتبش کردم و رفتم پ دمیکش

تعجب . بلند شدن و جوابمو دادن که تعارفشون کردم و خودم هم نشستم کنار مامان و دستشو گرفتم  همه

 چه خبره ؟  نجایا. بود  خیکردم دستش 

 . کردم  یمنم با لبخند اظهار خوشحال. کرد  یمادرشون معرف رو به عنواد پدر و انسالیم يخانم و آقا ماهیفر

سرشو بهم  ی، آروم بدون جلب کردن توجه اوردمیسر در ن يزیاز چ دیبهم نگاه کرد و انگار فهم قیدق مامان

 : کرد و گفت  کینزد

 .  تیاومدن خواستگار گانهی -
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دکتر که . همرنگ شده  واریبا گچ د زدمیرنگم هم حدس م. کردن  یروم خال خیسطل پر آب  هیکردم  احساس

 ؟  مینامزدمه پس چرا اومده خواستگار انیشا کردیفکر م

به کارم و عواقبش فکر  نکهیبدون ا. کنه  دایمجلس مسخره ادامه پ نیا زاشتمیم دیافتادم ، نبا انیشا ادی هوی

 : دادم  امیپ انیکه تو دستم بود به شا میکنم ، گوش

 "!  ایزود ب.  دمیم حی، بعد توض یخواهش برگرد خونمون ، تو نامزد من انیشا "

 : و گفت  دیبه طرفم چرخ یکم یخانم صارم. رو با استرس تو دستم فشردم  یگوش

 خدا خوبه ؟  دیخب دخترم ، حالت که به ام -

 .نداشته باشه  یلرزش چیکردم صدام ه یسع

 . خوبم  یلیبله ، خدا رو شکر خ -

.  دادمیداشتم جوابشو م یلبخند زورک هیباهام حرف بزنه و منم با  دنیبا سوأل پرس کردیم یسع یمصار خانم

که هر بار  نداختیبهم م یخاص ينگاه ها یهم هر از گاه یو دکتر صارم کردینگاهم م یخاص خندیبا ل ماهیفر

 :  فترو به عمو گ یصارم يآقا نکهیتا ا.  ادیتر م نییفشارم پا کردمیحس م

بودند  يبستر مارستانیکه دختر خانم گلتون تو ب ی، پسرم فرزاد تو مدت يکسر يعرض از مزاحمت آقا -

 جهیرو با هم آشنا بشن و اگر به نت یمدت دییتا اگر اجازه بفرما میدیبهشون عالقه مند شده و امشب خدمت رس

 .  میفکر کن يبه مراحل بعد دندیرس یمطلوب ي

از  عیسر يدواریبا ام. زنگ اومد  يعمو خواست صحبت کنه که صدا.  دهیو هم پررنگ عم کردمیبار حس م نیا

 .رفتم  فونیجام پاشدم و به سمت آ

با  انیشا. منتظرشدم  يدر ورود يو در رو باز کردم و رفتم جلو دمیکش ینفس راحت انیشا ریتصو دنید با

 .  دیخونه رو دو يکوچه تا ورود يدر ورود يفاصله  بایاسترس اومد داخل و تقر

 شده ؟  یچ گانهی -

 .  میاومده خواستگار یاالن کمکم کن ، دکتر صارم کنمی، خواهش م دمیم حیبعد توض انیشا -

 .  مارستانیکه تو رو برده بود ب ي؟ همون دکتر یچ -

 .آره  -

 .  کنمی، خودم درستش م میبر ایخب ب یلیخ -
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 یوقت. محکمتر گرفت و رفت داخل  یول ارمیاز دستش در ب کردم دستمو یسع. دستمو گرفت و رفت تو  بعد

 : به همه کرد و رو به عمو گفت  یسالم منیتو نش دیرس

 سالم پدر جون ، حالتون چطوره ؟  -

تعجب کرده  یکل انیمن و شا ياز دستا نکهیعمو با ا. کس نگاه کنم  چیخجالت جرأت نداشتم تو صورت ه از

 : متوجه موضوع شده بود گفت  یانگار کم یبود ول

 . يسالم پسرم ، خوش اومد -

 : گفت  هیکه مطمئن بودن ظاهر ییکرد و با خوشرو یصارم يبه خانواده  ینگاه انیشا

 پدر جون ؟  دیکنینم یمعرف -

 : کنه و گفت  یمخف ادشویکرد تعجب ز یسع عمو

 . خانم  ماهیو دخترشون فر یصارم و خانومشون و پسرشون دکتر فرزاد یصارم يآقا شونیالبته ، ا -

 : مودبانه گفت  انیکنه که شا یاشاره کرد و خواست معرف انیبه شا بعد

 . خودم بگم پدرجون  نیاجازه بد -

 .خانم  گانهیهستم ، نامزد  نیراست انیمن شا -

 :  دیجا خورده بود پرس یبا شک از عمو که حساب یصارم يآقا. محو شد  یصارم ياز صورت خانواده  لبخند

 ؟  ستندیخانم مجرد ن گانهی یعنیخانم ؟  گانهینامزد  -

 : و گفت  دیکش یقینفس عم عمو

 .  ستیمجرد ن گانهیجان ،  گانهیبله درسته ، نامزد  -

 : انداخت و گفت  ماهیبه دکتر و فر ینگاه یصارم يآقا

 .  میمزاحمتون شد دیببخش.  ستندیدختر خانمتون مجرد ن میدونستی، ما نم يواقعا شرمنده جناب کسر -

 .  ادیم شی، پ کنمیخواهش م -

 .  میکنیبا اجازتون ما رفع زحمت م -

 . حاال  نیداشت فیتشر -

 . با اجازه . ممنون  -

 .رو تا دم در بدرقه کردند  یصارم يو عمو خانواده  مامان
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 یبدتر از اون تازه م. به عمو بدم  خوامیم یچه جواب دونستمیاصال نم. دستمو ول کرد و نشستم رو کاناپه  انیشا

بود نگاه کردم و  ستادهیکه کنارم ا انیبه شا. استفاده کردم  انیمن از شا. کردم  يکه چه کار احمقانه ا دمیفهم

 : گفتم 

 ... دین نبام.  دیبه فکرم نرس يا گهید زیشرمنده ، چ انیشا -

 .  یدوست خوشحالم که ازم کمک خواست هیبه عنوان .  يکار رو کرد نی؟ تو درستر گانهی یگیم يدار یچ -

 : عمو نشست رو مبل و گفت . عمو و مامان اومدن  نموقعیهم

 .  نیبود جلو مهمونها گفت یچ نیا نمیبب نیبد حیحاال توض -

 : نشست رو کاناپه و گفت . مانعم شد  انیحرف بزنم که شا خواستم

فقط . صرف نظر کنن  يبود که اون خانواده از خواستگار نیاون حرف فقط به خاط ا يکسر يراستش آقا -

 .  دیبه ذهنمون نرس يا گهید زیبود و چ يا کدفعهی دیببخش. اون حرفو زدم  نیهم يبرا

اون  نکهیاون بودم و ا شیبا خبره و ظهر پ زیهمه چ از انیدادم که شا حیشده توض جیعمو کامال گ دمید یوقت

 . بدم  امیپ انیبه شا دیلحظه فقط به فکرم رس

که  یحتما اونقدر خوب هست یول شناسمتیمن نم. ازت ممنونم  ینبود ول یدرست ادیکار ز نکهی، با ا نطوریکه ا -

 .  یرازنگهدار باش دوارمیبهت اعتماد کرده و رازشو بهت گفته ، ام گانهی

 .  شهیراز باخبر نم نیمن از ا قیکس از طر چی، ه يکسر يآقا نیمطمئن باش -

 . ممنون  -

 . برم  گهیمن د ستین ياگر امر -

 . بخور  يچا هیحداقل  نیبش یول کنمیخواهش م -

 . با اجازتون .  رسمیخدمت م گهیوقت د هیبرم ،  دیبا گهیممنون د -

 . خدانگدارت  -

 . م تا دم در رفت باهاش

 . ازت تشکر کنم  یبا چه زبون دونمینم انیشا -

 .مواظب خودت باش ، خداحافظ .  گانهی ستیتشکر الزم ن -

 . ممنون ، تو هم مواظب خودت باش ، خدا نگهدارت  -
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رفتم نشستم کنار مامان که ساکت از اول فقط داشت .  ششونیرو بستم و رفتم تو ، عمو ازم خواست برم پ در

 رهیناراحت بشه تو خودش فرو م یلیمامان خ یوقت دونستمیم. بهش نگم  يزیعمو اشاره کرد چ . دادیگوش م

 .  زنهینم یحرف چیرو ه یچند ساعت

 انیدرباره شا یول یگیو رازتو بهش نم یکنیاعتماد نم یبه کس یالک دونمیمن بهت اعتماد دارم و م گانهی -

؟  یو راتو گفت ي، چرا بهش اعتماد کرد ختیبه هم ر مونویکه زندگ هیاون برادر دختر. شک دارم  یکم نیراست

 . اون برادر اون دختره است و امکان داره به خواهرش بگه 

از  شتریب.  ستین وای، اون اصال مثل ش شناسمیخوب م یلیرو خ انیشا یعمو ول کنمیدرك م تونوینگران -

 . نداره  وایاز ش یخودش دل خوش.  هیگینم وایشکس مخصوصا  چیمطمئنم به ه. چشمام بهش اعتماد دارم 

 .  زمیعز یدونیهر جور خودت م -

 . بود  يبد تیوضع.  کردمیدرکش م. کرد  هیگر یشب مامان ساکت بود و بعد کل تا

 هیگفت  دیفهم لمویبعد که دل یاولش مخالفت کرد ول. خونه برم  نیاز ا خوامیاز شام به عمو گفتم که م بعد

 .  رهیگیخوب برام م ییالیو يخونه 

 ریمنو ز یکه زندگ یاتفاقات. اواخر فکر کردم  نیو قبل از خواب به تمام اتفاقات ا دمیکه تو تختم دراز کش شب

که باعث شدند شکست  نیو رام وایکه وارد قلبم شد و بعد باعث شد تا بشکنه ، به ش یعشق. رو کرده بود 

دلم آروم  شیخوشبخت دنیبا د اقلخوشبخت بشه تا حد نیرامقلب آرزو کردم که  میاز صم. بخورم  یسخت

 . ازش نداشتم  يتصور چیه يا ندهیآ. رقم بخوره  خوادیفکر کردم که چجور م ندمیبه آ.  رهیبگ

*** 

 ... سال بعد  سه

به اطرافم نگاه  جیچند لحظه گ.  دمیبه سرعت از خواب پر يقهقهه ا يکه با صدا میدیم یخواب خوب داشتم

 .  مهیآالرم گوش يکردم تا متوجه شدم صدا

 یعنی. عوض کرده  مویآالرم گوش يدادم که صدا انیفحش خوشگل به شا يرو خاموش کردم و مقدار آالرم

و حوله  نییاومدم پا نمیاز تخت نازن.  کنهیم نیروز کامل رو قشنگ تأم کی يشدن انرژ داریاز خواب ب ينجوریا

 .تم و رفتم حمام ام رو برداش

دوش مسواکم رو هم زدم و اومدم  ریهمونجا ز ییگرفتم و چون حوصله نداشتم برم سر روشو یدوش حساب هی

 .  رونیب
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رو پر کردم و روشنش کردم و نشستم رو  یبرق يتو آشپزخانه ، کتر نییرفتم پا میدنیپوش يهمون حوله  با

صبح ها صبحانه  گهیوقت بود که د یلیخ. و منتظر جوش اومدن آب شدم تا نسکافه امو درست کنم  یصندل

از همون  قیدق. بود  نیهم امبود که صبحانه  یسه سال.  نیریش يقهوه  اینسکافه  وانیل هیفقط .  خوردمینم

 . خودم  يموقع که اومدم خونه 

مبلش کردم و توش  انیو منم با کمک شا دیه رو برام خرخون نیعمو ا يروز بعد از اون شب خواستگار چند

خونه به  نیگفت تو ا شهیسه سال آرامشم رو م نیتو ا. دوستش دارم  یلیو خ هیقشنگ يخونه . مستقر شدم 

هم داره که  یسرسبز و بزرگ اتیح. دوبلکس بزرگ  يخونه  هیبزرگه ،  یلیمن خ يالبته خونه برا. دست اوردم 

 .  کنمیم یاونجا و نقاش رمیاکثرأ م

 پسیکل هیموهامو خشک کردم و با . خودم درست و رفتم تو اتاقم  ينسکافه برا وانیل هیجوش اومدن آب  با

شلوار  هی.  دمیکردم و بلند شدم و لباسام رو پوش شیهم آرا یبه صورتم ضد آفتاب زدم و کم. جمعشون کردم 

 . هم نسکافه امو خوردم  نیح نیدر هم.  یشال خوشگل سرخاب هیو  يسورمه ا يمانتو هیبا  رهیت یآب نیج

رنگم رو هم دست گرفتم و بعد از  یسرخاب یورن فیو ک دمیرو هم پوش میپاشنه بلند سورمه ا يها کفش

 . به راه افتادم  هیرنگم شدم و به سمت آتل دیسف يو سوار کمر نگیرفتم تو پارک لمیو موبا چییبرداشتن سو

جلو اومد و بعد از  يبه محض وارد شدنم خانم صابر. شدم  هیرو پارك کردم و وارد آتل نیماش دمیرس یوقت

برنامه ها و مسئول  يمسئول فروش کارها و هماهنگ کننده  يخانم صابر. سالم شروع کرد گزارش دادن 

.  کردیم کمک انیو شا منبهش داد ، تو همه کارها به  شدیرو نم یسمت خاص. ها بود  شنهادیبه پ یدگیرس

 .  میبرگزار کرد شگاهینما ییو تا حاال هفت تا میداشت شرفتیپ یبود و با هم کل انیمال من و شا هیآتل

 .  دادیم حیهنوز داشت توض يکه خانم صابر یدفتر خودم شدم در حال وارد

 . ششیپ نیبر نیاومد یگفتن وقت نیراست يخانم ، آقا -

 . رمیباشه االن م -

 : بود اشاره کرد و گفت  زیم يکه رو ییتابلو به

 .  نیتابلو رو هم گفتن کاملش کن نیا -

نه که خدارو شکر انگار حرفاش تمام  ایحرفاش ادامه داره  نمینگاه کردم بب يو به خانم صابر میرو صندل نشستم

 . گفت و رفت  يشده بودند و اونم با اجازه ا
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که  یو رفتم کارگاه اصل دمیمانتو پوش يم رو روبه تابلو انداختم و پاشدم روپوش مخصوص يسرسر ینگاه

 .  میدیرو اونجا انجام م هیداخل آتل يکارها

بود تا  یمناسب تیموقع.  زدیبوم م يرو با قلمو رو هیبوم نشسته بود و داشت طرح اول هی يمتفکر رو به رو انیشا

اصال متوجه حضورم نشده بود .  ستادمیآروم رفتم پشت سرش ا یلیخ. بکنم  لمویعوض کردن آالرم موبا یتالف

 . نبود  رافشتو حس و اصال متوجه اط رفتیکامل م کردیم ینقاش یوقت انیشا. 

 : داد زدم  هویزدم و خم شدم کنار گوشش  یثیخب لبخند

 ! ! ! افتاد  انیشا -

 یخورد به بود و کل شیو پالت رنگ رو پرت کرد که پالت اول از طرف رنگ دیاز جاش پر يدفعه ا کی انیشا

 .  انیشا يکفش کالج سورمه ا يو بعد افتاد رو دیرنگ رو بوم پاش

نابود شده بود و بعد به من که دلم  گهیبه بومش که خراب شده بود انداخت و بعد به کفشش که د ینگاه انیشا

 . رفته بودم  سهیرو گرفته بودم و از خنده ر

 بود ؟ خوب شد حاال ؟  یتچه حرک نیا!  وونهید يکوفت دختره  يا -

 : گفتم  نشستمیم میکارگاه گذاشته بود يکه گوشه  يکه رو کاناپه ا همونجور

 .  میآالرم گوش یبه تالف نیخوبت شد ، ا -

 : زد و گفت  یحرفم لبخند کج نیبا ا کردینگاهم م یکه داشت حرص انیشا

 نجوریشن حرصشون گرفته اومدن ا داریخانم خوشخواب صبح به موقع مجبور شدن ب! پس بگو ! آهــــان  -

 آره ؟ . کردن  یتالف

 .  میشاک يکه گذاشته بود ي، از اون آالرم مسخره ا ستمین یشدن شاک داریاز زود ب چمیه رینه خ -

 . شده  داریخنده ب يخوب بود ، با صدا یلیاون که خ -

کهنه  انیشا. شباهت داشت جز خنده  يزیاون آالرم به هر چ. خنده  ریز میزد ییو دوتا میبه هم انداخت ینگاه

 . کردن کفشش شد  زیرو برداشت و اومد نشست اون سر کاناپه و مشغول تم يا

 . که  شهیپاك نم. اومد  نمیسر کفش نازن ییچه بال نیتو رو خدا نگاه کن ، بب -

 .  شهیم زیتم ییلباسشو نیباسات بنداز تو ماشبا ل شهیچرا پاك م -

 : چپ نگاهم کرد و گفت  چپ

 !  مونهیاز کفش نم يزیچ گهیعاقل جان اونجور که د! لطفا شما راه کار کارشناسانه نده  -
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 .  گرمیبرات م گهید یکیخب بابا  یلیخ -

 .  میکردیم دیاونروز که برا هم خر.  ستین ادتی،  يرو هم خودت گرفته بود نی، هم یکن یولخرج خوادینم -

متفاوت  دمونیخر نکهیا يو برا میو با هم رفت میکن دیخر میخواستیاونروز هر دو م. افتاد  ادمیفکر کردم تا  یکم

 .  میکرد دیخر یکیاون  يباشه هر کدوم برا

 . خودت بخر  يخودت برو برا يخوایخب حاال که نم یلیخ. اومد  ادمیآره ،  -

 .  ادهیز یلیبهت گفته که روت خ یتا حاال کس -

 .  يحرفو زد نیبهم ا یخودت کل. آره نگران نباش  -

 : و سرش رو تکون داد و گفت  دیخند انیشا

 ؟  يمنظره رو چکار کرد يخب اون تابلو -

 ینقاش یعیطب يمنظره  هیاز  خوادیدلم م.  نهیشیبه دلم نم کنمیکه امتحان م ي، هر منظره ا یچیهنوز ه -

 . کنم 

 .  ریخب از تصور کمک بگ -

 .  یعیطب گمیبه قول خوت عاقل جان دارم م -

 : فکر کرد و گفت  یکم

 ؟  هیسفر چ هینظرت درباره . قشنگه  یلیموقع سال خ نیرشت ا عتیطب گانهی -

 با خانواده ؟  -

 .  میآروم دار يفضا هیبه  ازین. کرد  یراحت نقاش شهینه بابا با خانواده که نم -

 .  گهیم یچ نمیبب گمی، به عمو م دونمینم -

 ؟  یکنیظهر چکار م یباشه پس خبرشو بده ، راست -

 ؟  یداشت يکار. نرفتم  شهیم يبرم خونه عمو ، چند روز خوامیم یچیه -

 . زود برم  دیآخه با يباهام امروز ندار يتو کار نمیبب خواستمینداشتم م ینه ، کار خاص -

 . ندارم  يکارنه  -

 . است  گهیهفته د شگاهینما.  میافتیکه عقب ن میخب پس پاشو کارمونو بکن یلیخ -

 .  شدیآماده م شگاهینما يمنظره برا ياون تابلو شدیم یآخ چ -

 . فقط مواظب اون کفشهات باش .  شهیآماده م یاگر بجنب -
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 .  یبه حات کفشامو خراب کن يوا انیشا -

 .  نیزم ينخور هویمواظب باش  گمیمن چکار به کفش تو دارم ؟ دارم م -

 .  زمیعز یخودت -

 . کارم  مهین يرومو برگردوندم و رفتم سراغ تابلو و

کال کار کردن تو کارگاه رو دوست داشتم با .  میدیو خند میو سر به سر هم گذاشت میکرد یظهر با هم نقاش تا

. کنم  ینقاش انیدوست دارم با شا یاطرافم آروم باشه ول يفظا کنمیم یاشنق یمن دوست دارم وقت نکهیا

از اون  انیشا. بخندم  شدهسه سال باعث  نیکه تو ا اشیشلوغ نیهم. لطف خاص خودشو داره  اشیشلوغ

در کنارم بوده  یدوست واقع هیخواهم بود مثل  زیدوست عز هیکه تو خونه اش قسم خورد که فقط براش  يروز

اول با . برگردم  میعاد یو به زندگ امیکمکم کرد تا از اون حالت افسرده درب انیشا. گاهم بوده  هیو تک ی، حام

 یکل شگاهامونینما. گذاشتن  شگاهیکردن و نما ینقاش میکرد شروعو بعد  میرو درست کرد هیکمک هم آتل

 .  شهیسرمون شلوغ م شهیطرفدار دارن و هم

  :کردم و گفتم  زیرو تم قلموم

 . برم  گهیمن د انیشا -

 .  میکامل شده رو آماده کن يها يتا تابلو ایباشه برو ، فقط فردا خواهشأ زود ب -

 .  امیباشه حتما زود م -

 .  رونیاومدم ب هیرو برداشتم و از آتل فمیکردم و روپوشمو در اوردم و رفتم دفترم ک یخداحافظ

و  نگیرفتم تو پارک میخونه رو داشتم و مستق دیکل. عمو  يگرفتم و رفتم خونه  يجعبه نان خامه ا هیراه  سر

 . رو برداشتم و رفتم تو  يجعبه نان خامه ا. رو پارك کردم  نیماش

و خم شدم تا بند  یبرگشتم جعبه رو گذاشتم رو جاکفش. که داخل شدم و مامان رو صدا کردم  يدر ورود از

مثل توپ محکم خورد بهم و با هم نقش  يزیچ هیاومد و بعد  یغیج يصدا هی هویپشت کفشمو باز کنم که 

 .  میشد نیزم

با اخم نگاه کردم به اطرافم تا  دادمیکه با دستم داشتم کمرم رو ماساژ م نجوریهم. درد گرفت  یحساب کمرم

 . خورده بهم  یچ نمیبب

 کیبچه انقدر کوچ لیم ، ما تو دوست و فامتعجب کرد. که کنارم نشسته بود افتاد  کیکوچ يبچه  هیبه  نگاهم

 : و گفتم  دمیکش کردیبه سر پسر بچه که ناراحت نگاهم م یدستمو دراز کردم و دست.  مینداشت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ١٧٢ 

 ؟  هیسالم کوچولو ، اسمت چ -

 دردت گرفت ؟  -

 : زدم و گفتم  يلبخند.  زدیچه ناز حرف م یآخ

 تو دردت اومد ؟  یدردم نگرفت ، تو چ ادینه ز -

 .  ینه ، درد نداشت تو نرم -

. از جام بلند شدم و بغلش کردم . داشت  یخوشگل و با نمک یلیخ ي افهیق. حرف زدنش خده ام گرفت  از

 . مامان غر زنان از آشپزخانه خارج شد  نموقعیهم

 ...  ـــیبب نجایا ای؟ ب یکجا رفت یمان -

لبخند که حس  هیبا .  دیرنگش هم پر یدم کمچرا حس کر دونمینم. من حرفش نصفه کاره موند  دنید با

 : گفت  هیمصنوع کردمیم

 دخترم ؟  ياومد یجان ، ک گانهیسالم  -

 مامان ؟  هیکوچولو ک نیا. ؟ االن اومدم  یسالم مامان ، خوب -

 .  هیمان نیا....  نیا... بچه  نیا..  زهیچ -

 ؟  هیک يبچه  یآقا مان نیخب ا -

 . بود  دهیرنگش کامل پر گهید مامان

 ! منه  يبچه  -

 شدیباورم نم. و برگشتم  نیبچه رو آروم گذاشتم رو زم. حرفو زد تو جام خشک شدم  نیکه ا ییصدا دنیشن با

.  کردیبود نگاه م ستادهیکه دم پله ها ا نیتمام وجودم چشم شده بود و داشت به رام.  نمشیبیکه دارم بازم م

 . دلم براش تنگ شده بود  قدرچ دمیفهم دمشیحاال که د.  دشیکم کم داشت رو لبم ظاهر م يلبخند

 : زدم و گفتم  یقیعم لبخند

 ... ؟  ياومد ی؟ ک یینجای؟ تو ا نیرام -

 .  شیدو روز پ -

 . برات تنگ شده بود  یلی؟ دلم خ يپس چرا خبر نداد -

 واقعا ؟  -

 .  دیسردش لبخند رو لبم ماس يبرخورد خشک و صدا از
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 ؟  نیشده رام يزیچ -

 . به لطف تو آروم و خوبه  زینه ، همه چ -

 چیه نیرام یو پاشو گرفت ول دیدو نیبچه به طرف رام. تعجب کرده بودم . جور حرص گفت  هیبا  کلماتشو

 : به من زل زد و رو به مامان گفت  هیچ لشیدل دونستمیکه نم یبا خشم یکم. نکرد  یحرکت

 .  نیو بهم زنگ نزن نیمنتظرم نباش.  امیم یک دونمی، نم رمیمن دارم م -

 .  رونیاز خونه زد ب يا گهیحرف د چیبچه رو از خودش جدا کرد و بدون ه و

رفت و بغلش کرد و اومد  یشده ؟ مامان به طرف مان یچ دمیفهمیاصال نم. بودم  ستادهیو مبهوت سر جام ا مات

نان  يجعبه  رمیو گفتم م دمیکش رونیست مامان ببازومو از د. منو گرفت و به طرف آشپزخانه رفت  يبازو

 .  امیرو بردارم و االن م يخامه ا

 . مامان  شیرفت تو آشپزخانه و منم رفتم کفشام و مانتو و شالمو در اوردم و رفتم پ مامان

 یهم ه یله شده رو بزاره تو دهنش و مان يها یماکارون کردیم یو داشت سع زیرو گذاشته بود رو م یمان مامان

 .  چرخودیداشت سرشو م

 .  یگرسنه بمون دیبا ينخور نوی، ا گهید بخور د -

مخصوصا . مخصوصا بچه ها داره  هیرفتار رو با بق نیبهتر شهی، چون مامان هم هیعصبان یلیمامان خ دمیفهم

سه  نیتو ا. تر دخ ایپسره  دونستمینم یکه فقط از وجودش خبر داشتم و حت ينوه ا. خودشه  يبچه نوه  نیکه ا

 .  دمیپرسیم نویحال رام بابابار از  کینداشتم فقط هر چند وقت  وایو ش نیاز رام يخبر چیسال ه

کنار خودم و قاشق  دمیرو کش یمان.  گرفتیاش م هیداشت گر گهید یرو از دست مامان گرفتم چون مان قاشق

 . رو به طرف دهانش گرفتم که سرشو برگردود 

 : ناز کردم و گفتم  سرشو

 ؟  ي؟ دوست ندار يخوریجان چرا نم یمان -

 . بخورم  یکرم خوامیم -

 : مامان نگاه کردم و گفتم  به

 ؟  خوادیم یبخورم ؟ چ یکرم خوامیم یچ یعنی -

 : با حرص نفسشو فوت کرد و گفت  مامان

 .  ادینم جوره هم راه چیه. بخورم  خوامیم یکرم گهی، از اول داره م دونمیچه م -
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و گذاشتم جلوش و گفتم  ختمیتو بشقاب خودم ر یماکارون یکم.  دیبه ذهنم رس يزیچ هویفکر کردم که  یکم

 : 

 .  يبخور يخوایم نجوریا یمان -

به ذوقش زدم  يلبخند. برداشت و گذاشت تو دهنش  یماکارون يذوق کردم و دست انداخت چند تا رشته  یمان

 . رو مثل کرم برداره بخوره  یماکارون يبود که رشته ها نیپس منظورش ا. 

 دینبا کردیفکر م دیشا دونمینم.  کردینگاهم م يجور هی یول زیبرام اورد و نشست سر م گهیبشقاب د هی مامان

 نیکه پسر رام نیهم.  واستیپسر ش یاصال برام مهم نبود که مان یول. اومد  یخوشم م وایو ش نیرام ياز بچه 

 . دوستش نداشت  شهیو نم هیناز یلیخ يبچه  یالبته خود مان. بود  یبود برام کاف

خودش به من داد  يها یمدام از ماکارون یتو طول ناهار مان. و مشغول شدم  دمیخودم کش يبرا یماکارون یکم

 . کرد  یهردوتامونو روغن یبشقاب منم خورد و کل يتو يها یو از ماکارون

 ؟  میکرده دوتامونو ، حاال چکار کن یختیچه ر نیمامان بب يوا -

 .  برمیرو م یبرو حمام منم مان يلباس که دار -

 یمان نیهم يتا مامان حمامش بده برا مونهیهم قطعا آروم نم یو حوصله نداره و مان هیمامان هنوز عصبان دمید

 : رو بغل کردم و گفتم 

 باساش کجاست ؟ ل نیفقط بگ برمیرو هم م یمان رمیمن که دارم م -

 . منه  یتو اتاق قبل ینگاهم کرد و گفت چمدون مان يجور هیبازم  مامان

رو در اوردم و  یمان يآب کردم و برگشتم لباسها یو رفتم وان رو کم نیرو گذاشتم رو زم یتو اتاق و مان رفتم

هاش  دنیهاش و خند طنتیش.  دمیخندیاز خنده اش منم م.  دیکرد و خند يبا آب باز یکل یمان. حمام  میرفت

 انیشا يدرست مثل چشما دندیدرخشیم کردیم طنتیش یکه وقت طونشیش یعسل يچشما. بودن  نیریبرام ش

 . هستن 

 یمامان دادم و خودم رفتم تو اتاق مهمان لیتحو چیرو حوله پ یمان.  رونیب میو اومد میخنده حمام کرد یکل با

گرفته دستش و  ریش شهیش هی یمان دمیو برگشتم به اتاق سابق خودم که د دمیکه لباسام اونجا بود لباس پوش

 .  کنهیداره با مامان بحث م نشیرینشسته رو تخت و با همون زبون ش

 !  ادیصبر کن ب -

 . بخواب  ری، تو بگ ادی؟ بابا شب م یمان ادیب یک -
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 !  گانهیبابا نه  -

 ام ؟  گانهین م دونهیاز کجا م یمان. تعجب چشمام گرد شد  از

 : و گفتم  ینشستم کنار مان رفتم

 . خب من اومدم حاال بخواب  -

 :گفت  يناز یلیو با لحن خ دیدراز کش عیسر یمان

 .  دمیباسه ، خواب -

 . زدم و مشغول نوازش موهاش شدم  يلبخند

 ؟  یشناسیتو منو م یمان -

 .  یتو عکس بابا هست ي گانهیآره ، تو  -

 . هم کرده باشه  میعکس منو به پسرش نشون داده باشه و تازه معرف نیرام کردمیفکرشو نم تعجب کردم ، بازم

 . دیخورد و خواب رشویاش رو گذاشت تو دهنش و ش شهیبود ش دهیهمونجور که خواب یمان

از آشپزخانه خارج شد و به  يچا ینیس هیکه همزمان مامان با  نییمرتب کردم و رفتم پا یمان يرو رو مالفه

 .  میمنم رفتم نشست. رفت  منیطرف نش

 ؟ نجایا يشد امروز اومد یچ -

 .  امیبودم گفتم امروز ب ومدهیبود ن ي، چند روز ينجوریهم -

 : بهم نگاه کرد و گفت  یبا نگران مامان

 هیه و بهروز هم گفت عوض شد نیچطور بگم ، رام نیآخه رام.  مینگ يزیراستش بهروز گفت فعال بهت چ -

 .  کنهیو ناراحتت م گهیبهت م يزیچ هیوقت 

 . خشم تو نگاهشو درك کنم  تونمیاصال نم یول. عوض شده  دمیآره د -

 . شد  شییچا دنیحرف مشغول نوش یبرداشتم و شروع کردم خوردن مامان هم ب موییچا

 . و بلند شدم  زیگذاشتم رو م موییچا یخال استکان

 . مامان  رمیم گهیمن د -

 کجا ؟  -

 . خونه  رمیم -

 .  ستشی، راحت باش اون مار ن یهست ینگران چ دونمی؟ م يزود نیبه هم -
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 . که  ادی؟ خب م ستشین -

 .  رانیا ومدهیخبرش کال ن.  ادینه نم -

شده که باعث شده مامان  یچ یعنی.  کردیصحبت نم نجوریوقت ا چیمامان ه.  دیحدش رس نیبه آخر تعجبم

 آداب حرف زدنشو بزاره کنار ؟ 

 . برم و نشستم سر جام  دمیصالح ند فعال

 ؟ بهیعج نقدریا زیشده ؟ چرا همه چ یمامان چ -

 . شدم و بغلش کردم  کتری، بهش نزد هیگر ریزد ز يا کدفعهی مامان

 ؟  نیکنیم هیگر نجوری، چرا ا نیکنینگرانم م نیمامان دار -

 يزیبرنگشته بود چ نیرام یتا وقت. نابود شده  زیهمه چ گانهی... ساکت بمونم  ونمی، نم تونمینم گهید نهگای -

 ...حاال  یول میدونستینم

 مامان ؟ نیدونستیرو نم یچ -

 !رو ترك کرده  نیدوساله که رام وای، ش گانهی -

 ؟  نیگفت ی؟ چ یچ... چـ -

رو بزرگ  یمان یییدو سال تنها نیرام. و رفته  نیرام شیبچه رو گذاشته پ یمان مانیماه بعد از زا کی وایش -

بهش  یچ دونمیعوض کرده ، نم نویدوسال رام نیا گانهی. برگشته  رهیکرده و تازه حاال چون تونسته طالق بگ

رو هم نکرد ، بچه رو گذاشت  یروبوس نباهامو یاومد حت یوقت. سنگ پر از نفرت  کهیت هیشده  یگذشته ول

 . و رفت  هیو گفت مان نیزم

دلم . کرده باشه  یو مان نیبه رام یظلم نیچن وایباور کنم که ش تونستمینم. خودم اعتماد نداشتم  يگوشها به

انگار اون نه تنها خوشبخت نشده بلکه  یول دمیکنار کش شیخوشبخت يمن برا. به درد اومده بود  نیرام يبرا

 . بدبخت هم شده 

 .  زدیتو بغلم و حرف م کردیم هیهمچنان گر مامان

خودش هم نگاه  يبه بچه  یحت. داغونش کرده  نجوریاورده که ا نیبه سر رام یچ دونمینم تهیاون عفر -

رو  زیمنفجر شد و همه چ يا کدفعهی شبیبهروز انقدر بهش اصرار کرد که د یول زدینم یحرف چیه.  کنهینم

 . گفت 

 .از جام بلند شدم و رفتم باال . وضع رو نداشتم  نیتحمل ا.  کشهیم ریت قلبم داره کردمیم احساس
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 دیشا کردمیبار داشتم فکر م نیاول يبرا.  کردمینشسته بودم و داشتم فکر م یکه باال سر مان شدیم یساعت دو

به نظرم  تیاونموقع و تو اون وضع یول. نبوده  یبه هم کار درست وایو ش نیرسوندن رام. کارم اشتباه بوده 

اصال . رسوندم  یرو به بدبخت نیرام یخوشبت يناخواسته به جا یول دادمیکار رو داشتم انجام م نیبهتر

 ختهیجسته گر يها فیو طبق تعر دیبالیم نیبه داشتن رام نقدریاون که ا. کارو کرده  نیا وایچرا ش دمیفهمینم

سال بعد از ازدواجش بچه اش  کی دیده چرا باکر نیبه دست اوردن رام يهم برا يادیظاهرا تالش ز انیشا ي

 . دمیرسیم جهیکمتر به نت کردمیفکر م شتریب یچ هرو بره ؟  نیرام شیرو بزاره پ

زد و  یسرش لبخند بزرگ يمن باال دنیبا د. باز کرد  شویدرشت عسل يتو جاش خورد و چشما یتکون یمان

ام فرو کرد  نهیدستاشو دور گردنم حلقه کرد و سرشو تو س یخم شدم و مان یمنم با لبخند کم. دستاشو دراز کرد 

موهاش درست . کردم  نوازششنرمش کردم و  یمشک يموها يبغلش کردم و گذاشتمش رو پام و دستمو تو. 

 هیکنه چون ساکت تک يبا موهاش باز یکی اومدیخوشش م نیهم مثل رام یانگار مان. بود  نیرام يمثل موها

 . اشو بست ام و چشم نهیداد به س

 جان ؟  یمان يدیخوب خواب -

 . جون گشنمه  گانهیآره ،  -

 .  میعصرانه بخور نییپا میبعد بر ییدستشو می، پاشو بر زمیباشه عز -

 ؟  هیعصونه چ -

 .  میخوریم میشیم داریاز خواب ب یکه بعد از ظهر ها وقت يا یخوراک یعنی! عصرانه  زمیعصونه نه عز -

 . آهان  -

 میمرتب کردم و رفت یدر همشو هم کم يکارشو کرد دست و صورتشو شستم و موها یو وقت ییدستشو بردمش

 .  نییپا

داره با کار کردن  یمعلوم بود ناراحته و سع.  کردیها رو جا به جا م نتیتو آشپزخونه بود و داشت کاب مامان

 . حواس خودشو پرت کنه 

و  کیمخصوص ک يو رفتم سراغ کشو ختمیبراش ر ریش وانیل هیرو رفتم  یرو نشوندم رو صندل یمان

 . ها  تییسکویب

 ؟  تییسکویب ای يخوایم کیک یمان -

 .  خوامیصبح داد م یمن از همونا که مامان -
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 داده ؟  یصبح بهت چ یمامان -

 .کوکوچه  -

 ؟  هی؟ کوکوچه چ یچ -

 : رو به مامان گفتم .  دونمیبگه خودم هم نم خواستینگاهم کرد انگار م نجوریهم یمان

 ؟  یبه مان يداد یمامان صبح چ -

 . کلوچه  -

کلوچه  هی. کوکوچه  گفتیم یبود وقت نیریش یلیلحنش خ. خنده  ریو زدم ز رمیخودمو بگ يجلو نتونستم

 .برداشتم و براش باز کردم و گذاشتم تو بشقابش و اونم با خنده شروع به خوردن کرد 

 . ون مامان دستش بند بود رفتم جواب بدم خونه زنگ خورد ، چ تلفن

 .  ئدیبله بفرما -

 .  گانهیسالم  -

 شما ؟  دیسالم ، ببخش -

 خونه است ؟  ییفرهودم ، زن دا -

 . دستش بنده  یبله ول -

 ؟  یبهش بگ غاممویخواهش کنم پ شهیم -

 . بله حتما  -

، منم  ستندیدختر ها هم ن. کردند  شی، بستر مارستانیبگو مامان فشارش رفته باال اوردمش ب ییبه زن دا -

 ؟ ادیب تونهیبمونم ، م ششیپ تونمینم

 حال عمه االن چطوره ؟  -

 . فعال خوبه  -

 .  گمیباشه االن م -

 .  رمیگیمن دوباره تماس م -

 .باشه فعال  -

 . فعال  -

 . مامان  شیرو قطع کردم و رفتم آشپزخانه پ تلفن
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 جان ؟  گانهیبود  یک -

 .  مارستانیحالش بد شده برده ب تایمامان فرهود بود ، گفت عمه ب -

 ؟  مارستانیکدوم ب!  يوا يا -

 نیبر نییتونیم نهیبب خواستیعمه ، م شیبمونه پ تونهیخودش هم نم ستندیگفت دختر ها ن(....)  مارستانیب -

 ؟  ششیپ

 . وف شد راه متق نیب یدستکش هاش رو در اورد و رفت به طرف در ول مامان

 .  ادیب یک ستیمعلوم ن نیرو چکار کنم ؟ رام یپس مان -

 .  مونمیم نجای، من ا نینباش ینگران مان -

 : مردد نگاهم کرد و با گفتن  یکم مامان

 !  ینیبب ریخ -

 . و از خانه خارج شد  نییبعد آماده اومد پا قهیباال و چند دق رفت

عمو که از  دنیبا د یمان. کردم تا عمو اومد  يو تا شب باهاش باز اطیکه تمام شد بردمش تو ح یمان عصرانه

و خواست به سمت خونه  دشیرو بغل کرد و بوس یسمتش ، عمو هم مان دیشد توپشو ول کرد و دو ادهیپ نیماش

 . و سالم کردم  کیبره که من رفتم نزد

 . نیسالم عمو جان ، خسته نباش -

رفتار  يعاد یلیشخص بود که از حضور من تعجب کرده مخصوصا که خم. برگشت و با تعجب نگاهم کرد  عمو

 .  کردمیم

 ؟  ياومد یسالم دخترم ، ک -

 . ظهر اومدم  -

 .  دمیشام رو چ زیتا عمو دست و روشو شست و لباساشو عوض کرد م. تو  میرو از عمو گرفتم و با هم رفت یمان

عمو .  ختمیرو نشوندم کنار خودم و براش غذا ر یمنم مان.  زیو نشست سرم نییدرهم اومد پا يا افهیبا ق عمو

 .  کردیبا تعجب نگاهم م دمیرسیم یتمام مدت که من داشتم به مان

 : رو بستم و برگشتم سمت عمو و گفتم  یمان شبندیپ

 ، واستیپسر ش یمان ستیبرام مهم ن نیباور کن یبود ول نجوری، مامان هم هم نیتعجب کرد یاز چ دونمیم -

 .  زهیبرام عز نهیرام يکه بچه  نیهم
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 : زد و گفت  يلبخند محو عمو

 . تو رو نداره  اقتیاصال ل نی، رام گانهی یدلپاک یلیخ -

رو جمع کردم و ظرفها رو تو  زیو منم م رونیرو برد ب یبعد از شام عمو مان. در سکوت کامل خورده شد  شام

 .  رونیو رفتم ب ختمیر يگذاشتم و دو استکان چا ییظرفشو نیماش

 : برداشت و گفت  شوییچا عمو

مثل  یول یمتوجه موضوع بش يا کدفعهی خواستمیو نم ستین یخوب طیبهت بگم ، شرا خواستمیخودم م -

 ؟  يدیرو د نیرام.  يعمل کردم و تو خودت متوجه شد رید نکهیا

 . عوض شده بود  یلی، خ دمشیبله ظهر که اومدم د -

 .مونده  شیسال سر زندگ کیاون مار هفت خط فقط . رو گفته باشه برات  زیچ شراره فکر کنم همه -

که وستش داشت و همه  نیرام. کرده  نکارویا وایدرك کنم چرا ش تونمیاصال نم یبله مامان برام گفته ول -

 . جوره هم پشتش بود 

 کی یمان یکه اصرار کردم گفت که وقت شبیفقط د گهینم یچیهم ه نیرام. بوده  یبرا چ دونهیم یک -

 .  گردهیبر نم گهینامه گذاشته که د هیروز صبح رفته و  هیماهش بوده 

 . براش سخت بوده  یلیدو سال حتما خ نی، ا نیرام چارهیب -

 نجاشمیفکر ا دیبا خوامیگفت اون زنه رو م سادیوا یوقت. خودشو خورده  يچوب ندانم کار نی؟ رام چارهیچرا ب -

 . که طرفش تو زرد باشه  دادیم نمیاحتمال ا دیرفت باهاش ازدواج کرد با یبدون شناخت قبل یوقت.  کردیم

اصال  دمشیظهر که د.  سوزهیم نیرام يبرا یلیدلم خ یول نیگیهم شما راست م دمیعمو جون ، شا دونمینم -

 . شده بود  گهیآدم د هی

 .  شناسمشینم گهیمنم ك پدرشم د. عوض شده  یلیآره خ -

گفتم رفتم باال  ریرو بغل کردم و بعد از شب بخ یخوردم و مان موییچا. نزد و به فکر فرو رفت  یحرف گهید عمو

. 

بهش نرسته و خودم  یبیتا اگر خواست بلند بشه و ره بره آس نیرو عوض کردم و گذاشتمش رو زم یمان يلباسا

بهش دادم و  رشویرو تخت خوابوندمش و ش. ردم باال درست کردم و او ریش شهیش هیبراش  نییرفتم پا عیسر

 .  دیبراش قصه گفتم تا خواب

 .  دمیتختش پهن کردم و خواب نییرو تنها گذاشت پس رخت خواب خودمو هم پا یمان شدینم چون
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 .  نییباال پس از جام پا شدم و رفتم پا ارمیرفته بود آب ب ادمی. شدم  داریب یشب از تشنگ نصفه

دور  ییهنوز تمام آبمو نخورده بودم که با حلقه شدن دستا. پر کردم و خوردم  خچالیآب خنک از تو  وانیل هی

آروم  یدهنم قرار گرفت و کس يرو یبزنم دست غیتا اومدم ج. رو ول کردم  وانیو ل دمیکمرم با ترس از جام پر

 : گوشم زمزمه کرد  ریز

 . نزدن ، منم  غی، ج ســـسیه -

 : دهنم کنار زدم و گفتم  يدستشو از رو.  بود نیرام يصدا

 .  کنمیسکته م یگینم. سراغ آدم  يایم یمردم از ترس ، چته نصفه شب -

 ؟  یهست یراض يکه کرد ي؟ از کار ی؟ خوش یاالن خوب. راحت  التی، خ شهینم تیچیتو ه -

پشت تو بغلش بودم گفتم برگردم طرفش که دستاشو محمکمتر گرفت دور کمرم ، منم همونجور که از  خواستم

 : 

 باشم ؟  یراض دیبا ي؟ از چه کار يچه کار -

 . ؟ من بهت اعتماد داشتم  يکرد نکارویچرا بامن ا. من  یاز بدبخت کردن من ، از نابود کردن زندگ -

 یلحظه هم سع هی یحت يخوایرو م وایش یگفت یاز وقت. تو داشتم  ی؟ من چکار به زندگ هیمنظورت چ نیرام -

 . نکردم مانع راهت باشم 

 یدونستی، تو م شیشناختی، تو م يبود وایتو دوست ش.  يهل داد یو منو به سمت بدبخت ينکرد یآره سع -

و به حرف تو اعتماد  شناختمشیمن نم.  هیمناسب ي نهیو گز هیدختر خوب یبازم بهم گفت یول هیچه چور آدم

 .  یگیبهم دروغ م ير بودکه از همه برام مهمت ییتو دونستمینم یکردم ول

 . گفتیجمالتشو با خشم و حرص م.  دمیکه تو صداش بود لرز ینفرت و خشم از

 .  دونستمینم يزیمن واقعا چ نیرام -

بهم و  دیو خودش تمام قد چسب خچالیبه  دیکوب بایبازوهامو گرفت و برم گردوند ، منو تقر يا کدفعهی نیرام

 : گوشم و گفت  ریسرشو اورد ز

 آخه چرا ؟ .  يداغونم کرد گانهی.  شینشناخته باش یگشته باش یچطور ممکنه چند سال با اون افع -

 . آروم و با عجز گفت  يجمله آخرشو با صدا دو

 ..من حاال چکار کنم ؟ تو بگو  گانهی -

 ... من  نیرام -
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 نیرام. نکردم  یحرکت چیکه ه شوکه شده بودم يبه قدر. لبهام نصفه موند  يرو نیرام يبا قفل شدن لبا حرفم

 یحرکت چیه.  دیبوسیمحکم و با ولع منو م.  دنمیلبهاشو به لبهام فشار داد و بعد شروع کرد به بوس هیچند ثان

 . نداشت دروغ گفتم  یاگر بگم برام لذت.  کردمینم

 : و گفت  میشونیچسبوند به پ شویشونیلباشو جدا کرد و پ یطوالن يبوسه  هیبعد از  نیرام

 .  ستمین مونیو از کارم پش خواستمیم یزن شوهردار گناهه ول هی دنیبوس دونمیاشتباه بود ، م دونمیم -

 . از آشپزخانه خارج شد  عیو سر دیعقب کش خودشو

 ستیمن گناه ن دنیبوس گفتمیو م زدمیداد م خواستیدلم م.  نینشستم رو زم خچالیخوردم و همونجا کنار  سر

. من ازدواج کردم  کردیفکر م نیرام. نکردم  نکارویا ی، ول ییشوهرم تو یزن شوهردار هستم ول هی، درسته 

بود عمو گفته بود  دهیمن از عمو پرس بارهدر نیرام یدو ماه بعد از ازدواجشون وقت. گفته بود  نطوریعمو بهش ا

 زن متأهل بودم   هی نیهام ازدواج کردم و حاال من از نظر رام یاز همکالس یکیکه من با 

 نیکه از دستم افتاده بود رو از زم یوانیو بعد از جام بلند شدم ل امیهمونجا نشستم تا به خودم ب قهیدق چند

 . آب برداشتم و رفتم باال  یکم گهید وانیل هیبرداشتم و تو 

 . سخت خوابم برد  یلیوجود افکار در هم و برهمم خ با

 . کردم و جواب دادم  دایپ مویهمونجور که چشمام بسته بود گوش. شدم  داریب لمیموبا برهیبا و صبح

 ! بله  -

 ؟  یتو هنوز خواب گانهی -

 .  دمیسرعت نور از جام پر با

 . روشن کنم  لمویرفت ساعت زنگدار موبا ادمی شبیخواب موندم ، د انیشا يوا -

 .  میکار دار یکل ایدستت درد نکنه ، زود باش ب -

 . اونجام  گهیساعت د میاومدم ، تا ن -

 . زود باش ، فعال خداحافظ  -

 . باشه ، خداحافظ  -

 رونی، تند تند دست و صورتمو شستم و مسواك زدم و اومدم ب ییتو دستشو دمیاز جام پاشدم و پر عیسر

. آه از نهادم بلند شد  کردیبود تو تختش و داشت باخنده نگاهم م تهیکه نش یمان دیخواستم لباس بپوشم که با د

 رو چکار کنم ؟  یحاال مان
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نبود به اتاق عمو سر زدم که با  یکس نییپا.  نییزدم و رفتم بغلش کردم و رفتم پا یبه مان یزورک يلبخند

هم  گهیچند بار د.  ومدین یجواب یو در زدم ول نیرفتم اتاق رام يمجبور. توجه به ساعت معلوم بود رفته سر کار 

 . ستیتو اتاق ن یکس دمیناچار در رو باز کردم و رفت داخل که د.  چیه یدر زدم ول

 . و با عمو تماس گرفتم  نییکردم و رفتم پا یپوف

 !  دییبله بفرما -

 .  ریسالم عمو جان صبحتون بخ -

 ؟  يشد داریدخترم ، تازه ب ریصبح تو هم بخ -

 . رو چکار کنم  یمان ستیهم خونه ن نی، رام هیبرم آتل دیبله ، خواب مونده بودم ، عمو من با -

 گانهیسر کار ول کرده رفته ؟  امیو منم م ستیمامانت ن دونستیم تیمسئول یب ي؟ خوبه پسره  ستیخونه ن -

 یلیفشارش خ تایب شبیرو تنها بزاره ، د تایب تونهیشراره هم اصال نم. و جلسه دارم  رمیجان من امروز تا عصر گ

 .  ستیخوب ن تشیکرده ، االن وضع يمغز فیخف يه رفته باال و سکت

 .  هیامروز برم آتل دیپس من چکار کنم عمو ؟ حتما با -

 . مهد  هیببر بزارش  شهیاگر م یول شهیزحمتت م دونمی، م ستین يا گهیچاره د -

 گمیم.  رمیازش بگ ستین نیکه رام ازهی؟ درضمن مدارکشو ن کنهیاالن قبولش م يمهد ؟ آخه کدوم مهد -

 ؟  هیعمو با خودم ببرمش آتل

 اونجا ؟  شهیمزاحمت نم -

 .  میدارینگهش م يهست هم خانم صابر انینه فکر نکنم ، اونجا هم شا -

 . افتاد گردن تو  نیرام يزحمت بچه  دیدستت درد نکنه دخترم ، واقعا ببخش -

من با خودم  یپ. دوستش دارم  یلیو خ هینیریش يبچه  ی، مان نینگ نجوریعمو جون ، ا کنمیخواهش م -

 ؟  نیندار ي، کار برمشیم

 . نه دخترم ، برو به سالمت ، خدانگهدارت  -

 . ممنون خداحافظ  -

گذاشتمش  رونیو دست و صورتشو شستم و اوردم ب ییرو بردم دستشو یمان. باال  دمیرو قطع کردم و دو تلفن

 یآب يکوچولو شرتیت هیکمرنگ با  یآب نیشلوار ج هی. جالب بود  یلیکمدش خ. و رفتم شراغ کمدش  نیرو زم

 دیجفت جوراب سف هیرنگ داشت ، اونو با  یکفش کالج آب هیبه کفشاش انداختم  ینگاه. برداشتم  یآسمان
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 ییببرمش دستشو رهیم ادمیو  رهیچون مطمئن بودم حواسم به کارم م. برداشتم و مشغول آماده کردنش شدم 

رنگ هم  یکاله آب هیهم شونه کردم و  شویمجعد مشک يموها. ردم و لباساشو پوشوندم پس پوشکش ک

 . رو تخت و خودم مشغول آماده شدن شدم  دمشجوراب و کفشاشو هم پاش کردم و نشون. گذاشتم رو سرش 

 یو دو دست لباس با قوط رشیش شهیرو برداشتم و چند تا پوشک و ش یمخصوص مان فیآماده شدم ک یوقت

 .  نییپا دمیرو بغل کردم و دو یخشکش همراه ظرف و قاشق مخصوص خودش انداختم توش و مان ریش

درست کردم تا فعال به جا صبحانه بخوره و  ریش شهیش هی یمان يآب جوش سرد شده برداشتم و برا يتو کتر از

. عقب و کمر بند رو براش بستم  یگذاشتم رو صندل یمان.  رونیب دمیآب پرتغال خوردم و دو وانیل هیخودم هم 

دادم دستش  رشویش شهیکودك که نداشتم ، ش یصندل. نداشتم  يگرید يخب چاره  یخطرناك بود ول دونمیم

 . از خونه خارج شدم  عیو خودم نشستم پشت فرمان و سر

 یل قهیقیساعت پنجاه د مین يباعث شد شد به جا نیکردم و هم یهمراهم بود پس آروم رانندگ یمان چون

 یمان فیخودمو با ک فیشدم و ک ادهیرو پارك کردم ، پ نیو ماش نگیرفتم تو پارک میمستق دمیرس یوقت. برسم 

و لباس  نیرو گذاشتم زم یمان ورتو آسانس. هم بغل کردم و رفتم سمت آسانسور  یانداختم رو شونه ام و مان

 .  هیتو آتل میرو گرفتم و رفت یدست مان هیآتل يآسانسور به طبقه  دنیرو مرتب کردم و با رس یخودمو مان

چند مک  یگرفته بود و هر از گاه رشویش شهیدستش هم ش یکیدستش تو دست من بود و با اون  هیکه  یمان

 .  کردینگاه م انیمن و شا يکه روشون پر بود از تابلوها هیآتل يها واریبا تعجب به د زدیم رشیبه ش

در اوردم و  فمیپول از تو ک يو مقدار دمیگذاشتم اونجا و روپوش مخصوصم رو پوشرو  لیرفتم دفترم و وسا اول

بده و بگه بره  هیاول از خانم صابر خواهش کردم پول رو به مستخدم آتل.  رونیرو گرفتم و رفتم ب یدست مان

 .  یکارگاه اصل فتمر یمادر با دو بسته کلوچه بخره و بعد با مان تییسکویبسته ب کی

 : بدون ابنکه برگرده گفت  انیشا. وارد کار گاه شدم و سالم کردم  آروم

 ساعتت ؟  میبود ن نیسالم خانم ، ا کیعل -

 . شد  رمید یلیبه دال دیببخش -

 : گفتم  یشدم و تو گوش مان خم

 . ییاون دا شیبدو برو پ یمان -

 .  انیشا يو دستشو گذاشت رو پا انیشا شیرفت پ دیکوچولوش دو يبا خنده نگاهم کرد و با اون پاها یمان
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و  شیکنار زیحرفشو خورد و با تعجب پالتشو گذاشت رو م یمان دنیجواب منو بده با د خواستیکه م انیشا

 . و بغلش کرد  یبرگشت سمت مان

 ؟  يسالم آقا کوچولو ، چطور -

 : برگشت طرف من و گفت  انیشا. خورد  ریش یاشو گذاشت تو دهنش و کم شهیو ش دیخند یمان

 ؟  گانهی هیک نیا -

 : بزن با تعجب گفت  یحرف نکهیانداخت و قبل از ا یبه مان یقینگاه دق بعد

 . بچه ندارم  ادمهیمنه ؟ من تا کجا که  هیچرا انقدر شب -

 . داره به تو  میربط مستق یول ستینه مطمئن باش بچه تو ن -

 : با شک گفت  شده نگاهم کرد و زیر يبا چشما انیشا

 ؟  هیمنظورت چ -

 . خواهر زادتون هستند  یآقا مان شونیا -

 : نگاه کرد و گفت  یبه مان رتیبا ح انیشا

 ؟  واستیبچه پسر ش نیا یعنی -

 .  ییبله جناب خان دا -

حاال داشت  یمتنفره ول وایکه از ش گفتیم شهیهم انیشا. و به خودش فشرد  دیرو بوس یبا محبت مان انیشا

قلب  انیشا.  رفتینم انیهم از شا يا گهیالبته انتظار د.  کردیو بغل م دیبوسیهمه محبت م نیخواهر زادشو با ا

 . خواهر زادشو دوست داشته باشه  یاز خواهرش متنفره ول نکهیبا ا شهیباعث م نیداره و هم یبزرگ و پاک

تو ظرف مخصوصش  یمان ياورد و منم رفتم برامادر رو  تیسکویبعد مستخدم کلوچه ها و ب قهیدق چند

 . حل کردم و اوردم  ییها رو تو چا تییسکویب

 یخواستم به مان.  کردیصدا م ییرو دا انیشا یو مان کردندیم يشده بود و داشتند باز یمیصم انیبا شا یمان

 . راحت رفتم سر کارم  الیو منم ظرف رو دادم بهش و با خ دهیگفت خودش م انیبدم که شا تشوییسکویب

 يرو کاناپه  یمان نکهی، تا ا دمیکردند و منم راحت به کارهام رس يبا هم باز انیو شا یدو ساعت بعدش مان تا

 . اومد سر کارش  انیکارگاه خوابش برد و شا

 . خب من منتظرم  -

 ؟  یمنتظر چ -
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 . شدم  جیگ یبده چون حساب حیبرام توض کنمیخواهش م.  کنهیچکار م نجایا یمان یمنتظرم بگ -

اونم باورش .  دادیمات و مبهوت به حرفام گوش م انیشا. کردم  فیتعر انیشا يرو برا زیحوصله همه چ با

 . افتاده باشه  یاتفاق نیچن شدینم

 . دوسال از همه پنهان کرده  نیکه افتاده و رام هیمتأسفانه اتفاق ی، ول شهیمنم باورم نم -

 . رو هضم کنم  وایکار ش نیا تونمیاصال نم -

که االناست  میبه کار خودمون برس ایخودشون بوده ب یکه کردن با زندگ يخوب ولش کن ، هر کار یلیخ -

 . شه  داریب یمان

 .تکون داد و مشغول کارش شد  يسر انیشا

نگاه اول فقط .  انیهم رفت نشست کنار شا یپوشکشو عوض کردم و مان. شد  داریساعت بعدش ب کی یمان

 کردیهمزمان که کارشو م انیکردن ، شا يکم کم شروع کرد درباره رنگها و قلمو ها کنجکاو یول کردیم

 انیبه رنگها و شا زدناز رنگها خوشش اومده بود شروع کرد دست  گهیکه د یمان یهم بود ول یحواسش به مان

رو  انیشا يدر تالش بود که رنگها مصرانه یمان یرو خودش ول زهیتا نر گرفتیهم مدام رنگها رو از دستش م

گذاشت جلوش و چند تا رنگ هم  کیبوم کوچ هیو  نیرو نشوند رو زم یمان انیشا تیدر نها. به هم  زهیبر

رنگها رو بخوره وجود نداشت  یمان نکهیرو شکر امکان ا داخ. قلمو هم داد دستش  هیپالت و  هیرو  ختیبراش ر

 . نبود  کاریو دهنش ب خوردیپستونک م یچون مان

 یکه رنگشو بزنه تو رنگ و بعد بکشه به بود ، مان دادیهم بهش نشون م انیقلموشو نگاه کرد و شا یکم یمان

به خودش بجنبه  ادیب انیو قلمو رو انداخت کنارش و تا شا ومدیانگار خوشش ن یکارو کرد ول نیا يچند بار

 . به بودم  دیدستاشو زد تو رنگ پالت و بعد کش یمان

اتفاق  نیبعد هم هیکنه و چند ثان یاالنه که تمام لباساشو رنگ دونستمیاز کارش خنده ام گرفته بود هم م هم

به  ینگاه انیشا. رو بغل کرد  انیبرگشت و شا شیرنگ يبا دستا ی، مان یمان يلباسها ينه برا یافتاد ول

 : لباسش انداخت و گفت 

 اورد ؟  نمینازن راهنیسر پ ییوروجک چه بال نیا نیتو رو خدا بب -

 . خوشحال شد  ینداره ، به چاش خودش کل یاشکال -

طرف من و بغلم کرد و  دیهم دو یگفت و مان يزیچ هی یمشکوك به من انداخت و تو گوش مان ینگاه انیشا

 . ما  يرنگ باز يبود برا یشروع نیبه صورتم و ا دیبه مال یدستاشو حساب
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، واقعا  کردیو ما رو بغل م دیخندیمدام م یمان.  میو خوش گذروند میکرد يازب یبا مان یظهر کل يها کینزد تا

دو سال  نیتو ا نیبچه معلوم نبود رام چارهیب. معلوم بود از ته دلش خوشحاله . بود  يا یدوست داشتن يبچه 

 بهش داشته ؟  یاصال توجه کاف

خدا رو شکر من روپوش کار تنم بود و . رو شستم و لباساش رو هم عوض کردم  یو صورت خودم و مان دست

تو دفترم داشتم  اطیاحت يکه برا گهیشال د هی. شده  یرنگ یالبته به جز شالم حساب. بود  دهیند یبیلباسم آس

نشسته  زیتم هم لباسشو عوض کرده بود و انیشا.  انیدفتر شا میبود رفت زیتم گهیکه حاال د یسرم کردم و مان

 : رو گذاشتم ت بغلش و گفتم  یمان. بود 

 .  میبخور ارمیب زیچ هیتا من برم  ریوروجکو بگ نیشما ا ییجناب دا -

 ؟  یگشنمونه ، مگه نه مان یکل یبه چشم فقط زود باش که من و مان يا -

 .  ییآره دا -

 : و گفت  دیرو بوس یمحکم مان انیشا

 .  ینیریش نقدریقربونت بره که ا ییدا يا -

و  دمیخر کیکاکائو و ک ریبود ش هیکه کنار ساختمان آتل ياز مغازه ا.  رونیبهشون زدم و رفتم ب يلبخند

 . برگشتم 

 ریها و ش کیاش تا راحتتر بخوره و ک شهیکاکائوش رو رختم تو ش ریرو شستم و ش یمان ي شهیرفتم ش اول

 .  ششونیصبح گرفته بودم برداشتم و رفتم پکه  ییخودمو رو به همراه کلوچه ها يکاکائو ها

 . انگار واقعا گرسنه اش بود . خوردن  رشیکلوچه برداشت و شروع کرد با ش هی يقبل از کار یمان

و  میرفتیپذ لیباشه و ما هم با کمال م یداد مواظب مان شنهادیپ يوعده امون خانم صابر انیاز خوردن م بعد

 . سر کارمون  میرفت

 . موند  يخانم صابر شیهم ساکت پ یو مان میاز کارهامون انجام داد یظهر کل تا

 : رنگ رو گذاشتم تو جعبه اش و گفتم  نیآخر

 . هم حتما گرسنه اشه یوقت ناهاره ، مان گهید میبر ایبسه ، ب گهیامروز د يبرا -

ناهار  ياده کردم تا براصبح مرغ آم. من  يخونه  میناهار بر يبرا گانهیفقط .  میکار منم تموم شده ، بر -

 .  میجوجه کباب درست کن

 .  شدیرستوران رفتن سخت م یباشه ، چه بهتر با مان -
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با  انیبود به شا دهیکه چسب یمان.  رونیب میاومد هیاز آتل یگرفتن مان لیو بعد از تحو میکارمونو در اورد روپوش

 . خودم  نیرفت و منم با ماش انیشا نیماش

 يرو که بچه  یمنم مان. مشغول آماده کردن سخ ها شد  عیبعد از شستن دستاش سر انیخونه شا میدیرس یوقت

 . که همراهش بود رو هم دادم دستش و رفتم آشپزخانه  شویو اسباب باز نیبود رو گذاشتم رو زم یآروم

 . منم برنج و شستم و گذاشتم تا دم بکشه  دیکش خیجوجه ها رو س انیشا تا

تکه  کیو در آخر هم که جوجه ها پختن  ستادیکنارش ا یمشغول کباب کردن بود مان انیشامدت که  تمام

که  کیکوچ. اول کبابمو بخورم  يبودم که سر منقل تکه  نیراستش خودمم عاشق ا. همونجا سر منقل خورد 

 کمشویاده شد کباب ها آم تتا هر وق ششیپ رفتمیو منم هر دفعه م کردیتو خونه کباب درست م ادیبودم عمو ز

 . همونجا بخورم 

کردم و دادم  زیر يتو بشقابش ر یمان يچند تکه جوجه برا.  میو نشست میدیرو چ زیها که آماده شدند م جوجه

چند تا  خوادیاستخوان م یمان دیکه د انیشا. بود  سیبود که تو د ییدنبال استخوان ها یچشم مان یبهش ول

 . رو خوردن  یاستخوان ياشده رو ول کرد و شروع کرد جوجه ه زیر يهم جوجه ها یبهش داد و مان

 . مرغ رو دوست دارم  ي نهیاومد ، من فقط قسمت س یاز استخوان پاك کردن بدم م شهیهم

هم تکه  شییجاها هیتمام صورتش با روغن و . کرد  فیخودشو کث تونستیکه م يبه هر نحو یآخر غذا مان تا

رفت  ینداشت چون مان دهیفا یکارو بکنه ول نیکردم نزارم ا یچقدر هم سعهر . کرده بود  فیمرغ کث يها

 .تمام جوجه ها استخوان دار رو خوردن  ییجونش و دوتا یینشست کنار دا

تعجب  دیهم نبا ادیالبته ز. کنه  زیاستخوان تم یخوب نیبه ا تونستیم یکیکوچ نیجالب بود که بچه به ا برام

. از گوشت رو استخوان نبوه  ياثر چیکه انگار از اولش هم ه کردیم زیچنان تم. بود  نطوریهم هم نیرام کردمیم

 . باالخره پسر همون پدره 

 : استخوان تو دستشو انداخت تو بشقاب و گفت  یمان

 .  ییدا یسیم -

 ؟  يخوایجون بازم م یینوش جانت دا -

 . نه تکون داد  یسرشو به معن یمان

 ! کرده  یکیچطور خودشو با روغن  نیکنم ؟ نگا تو رو خدا بب زشیک رو تموروج نیخب حاال چطور ا -

 .  میدود هم گرفت يبو یفیعالوه بر کث. حمام  میریم یینگران نباش االن دوتا -
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 ؟  شیبریخودت م -

 ، لباس داره ؟  زیچ هیفقط .  برمیرو هم م یبرم مان خوامیآره من که م -

 . نباشه  يکار فیکث گهیپس لطفا د شهیآخر یکی نیا. بله داره ، صبح سه دست براش برداشته بودم  -

 ! گهیخب بچه است د -

 يکار فیتوش کث يا يرو برگردونم باز یمان یلطفا تا وقت.  يمن منظورم تو بود یبچه است ول یبله مان -

 .  نیداشته باشه نکن

 .  کنمیم مونویباشه سع -

که  کننیچکار م نمیرفتم باال تا بب. رو جمع کردم و ظرفها رو هم شستم  زیرفتن حمام و منم م یو مان انیشا

 دمیاز تو کمد برداشتم و کش يمالفه ا.  دنیراحت خواب انیرو تخت دو نفره شا زیهر دو حمام کرده و تم دمید

 .  دمیکاناپه خوب رو نییخودم برداشتم و رفتم پا يبالش و مالفه هم برا هیروشون و 

بود کنارم و داشت با دستاش  ستادهیا یمان. رو صورتم چشمامو باز کردم  یمان يکوچولو يدستا يها بانوازش

 دیدو دارمیب دیکه د یمان.  دمیجلو و گونشو بوس دمیخودمو کش یبهش زدم و کم يلبخند. رو صورتم  دیکشیم

 : رفت سمت آشپزخانه و داد زد 

 . شد  داریب جون گانهی ییدا -

بلند شدم و مالفه . بودم  دهیخواب یدوساعت. به ساعت انداختم  ینگاه. کنه  داریفرستاده بودش منو ب انیشا پس

 . و بالشمو بردم گذاشتم تو اتاق و دست و رومو شستم و رفتم آشپزخانه 

 .  نیکنیگرام ، چکار م ونیسالم بر آقا -

 .  رونیب میبر میخوایم نیبخور يزیچ هی دییبفرما.  نیشد داریسالم خانم خوش خواب ، باالخره ب -

 : عصرانه که آماده کرده بودند انداختم و گفتم  زیبه م ینگاه

 ؟  نیبر نیخوایخوب حاال کجا م!  نیبه به ، چکار کرد -

 ؟  یبرگردون دیبا یرو ک یمان گانهی.  میدیبرنامه چ یکل یمن و مان -

 . از مامان بپرسم  دی، با دونمینم -

 .  شتهیپ یتا ک یمان نیباشه پس عصرونه اتو بخور و زنگ بزن بب -

 شیهم موند پ یمان. تا راحت به مامان زنگ بزنم  منیکره و عسل خوردم و رفتم تو نش يبا مقدار موییچا

 .  انیشا
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 . بعد سه تا بوق جواب داد  مامان

 . جان  گانهیسالم  -

 ؟  نیسالم مامان ، خوب -

با  يصبح بهروز گفت که مجبور شد. افتاد گردن تو  یزحمت مان دی؟ واقعا ببخش يخوبم دخترم ، تو چطور -

 .  شیخودت ببر

 يشدن و باز یمیصم یکل انیاز صبح که با شا.  هیو آروم یدوست داشتن يبچه  یمان. مامان  هیچه حرف نیا -

 ه ؟ چطور تایحال عمه ب. من نداشت  يبرا یزحمت. کردن 

 . نداره  یفیتعر تایحال ب.  ینیبب ریدستت درد نکنه دخترم ، خ -

 . بوده  فیخف يسکته  هیعمو که گفت  -

کمه و فشارش هم نوسان داره  ارشیزده ، فعال که سطح هوش يادیز بیآس یبوده ول فیسکته خف هیدرسته  -

 . 

 . چه بد ، خدا کنه حالش بدتر نشه  يوا -

 .  هیخطر یلی، فشارش خ مینیهمما هم مدام نگران  -

 ؟ نیاستراحت کن نیاونجا تا شما بر امیمن به جاتون ب نیخوای؟ م ادیاز دستم بر م يکار -

 . کمکه  نیبزرگتر یهست یکه مراقب مان نیهم. ، خودتو به زحمت ننداز  رهیگینه دخترم دلم آروم نم -

 .  نیریهر ساعت شبانه روز که بود باهام تماس بگ نیالزم داشت يزیپس اگر به چ -

 . اومده  تایبرم دکتر ب گهیجان ، من د گانهیممنون  -

 .  نمیخبر نذار یباشه ، ب -

 . ، خدانگهدارت  زمیباشه عز -

دادم موضوع  حیمامان ترج يها یبا نگران. تماس گرفته بودم  یچ يافتاد برا ادمیرو که قطع کردم تازه  تلفن

 . زنگ زدم به عمو . بزارم  انیرو با عمو در م یمان

 .  دییبله بفرما -

 .  نیسالم عمو جان ، خسته نباش -

 ؟  یخوب! سالم دخترم ، ممنون  -
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 رونیب میبر انیبا شا میخواستینگاه دارم ؟ م شمیرو پ یمان تونمیم یتا ک نمیخوبم ، عمو جان زگ زدم بب -

 . بمونه  تونهیم یمان یگفتم اول بپرسم تا ک

شراره که فکر نکنم از . کجا رفته ، تا االن ازش خبر ندارم  ستیاز صبح معلوم ن نیدخترم ، رام دونمیواال نم -

 .  میکنیم یحسابرس میدار. کار دارم  نجایوقت ا ریخونه ، منم تا د ادیحاال حاالها ب مارستانیب

 . خودم نگاه دارم  شیرو امشب پ یمان یعنیپس  -

 .  رهیبچه رو بگ فرستمشیکردم م داشیکنم ، پ دایرو پ نیرام کنمیم یدخترم ، سع شهیمتت مزح -

 يبرا یزحمت چیه یراحت باشه ، مان نیبزار.  ستیدرست ن شیروح تیاالن وضع نیرام! عمو جان  خوادینم -

بهم  نیکرد دایرو پ نیخونه خودم ، فقط اگر رام برمیرو شب م ینداره من مان یفقط عمو اگر اشکال. من نداره 

 .  رمیتا ازش اجازه بگ نیخبر بد

مونده باشه که  ادشیشک دارم اون پسره اصال .  ستینداره با خودت ببر ، اجازه هم الزم ن ینه دخترم اشکل -

 . هم داره  يبچه ا

 نیکرد دایرو پ نیدر هر صورت اگر رام یول. راحت باشه  التونیخ یخوب عمو جان ، از بابت مان یلیخ -

 .  نیبهم خبر بد کنمیخواهش م

 ؟  يندار يباشه دخترم کار -

 . نه عمو جان خداحافظتون  -

 . خدا نگهدارت  -

و  میاز خانه خارج شد يساعت بعد سه نفر میفعال ماندگاره و ن یخبر دادم مان انیرو قطع کردم رفتم به شا تلفن

 . کردیم یهم رانندگ انیرو گرفتم بغلم و شا یمن نشستم عقب و مان.  میمن شد نیسوار ماش

 یمان يدوست داره برا گفتیم انیشا.  میشد ادهینگاه داشت و پ یفروش ياسباب باز هیدم  انیاز همه شا اول

 . کنه  دیبود بخواد براش خر یعیبود و طب شییباالخره دا. بخره  ياسباب باز

از . گرفت  یمان يهم برا یبرق نیماش هی یحت انیشا.  کردن دیخر یتو مغازه گشتن و کل یکل انیو شا یمان

. داره  نیپرندگان خشمگ)  angry birds( به  يادیز يمتوجه شدم عالقه  کردیم یکه مان يانتخابها يرو

 . دو تا از عروسکهاشو هم برداشت  یحت

و  میشد نیو دوباره سوار ماش رونیب میها رو حساب کرد از مغازه اومد يپول اسباب باز انیشا نکهیاز ا بعد

 .  يشهرباز میرفت
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مخالفت کردم  یکل. بره اونجا  خوادیبه حوض توپ اشاره کرد و گفت م یمان میکه وارد شد يهمون لحظه ا از

رفت  انیگرامش بشم و شا ییو دا یمان فیحر یبشه ول ضیمر یو ممکن بود مان کروبهیچون اونجا پر از م

 . شو گرفت و رفت ییپستونکشو داد دستم و دست دا یقیبا لبخند عم یحوض توپ گرفت و مان تیبل

کرد و بعدش دو دور  يسورسره باز یساعت میو بعد از اون هم ن دیکرد و خند يتو حوض توپ باز یکل یمان

 .  گهید يباز یسوار چرخ و فلک شد و کل

هم بغلش کرد  انیدراز کرد و شا انیکردن خسته شد و دستاشو به طرف شا ياز باز یشب شده بود که مان گهید

 : و گفتم  دمیبه سرش کش یدست. 

 . تمام شد  شیانگار انرژ -

 . شام  میبر هینظرت چ. هم خسته است هم فکر کنم گرسنه اش باشه . کرده  يباز یآره ، کل -

 .  گمیم یمان يکه راحت باشه ، برا میبر ییجا هیفقط  میبر -

 .  برمتونیخوب م يجا هی -

دو بار گفت گرسنه است و منم  یکی یمان نیتو ماش.  میشد نیسوار ماش میگرفتم و رفت انیرو از بغل شا ینما

 . شام  میریم میگفتم دار

رو شستم و راحت  یدست و صورت مان. واقعا که انتخابش خوب بود .  یرستوران سنت هیما رو برد به  انیشا

 .  میهر دو آبگوشت سفارش داد. رو تخت  مینشست

خوشش اومده  یلیخ. درست کردم  تیتل یمان يکردم و برا زیر زیکاسه ر هیسفرشمونو اوردن نون رو تو  یوقت

داشت و  ایآخه نخود و لوب. بخوره  دهینذاشتم گوشت کوب یغذاشو خورد ول يو چون خسته هم بود با ولع همه 

 .  رهیدلدرد بگ دادمیبود و احتمال م نیشام براش سنگ يبرا

 .  شمونیرفت پول شام رو حساب کرد و اومد پ نایشا

 .  میبر گهیخب د -

 . لباس بردارم  یمان يعمو تا من برا يخونه  میاول بر شهیاگر م انیفقط شا.  میبر -

 خونه خودت ؟  يریبعد م.  میباشه بر -

 . خودم  شیپ برمیرو هم م یبله ، مان -

رو رسوندم خونه اش و بعد رفتم  انیرو برداشتم و بعد اول شا یمان لیخونه عمو و من لباس و وسا میرفت اول

 . خونه خودم 
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رو بغل کردم و بردم گذاشتم رو  یمان نگیپارک يرو بردم تو نیماش. عقب خوابش برده بود  یرو صندل یمان

و همونجور که خوب بود لباس هاشو عوض کردم .  یخودمو عوض کردم و بعد رفتم سراغ مان يلباسها. تختم 

 . زود خوابم برد  یلیو خ دمیو خودم هم کنارش دراز کش دمیدرست خوابوندمش رو تختم و سه سمتش بالش چ

آروم .  کردیم هینشسته بود سر جاش و داشت گر یمان. شدم  داریاز خواب ب یمان هیگر يشب با صدا نصفه

 : بغلش کردم و گفتم 

 ؟  یکنیم هیجان ؟ چرا گر یشده مان یچ -

 : نگاهم کرد و گفت  شیاشک يبا چشما یمان

 !  ستین -

 ؟  زمیعز ستین یچ -

خسته بودم  یلی، چون موقع خواب خ رهیمنظورش ش دمیفهم. از بغلش در اورد و نشونم داد  رشویش شهیش یمان

نصفه شبها  یهم مامان زنگ زد و گفت مان شبید. درست کنم  ریاش ش شهیتو ش یمان يرفته بود برا ادمی

 .  خوادیم ریو ش شهیم داریب

 : رو ازش گرفتم و گفتم  شهیرو نوازش کردم و ش یمان يموها

 ؟  زمیباشه عز.  ارمیب ریدراز بکش تا من برم برات ش نجاینداره پسر خوب ، تو ا هیکه گر نیا -

 ! باشه  -

تو  ختمیآب جوش سرد شده ر ياز تو کتر نییرو برداشت و رفتم پا شهیو منم ش دیآروم تو جاش دراز کش یمان

رو گذاشت تو دهنش و  شهیش عیسر یمان. خشک درست کردم و رفتم باال دادم بهش  ریو براش ش شهیش

چشمامو  دهیخواب دممطمئن ش یموهاشو نوازش کردم و وقت یو کم دمیکنارش دراز کش. شروع کرد مک زدن 

 . بستم و زود خوابم برد 

از اتاق خارج شدم و  عیسر. هنوز خوابه  دمیانداختم د یبه مان ی، نگاه دمیپرزنگ خونه از خواب  يبا صدا صبح

 يتو صغحه  انیشا دنیبا د. نکرده جواب بدم  داریرو ب یرفتم تا دوباره زنگ نخورده و مان فونیبه طرف آ

رو  یتا دوباره زنگ بزنه که زودتر گوش باالاومد  انیباز نشد دست شا یدر رو زدم ول. حرصم گرفت  یکل فونیآ

 .برداشتم 

 .  کنمیدر رو باز م امیاالن م سایوا -

 . که سوختم  ایباشه زود ب -
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، چسبون هم  دیسف شرتیت هیرنگ با  یسرخاب یشلوار راحت هیبه خودم انداختم ،  یرو گذاشتم و نگاه یگوش

در رو که باز کردم طلبکار .  دمیدو بایو تا دم در تقرنبودند و خوب بودند پس همونجور از ساختمان خارج شدم 

 . گفت و منو کنار زد و اومد داخل  یلب ریسالم ز هیبدون توجه به من  انیشا ینگاه کردم ول انیبه شا

 . برو اونور که سوختم  گانهی -

 ؟  دیاالن آفتاب کجا بود که شما بسوز دییبامزه بفرما يآقا -

تو تا دستم کباب  میبر ایبعدش ب سوزمیدارم م یاز چ یشیمتوجه م يگاه به دستم بندازن هیخانم خوابالو اگر  -

 . بده  رینشده بعد گ

 . تو  میدر رو بستم و رفت. تو دستش شدم  يها يبربر يبه دستش انداختم و تازه متوجه  ینگاه

دستش قرمز . و مشغول فوت کردن دستش شد  زیبه آشپزخانه نان ها رو گذاشت رو م دیکه رس نیهم انیشا

 . آب سرد  ریباال زدم و دستشو گرفتم ز نشویو آست نکیو بردمش دم س دمیبدون حرف دستشو گش. شده بود 

 .  شیبعد بردار یاول خنکش کن دیبا يریگینان م یوقت یدونیسنت نم نیبه ظاهر باهوش تو هنوز با ا يآقا -

 . برداشتم و اومدم  عیشده بود منم سر ریبابا د -

 . کردن من  داریب يبرا شدیم رید دونمیبله م -

 .  يشد یکردنت شاک داریب يتو بازم برا یآخ -

 : داد زد  انیکه شا رونیبهش گفتم اومدم ب ییول کردم و پررو دستشو

 ! صبحانه  ای؟ ب يریم يکجا دار -

 : برگشتم تو آشپزخانه و گفتم  عیسر

 زیم امیدست و صورتمو بشورم ، تا ب رمیدارم م رمینم ییجا.  یکنیم داریرو ب یحاال مان! ، آرومتر  ســــسیه -

 .  نیصبحانه رو بچ

 ؟  يندار يا گهیامر د -

 .  گمیخواستم اومدم م يزی، اگر چ ناینه فعال هم -

شده و نشسته سر  داریب یمان دمیرفتم باال تو اتاقم که د.  يبهم گفت و رفت سراغ کتر ییپررو انیشا ندفعهیا

با خنده . گرسنشه  یعنی کنهیم نکارویا یمتوجه شدم وقت يدو روز نیا.  خورهیجاش و داره تند تند پستونکشو م

 . رفتم کنارش و بغلش کردم 

 . جان  یمان ریصبح بخ -
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 . ریصب خ -

و شلوارك  یرکاب هیو بعد هم لباساشو با  ییو بردمش دستشو دمیحرف زدنش خنده ام گرفت ، گونشو بوس از

 يسرسر يشونه  هیکارم که تمام شد .  ییو خودم رفتم تو دستشو نیسبز رنگ عوض کردم و نشوندمش رو زم

 کیتون هینباشه و لباسمو با  پامبود زدم و همه رو جمع کردم باال تا تو دست و  ختهیفرم که دورم ر يبه موها

 .  نییپا میرو بغل کردم و رفت یعوض کردم و مان دیساپورت سف هیرنگ و  یآب

 مرویگذاشته و داره تخم مرغ ن زیهم سر م زیو همه چ دهیصبحانه رو چ زیم انیشا دمیآشپزخانه که شدم د وارد

 .  کنهیم

 !  میو خبر نداشت يبود ییخان عجب کدبانو انیبه به شا -

 .  کنمیهنر دارم که رو نم یمن کل -

 ختیها رو ر مرویهم که کارش تمام شد ن انیشا. و خودمم نشستم کنارش  زیرو نشوندم رو م یو مان دمیخند

 . بشقاب و اومد نشست  هیتو 

 صبحانه ؟  يبرا ياریب يریبگ يرینان تازه بگ يبر يشد امروز هوس کرد یخب چ -

زود  خواستمیار داشتم و مو دوم که باهات ک میصبحانه رو با هم باش خواستمیم نکهیاول ا.  لیخب به دو دل -

 .  نجایا امیب

 ؟  يچکارم دار -

 منظره هست ؟  يبه اون تابلو ادتیتو اصال  گانهی -

 . نبود  ادمیاصال !  يوا -

 نه ؟ .  يپس با عموت هم صحبت نکرد دونمیبله خودم م -

 : خنده و گفت  ریو مثال شرمنده نگاهش کردم که زد ز یچپک ي افهیق با

 ؟  هیچ متیحاال خودت تصم. اونجور نکن  افتویق! باشه بابا ، اشکال نداره  -

 .  زنمیبعد از صبحانه به عمو زنگ م. برم مسافرت  يچند روز خوادیخودم هم دلم م تشیواقع -

 . برا تابلو  شهیم ریداره د گهی، د میامروز بر نیباشه ، پس هر چه زودتر زنگ بزن که اگر بشه هم -

 ین هیخشک درست کرده بود و  ریش وانیهم تو ل یمان يدرست کرده بود و برا يخودش و من چا يبرا انیشا

 شیدنیکه نوش کردیبرداشت ذوق م وانشویل یوقت یبخندم ، آخه مان یهم گذاشته بود توش که باعث شد کل
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هم  انیشد و شا پکربامزه  یلیخ افشیخودشو ق ریهمون ش دیخورد و فهم یکم یوقت یمثل مال ماست ول

 . و نبات درست کرد  يچا کمیدلش براش سوخت و پاشد براش 

و  انیبعد از صبحانه شا. خورده شد  یمان نیریش يو خنده ها انیشا يها یشاد با شوخ یطیتو مح صبحانه

 خاموشه و منم لشیموبا دمیرو جمع کردم و به عمو زنگ زدم که د زیکنند و منم م يباز اطیرفتن تو ح یمان

 . خواستم وصل کنه  شیزنگ زدم به دفترش و از منش

 . جانم دخترم  -

 . خاموش بود  تونیداشتم و گوش یدفتر مزاحم شدم کار مهم دیسالم عمو جان ، ببخش -

 ؟ هیخب کار مهمت چ. شارژش تمام شده  میگوش. نداره  یدخترم ، اشکال کنمیسالم ، خواهش م -

 انیکه با شا میدار عتیمنظره از طب يتابلو کیبه  ازین ندهیآ يفته ه شگاهینما يراستش عمو جان برا -

 عتیگفت طب انیشا.  میکن یطراح یعیمنظره طب هیاز  میعکس نباشه و مستق ياز رو میو گفت میصحبت کرد

برم ؟  ستین یشما مشکل نظراز  نمیبب خوامیحاال م. اونجا  میبر میقشنگه و گفت یلیموقع سال خ نیرشت ا

 ؟  نیدیاجازه م

 . هماهنگ کن  یفقط با شراره به خاطر مان. برو .  شهیچرا که نه دخترم ، اتفاقا حال و هواتم عوض م -

 .  گمیممنون عمو جون ، چشم حتما به مامان م -

 ؟  يندار يکار. بال  یچشمت ب -

 .نه عمو خداحافظ  -

 .خدا نگهدارت  -

 .  میدیهم عمه رو م کردمیهم با مامان صحبت م.  مارستانیصحبت با مامان برم ب يگرفتم برا میتصم

 .راه افتادم  مارستانیرو سپردم بهش و خودم به سمت ب یگفتم و مان انیبه شا اطیشدم و رفتم تو ح آماده

م رو برداشتم و بود دهیکه تو راه خر یرو پارك کردم و دست گل نیکردم ، ماش دایپ نیماش يزور جا پارك برا به

 . به طرفش رفتم .  دمیکه فرهود رو د رفتمیبخش ها م يداشتم به سمت ورود. شدم  ادهیپ

 . سالم  -

 ؟  ی، خوب گانهیسالم  -

 ممنون خوبم ، عمه چطوره ؟  -

 . نداره  یفیحالش چندان تعر یاوردنش بخش ول شیساعت پ کی -
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 کدوم اتاقه ؟  -

 . اتاق صد و هشت  -

 . برم تو  زارنیم نمیباشه ، پس من برم بب -

 . داخل  يبزاره بر گمیبهش م ای، سرپرستار همسر دوستمه ، ب زارنیآره م -

 .  میباشه ، بر -

برا  یو فرهود با سرپرستار صحبت کرد و چون اتاق خصوص گرفته بودند و مزاحمت میهم به سمت بخش رفت با

 . اجازه داد برم داخل  شدینم جادیا هیبق

عمه هم .  زدیاتاق که شدم چشمم به مامان افتاد که سرشو گذاشته بود رو تخت و ظاهرا داشت چرت م وارد

 . بلند شد  عیآروم به سمت مامان رفتم و دستمو گذاشتم رو شونه اش که سر. خواب بود 

 .مادر  دمی، ترس گانهی ییتو -

 .  دیسالم مامان ، ببخش -

 ؟  یکنیچکار م نجای، تو ا زمیعز کنمیش مخواه -

 حال عمه چطوره ؟ . هم با شما صحبت کنم  نمیاومدم هم عمه رو بب -

 شهیخوب م یوتراپیزیو با ف هیموقت گهیدکتر م. سمت راست بدنش لمسه  یخدا رو شکر فشارش ثابت شده ول -

 . 

  . شهیبدنش هم زود خوب م یخدا لمس دیخب خدا رو شکر ، به ام -

 کجاست ؟ یمان ینکرده ؟ راست تتیکه اذ یمادر ؟ مان يخدا ، خب تو چطور دیبه ام -

گرفته  يشارژ نیبراش ماش شبید انیشا. هاش سرگرمه  ينازه ، همش با اسباب باز یلیخ یخوبم ، نه مان -

 .  ششهیپ انیاالن هم شا.  دیچرخیداشت م اطینشسته بود توش و تو ح اومدمیداشتم م

 ؟  هیک یمان دونهیم انیشا -

به خودش شک کرد و بعدش هم که خودم گفتم  یاز شباهت مان هیکه بردمش آتل روزی، همون د دونهیآره م -

 .  نهیپسر رام یمان

 .  دنید گرویهمد انیو شا ینگو مان نیبه رام... به ...  گمیخودت م يبرا یعنی...  گمیجان م گانهی -

 :  دمیپرس متعجب

 ! نهیو حقشه خواهرزادشو بب هیمان ییدا انیا؟ چرا ؟ ش یچ -
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همون . فقط پسر خودشه  یرو نداره و مان یمان يحق مادر بودن برا وایش گهیم نیکه رام نجاستیمشکل هم -

ندارن و  یبا مان ینسبت چی، گفت اون خانواده ه نیخانواده راست شیرو ببر پ یاول بهش گفتم مان يروزا

 .  ننشیبب خوادینم

 .  دمیرو ند نیرام گهیاصال من به جز اون شب که خونتون موندم د.  گمینم نجورهیباشه ، پس اگر ا -

بهانه دستش نده که . داره تا منفجر بشه  ازیجرقه ن هیباروته و فقط  ياالن مثل بشکه  نیدخترم ، رام نیآفر -

 . بخواد غر بزنه 

با . بکشم  عتیتابلو از طب هی دیبا. رشت  رمیچند روز م يمامان من اومدم که بگم دارم برا یچشم ، راست -

 . با شما هماهنگ کنم  یمان يفقط برا ستین ي، صبح هم از عمو اجازه گرفتم و عمو گفت مورد میریم انیشا

 ؟  يبر يخوایم یک -

 .  میریامروز م نیاگر بشه هم -

 ؟  یدو روز صبر کن یکی شهینم -

 ؟  نیدار يچرا ؟ کار.  شهیم رید یلینه خ -

رو تنها  تایب تونمیفعال نم. کنم  دایپ یپرستار برا مان هیتا من بتونم  یاگر بشه دو روز بمون.  گمیم یمان يبرا -

 . بزارم 

 یو مان انیحاال که شا خواستیدلم م.  میرو هم با خودمون ببر یبدم مان شنهادیپ خواستمیم. فکر فرو رفتم  به

بود و  ینیسنگ تیمسئول. مردد بودم  یرو با هم بگذرونن ، ول يشتریشدن ، وقت ب یمیخوب با هم صم نقدریا

 . پسرشو چند رو بده دستم  کنهیقبول م نیرام دونستمینم

 : زدم و گفتم  ایباالخره دل رو به در. به مامان انداختم ، اونم تو فکر بود  ینگاه

 . دارم  يشنهادیپ هیمامان من  -

 ؟  يشنهادیپ چه -

 نیالبته از خود رام. رو هم همراهم ببرم  یاگه بشه مان خواستمیم ینه ول ای ادیخوشش م نیرام دونمیالبته نم -

 .  رمیگیهم اجازه م

.  شهیداره از شهر خارج م يهفته ا کیصبح ساکشو جمع کرده و گفته  نیرام.  ستین نیبه اجازه رام ازین -

مهم  نیرام ياصال برا کنمیفکر نم یدر ثان.  میریکه ازش اجازه بگ ستین. آروم کنه  یاعصابشو کم خوادیم
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خونه  شبیپسرم کجاست که د دیپرسیم زاگر براش مهم بود صبح حداقل از بهرو.  دارهینگاه م یرو ک یباشه مان

 ! نبوده 

 رو ببرم ؟  یمان تونمیم یعنیپس  -

 ! نکنه  تتیاذ -

 .  ستمیهم هست و دست تنها ن انیدر ضمن شا.  کنهینم تیو اذ هیآروم يبچه  یانگفتم که م! نه مامان  -

 . ببرش  ستیمزاحمت ن یدونیاگر م زمیباشه عز -

اگر بشه بعد از  خوادیم انی؟ شا نیندار يبرم ، کار دیبا گهیخوب من د.  برمیرو با اجازتون م یپس من مان -

 .  میافتیناهار راه ب

 . ، خدا به همراهتون  نینه مادر مواظب خوتون باش -

  میچشم مواظب -

خارج شدم و  مارستانیدم در بخش به فرهود هم خداحافظ گفتم و از ب.  رونیکردم و از اتاق اومدم ب یخداحافظ

 . رفتم خونه 

 . ه و رفتم خون دمیخر یمان يو چند تا هم کلوچه برا کیو ک تییسکویو ب لیآج يراه مقدار سر

داشتن با  یو مان انیشا. بزنم  غیبود ج کینزد دمیکه د يشدم و در رو بستم از صحنه ا اطیکه وارد ح نیهم

 .  کردنیم يقشنگم توش کار شده بود آب باز يکه فواره  یآب حوض

تا  یبه راحت نمیبود که ماش يراه پهن سنگفرش بود ، پهناش به قدر هیساختمان  يتا ورود اطیح يدر ورود از

قرمز انداخته  یماه یکل دیبزرگ ساخته شده بود که دم ع بایحوض تقر هیوسطش . ساختمان بره  يدم ورود

دوستش  یلیکار شده بود و منم خ شنگق یلیفواره خ هیتوش . بودم توش که البته االن فقط سه تا مونده بودن 

آب بود  يداخل حوض تو یالبته مان.  ردنکیم يآب باز نمیداشتن با آب حوض نازن یو مان انیداشتم و االن شا

انقدر . گذاشتم و طلبکار رفتم سراغشون  يهامو همونجا کنار در ورود دیخر. بود  ستادهیهم کنارش ا انیو شا

 . من نشدن  ضوربودن که متوجه ح يسرگرم باز

 ؟  نیکنیچکار م نیممکنه بپرسم دار ونیآقا -

 . طرفم  دیبرداشت و چرخ یمانبه  دنیدست از آب پاش انیمن شا يصدا با

 .؟ متوجه نشدم  ياومد یک گانهی! ا  -
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تو آب حوض ؟  ی؟ بچه رو چرا گذاشت هیچه کار نیآخه ا. شدم  یشما بودم متوجه نم يبله منم اگر به جا -

 !  خورهیسرما م

 : تو دلم گفتم  و

 بدم ؟  یخشم اژدهاشو چ ياونوقت من جواب بابا -

 : کرد و خونسرد گفت  یبه مان ینگاه انیشا

 . گرمه  یلینه بابا سرما کجا بود ؟ هوا خ -

تو خونه ،  شیارین سیخ ينجوریالاقل هم.  خورهیبدنش که دو هوا بشه سرما م. هوا نداره  یبه گرم یربط -

 . داخل کولر روشنه و هوا خنکه 

 ؟  يایتو نم.  ارمشیباشه نم -

 . نه ، من برم کار دارم  -

 گفت ؟  یشراره خانم چ یراست -

، مامان هم  میرو ببر یو چند روز صبر کنم منم گفتم اگر بشه مان رهیپرستار بگ یبرا مان دیگفت با یچیه -

 . قبول کرد 

 : و گفت  دیرو از تو آب بلند کرد و گونشو محکم بوس یمان انیشا

 . شمال  ادیب شییقراره با دا ییپس خوشگل دا -

 .  میریم یک.  ادیبله قراره ب -

 ! گهید میبعد ناهار بر -

 يباز نیوقت دار گهیباشه ، پس من رفتم داخل تا ساك ببندم و آماده شم ، شما هم فقط تا دو ساعت د -

 .  يبردار لتویخونه تو تا تو هم وسا میبر دیبعد با.  نیکن

 . باشه ، پس کارت تموم شد صدامون کن  -

 : برگشتم و گفتم  عیسر. خوشگلم افتاد  یحواسم به سه تا ماه هویکه  دامیگفتم و رفتم سمت خر يا باشه

 . هام  یماه انیشا -

 .  دیترسیهم م ی، مان یمان يدور پا کردنیشنا م. هات سالمن ، انداختمشون تو سطل  ینترس ماه -

 . باشه پس کارتون تمام شد ، بندازشون تو حوض  -

 .ان هامو برداشتم و رفتم داخل ساختم دیخر رفتم
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بودم رو گذاشتم  دهیکه خر ییزایراه و چ ازیمورد ن ییاز همه سبد مخصوص مسافرتمو برداشتم و مواد غذا اول

 . و کلمن آب رو آماده کردم و رفتم باال سراغ لباس ها  يتوش و بعد هم فالسک چا

رو تو  یساك و مال مان هیخودمو تو  يلباس ها. اورده بودم  یلباس به قدر کاف یمان يبرا شبیرو شکر د خدا

هم آماده  مویلوازم نقاش.  دمیخشک نخر ریپوشک و ش یمان يافتاد که برا ادمیجا دادم و تازه  گهیساك د هی

 . کردم و گذاشتم کنار ساك ها 

هاش رو گذاشتم تو  يبا چند تا از اسباب باز یپوشک مان يخشک و بسته  ریش یدست لباس به همراه قوط دو

 کیاول . بود  10:20به ساعت انداختم ،  ینگاه. آماده بود  زیظاهرا که همه چ. ص کودك مخصو یساك دست

نو هم از تو کمد برداشتم و  ي لهحاظر کردم و دو تا حو یمان يدست لباس برا هیآماده کردم و بعد  ریش شهیش

 .  اطیتو ح نییرفتم پا

رو هم  یکیو اون  انیاز حوله ها رو دادم به شا یکیو  ششونیرفتم پ. بودند  يهنوز مشغول باز انیو شا یمان

رو بردم حمام اتاق  یو منم مان نییرفت حمام طبقه پا انیشا. داخل  میو بغلش کردم و اومد یدور مان دمیچیپ

 . کردمش  یحمام گرم و حساب هیخودم و 

ه و خوابوندمش تو تا سرش سرما نخور دمیهم شسوار کش شویمشک ياز حمام لباس هاشو پوشوندم و موها بعد

 .  نییو رفتم پا دمیاشو گذاشتم دهنش و دورشو هم بالش چ شهیتخت و ش

آخر بردم باال و حاال  يرو سر انیشا يافتاد لباسها ادمیآشپزخانه که  رفتمیداشتم م. هنوز تو حمام بود  انیشا

رفتم لباسها رو برداشتم  عیرس. گذاشته بود تو خونه من  اطیدست لباس محظ احت هی انیشا.  اوردمیهم براش ن

 . و بردم دم در حمام دادم بهش 

به ناهار درست کردن نبود پس دو تا نسکافه درست کردم و رفتم تو  يازیپس ن انیخونه شا میرفتیم دیبا چون

 . بعد اومد  قهیهم چند دق انیشا.  منینش

 . باشه  تیعاف -

 کجاست ؟  یمان.  یسالمت باش -

 . خسته شده بود  یلی، انگار خ دیدادم گرفت خواب رشویبعد از حمام ش -

 . کرده  يبدو بدو و باز یکل -

 يخونه  میو رفت نیتو ماش میرو گذاشت لیوسا یشدن مان داریو بعد از ب میصحبت کرد انیبا شا یساعت کی

 . شمال  میمن بر نیقرار بود با ماش.  انیشا
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مخصوص کودك  یصندل هیبعد با  قهیبزرگ لوازم کودك نگاه داشت و چند دق يمغازه  هی يراه جلو نیب انیشا

 . برگشت 

 . نشه  تیراه اذ يگل تا تو یمخصوص آقا مان یصندل نمیا -

 .  شدیم تیاذ میتمام راه بغلش کن میخواستی، اگر م یچه خوب شد گرفت يوا -

 . گفتم راحت باشه . فکر رو کردم  نیمنم هم -

 .  انیخونه شا میو بعد رفت میداشت یمان يو پوشک برا ریش دیخر يبرا گهیتوقف د هی

 . جمع کنه ، با رستوران تماس گرفتم و غذا سفارش دادم  لشویوسا انیشا تا

 . میو راه افتاد میاز خونه خارج شد میساعت دو و ن میو جمع و جور کرد میناهار رو خورد تا

. شروع کردن به خوندن و خوش گذوندن  یپخش رو روشن کرد و با مان انیشا میهمون لحظه که راه افتاد از

آخر سر هم من رفتم عقب نشستم . جلو  ادیب خوادیکه م زدیبند شده بود و مدام غر م شیبه زور تو صندل یمان

 و دادش که غیو ج دنیوگرنه خند موند شیکه تو صندل نهیالبته منظورم از آروم ا. آروم گرفت  یکنارش تا کم

 . به راه بود  خوندیمثال داشت م

را  یهم کم یو مان میسبز باغ مانند نگاه داشت و عصرونه خورد يفضا هیرو کنار  نیماش انیعصر شا يطرفها

 .  میو راه افتاد میرفت و درخت ها رو نگاه کرد و بعد دوباره سوار شد

بود و ساحل مخصوص هم  یکیش یلیبزرگ و خ يالیو.  نیخانواده راست يالیو میدیهشت بود که رس ساعت

منو اورد  انیشا يچند بار لیسه سال مخصوصا اون اوا نیتو ا. شنا کرد  یراحت و بدون نگران شدیداشت و م

 . داغونم کمک کرد  ي هیروح رییبه تغ یلیخ نجایآرامش ا.  نجایا

شد و  ادهیخودش پ انیشا میدیرس یوقت جهیبود و در نت الیمواظب و یبغل يالیو دارینداشت ، سرا داریسرا الیو

 . در رو باز کرد 

تمام شده  شیکرده بود انرژ ياز بس تو راه باز یمان.  میشد ادهیدر ساختمان برد و پ يرو تا جلو نیماش انیشا

اتاق  گهید. دوم  يبغل کردم و وارد ساختمان شدم و رفتم طبقه  یمان. خوابش برده بود  شیبود و رو صندل

 .  دارمیمهمونو بر امیکه هر دفعه که م یاتاق.  نجایمخصوص خودمو داشتم ا

رو اورده بود  لیساکها و وسا انیشا.  نییرو خوابوندم رو تخت و بالش ها رو هم گذاشتم کنارش و اومدم پا یمان

  .ساك ها رو بردم باال و برگشتم رفتم تو آشپزخانه .  کردیرو پارك م نیتو و داشت ماش
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آب  شهیش هی لیاز تو وسا. دور شستمش تا اگر گرد و خاکر روش نشسته بره  هیدر اوردم و  نتیرو از کاب يکتر

 .  ادیو گذاشتم جوش ب يکردم تو کتر شیدر اوردم و خال یمعن

 . اومد تو آشپزخانه  انیکه شا کردمیرو جا به جا م لیوسا داشتم

 ؟  یکنیچکار م يدار -

 نسکافه ؟  ای يخوریم يچا.  کنمیم یها خال کیو پالست از تو سبد لویوسا -

 ... شمیخواب م یباالست شب ب ئنشی، نسکافه کاف يزحمت چا یب -

 : پاشد و گفت  میرو که خورد يچا.  منیتو نش میدرست کردم و رفت يدو استکان چا يا سهیک يچا با

 ؟  يخواینم يزی، چ رمیغذا بگ رمیدارم م گانهی -

 .  ریبزرگ بگ یفقط چند تا آب معدن -

 . باشه ، پس من رفتم  -

 تیاز همه به شام اهم شتریب ییغذا يوعده ها نیب انیشا. از شام نگذشت و رفت  یول دیباریاز روش م یخستگ

بود که اگر شامشو  دهیعق نیبر ا انیشا یخوابیراحت نم يبخور ادیاگر شام ز گنیها که م یلیبرخالف خ.  دادیم

رفت  یخسته بود ول یکل یبعد از چند ساعت رانندگ نکهیبا ا نمیهم يبرا.  خوابهیراحتتر م یلیکامل بخوره خ

 .  رهیشام بگ

 مینشست ییکردم و سه تا داریرو ب یمان انیبا اومدن شا. برگرده دوش گرفتم و لباسامو عوض کردم  انیشا تا

 .  میاز هردوش تو بشقابش تکه تکه کردم و شروع کرد یمان يبرا. بود و جوجه گرفته  دهیکوب.  زیسر م

انگار به .  دیکشیدست از خوردن نم یول خوردیلقمه هاشو چشم بسته م شتریخواب بود که ب جیبه قدر گ یمان

 . رفته  شییدا

 . غذاشون هضم بشه  ینگه داشتم تا کم داریساعت ب میرو ن انیو شا یاز شام به زور مان بعد

توش تا  ختمیرو آب جوش سرد شده ر یمان ریش شهیجمع و جور کردم و ش یکم دنیکه خواب انیو شا یمان

 . دمیخواب یشب آماده باشه و رفتم اتاقم و کنار مان يبرا

ه چشمامو باز کردم و ب عیکه حواسم اومد سر جاش ، سر دمیکشیم ازهیداشتم خم.  دمیزدم و بدنمو کش یغلت

 یتخت رو نگاه کردم ول نییپا عیلحظه از ذهنم گذشت افتاده از تخت ، سر هی. نبود  یکنارم نگاه کردم ، مان

 .  دمیفهمیو من م کردیم هیگرتازه به خودم اومدم ، خب اگر از تخت افتاده بود که . اونجا نبود 
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به  ینگاه.  نییو رفتم پا دمیطبقه باال دست و رومو شستم و لباس مناسب پوش سیو رفتم تو سرو پاشدم

رو  الیتمام و عیسر. چرا دلشوره گرفتم  دونمینم. نبود  یو مان انیاز شا يخبر یو آشپزخانه انداختم ول منینش

 نگیتو پارک انیشا نیماش. هم نبودند  ونجارو نگاه کردم ا ایو لب در اطیح يتو. نبودند  الیتو و یچک کردم ول

 نیبه ماش ازیسوپر مارکت رفتن ساده هم ن هی يبرا یبود که حت ییجا الین چون ونرفت رونیب یعنی نیبود و ا

 . بود 

تماس  انیشا لیکجا هستن ؟ رفتم داخل و با موبا یعنی.  گرفتیام م هیو دلشوره داشت گر یکم از نگران کم

نداشت ، مطمئن بودم  یخاص لیو دلشوره ام دل ینگران. اشکم در اومده بود  گهید. خاموش بود  یگرفتم ول

 . بازم نگران بودم  یلنحوه مراقب خواهرزاده اش هست و نیهم به بهتر انیو شا انهیبا شا یمان

رو  نجوریاشکام هم. رو مبل و پاهامو اوردم باال و تو شکمم جمع کردم و دستامو دورش حلقه کردم  نشتم

چقدر تو همون حالت موندم تا  دونمینم.  هیگر ریسرمو گذاشتم رو زانوهام و راحت زدم ز. صورتم روان بودند 

 .در سرمو بلند کردم  يبا صدا نکهیا

من که با  دنیبا د انیشا. هم تو دستش اومدن تو  کیتو بغلش بود و چند تا پالست یکه مان یدر حال انیشا

ها رو همونجا ول کرد و نگران  کیو پالست نیرو گذاشت رو زم یمان کردمیداشتم نگاهشون م یاشک يچشما

 . اومد طرفم 

 ؟  یکنیم هیگر يشده ؟ چرا دار یچ گانهی -

 . نگفتم و فقط نگاهش کردم  يزیچ

 افتاده ؟  ی، اتفاق یکنینگرانم م يدار گانهی -

 ؟  نیکجا بود -

 .  میکن دیصبحانه خر يبرا میرفته بود -

 ؟  نیبدون ماش -

 هیگر یچرا داشت یبگ ينمخوا.  نهیاطراف رو بب يهم سرسبز یکنم و مان يرو ادهیپ یکم خواستمیم -

 ؟  يکردیم

 یمان نمیبشم بب داریب ي؟ فکر نکرد يهمه مدت بر نیا يبزار خبریب دی؟ با يبه من خبر بد دیاونوقت نبا -

 ؟  رمیمیم یاز نگران ستین

 ممکنه با من باشه ؟  یمان دی؟ به فکرت نرس ينگران شد یچ ي؟ برا یگیم يدار یچ گانهی -
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 دمیترسی، همش م يهم نبرده بود نیماش.  نیرو گشتم نبود الیو يهمه جا. نگران بودم باز  یول دیچرا رس -

 . دکتر  شیاومده باشه و تو بدون خبر دادم به من برده باش یسر مان ییبال هی

 . واقعا نگران شده بودم  یول گمیدارم مزخرف م دونستمیخودمم م.  کردیمتعجب داشت نگاهم م انیشا

 : آروم دستمو گرفت و با شستش پشتشو آروم نوازش کرد و گفت  انیشا

افتاده بود مگه  ینا کرده اتفاق یی؟ اگر خدا یکنیخودتو نگران م ی؟ چرا الک هیفکرها چ نیآروم باش ، ا گانهی -

 بدون خبر دادن به تو برم ؟  شدیم

االن که آروم شده بودم . بودن  خودیفکرام واقعا پوچ و ب.  گفتیراست م. آروم شدم  یکم انیشا يحرفا با

و صورت مهربونش  انیبه شا ینگاه. ترم  یالک ي هیو گر یالک یبا اون نگران کردمیداشتم از خودم تعجب م

و  دمیوم دستمو کشآر.  انهیدسته شا وزدم و اومدم از جام پاشم که تازه متوجه شدم دستم ت يانداختم و لبخند

 .  یبدون حرف رفتم به طرف مان

تو . بار بود  نیاول میرو در نظر نگر نیرام یالبته اگر رقص روز عروس.  گرفتیدستمو م انیبار بود که شا نیاول

و به متأهل بودن  کردیفاصله اشو حفظ م شهیهم. نشده بود  کیانقدر بهم نزد انیوقت شا چیسه سال ه نیا

به  یوقت حت چیه یول گشتمیم هم شرتیو با ت کردمیسرم نم يروسر ششیدرسته پ.  ذاشتیمن احترام م

بهش  شتریب ایتو دن یاز هر کس شتریراحت بودم باهاش چون ب.  دادیسالم کردن بهم دست نم يبرا ای یشوخ

دلش  دونمیم.  کرد نکارویآروم کردن من ا ياالنم مطمئنم برا.  شدیم تیفاصله ها رعا شهیهم یاعتماد دارم ول

 کارو کرده  نیا منظوریپاکه و ب

 : ها رو برداشت و برد آشپزخانه و گفت  کیاومد و پالست انیشا.  دمشیرو بغل کردم و بوس یمان

 .  کنمیصبحانه رو آماده م زیمن م نیکنیبه هم محبت م نیتا شما دو تا دار -

 : و گفتم  دمیخند

 .  یدرست کن يهم چا یمان ينره برا ادتیپس لطفا  -

سر  میرو شستم و لباساش رو عوض کردم و رفت یصبحانه رو آماده کرد منم دست و صورت مان زیم انیشا تا

 .صبحانه  زیم

. رستوران  میناهار رفت يو برا میاطراف گشت عتیتا ظهر تو طب.  رونیب میرفت میو آماده شد میرو خورد صبحانه

 يهوا ابر. شنا  ایلب در میخونه و بر میداد برگرد شنهادیپ انیشا نکهیتا ا میگشت ابانهایتو خ یبعد از ناهار هم کم

 .  میسوختیبود و نم
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 ياز تو کمدش چند تا سطل به اندازه ها انی، شا یبه مان یسانت یس يویما هیخونه و بعد از پوشوندن  میبرگشت

 .  ایلب در میبرداشت و رفت لچهیمختلف با دو تا ب

 .از سنگها و مشغول تماشاشون شدم  یکیشدن و منم نشستم رو  یشن يمشغول ساختن قلعه  انیو شا یمان

هم  یدرست کنه و مان شویشن يتا قلعه  کردیکمک م یداشت به مان يریو محبت وصف ناپذ یبا مهربون انیشا

 دیه فکرم رسبود ، ب یواقعا قشنگ يصحنه .  کردیرو بغل م انیو شا کردیبا ساخت هر قسمت قلعه اش ذوق م

. برداشتم و اومدم  موینقاش لیارفتم وس عیسر. باشه  ینقاش يبرا یخوب یلیخ يسوژه  تونهیمنظره م نیکه ا

طرح  یعکس ازشون گرفتم و بعد مشغول طراح هی لمیاول با موبا. خدا رو شکر بوم اضافه با خودم اورده بودم 

 . شدم  هیاول

وجه  چیبه ه.  میخسته شد و با هم به طرف خونه راه افتاد ياز شنا کردن و آب باز یساعت بعد مان کی

درست کردم و تو  يشام کباب تابه ا يبرا.  دمیتمام شد نشونش م یو گفتم وقت نهیتابلومو بب انینگذاشتم شا

 . میدیخواب ازدهی يکهایو نزد میشاد شام خورد یطیمح

هنوز خواب بود طبق  یتمو شستم و لباسام رو عوض کردم ، مانشدم سر حال دست و صور داریکه ب صبح

 .  خوردیتو آشپزخانه بود و داشت نسکافه م انیشا.  نییو رفتم پا دمیمعمول دورش بالش چ

 .  ریصبح بخ -

 .  يصدات کردم تکون هم نخورد یهر چ شیساعت پ کی.  يشد داریباالخره ب ریصبح بخ -

 . بوده  قیاصال متوجه نشدم ، خوابم عم -

 .  یشینم داریب یو به راحت نهیسنگ یلیبله ، کامال مطلع هستم خوابت خ -

 . ییجا يبر ينخوا دوارمیامروز ام انیشا -

 نرم ؟  یگفت ایبرم  خوامیم يدیاالن ازم پرس -

 . نداشته باش  يکار ییامروز جا کنمیهر دوش ، خواهش م ییجورا هی -

 : و گفت  دیخند انیشا

 ؟  هیکار نخواهم داشت ، حاال بفرما کار تو چ ییچشم امروز جا.  بتیعج يخواهش ها نیدست تو و ا امان از -

 . و رو تابلوم کار کنم  قیبرم تو آالچ خوامیچون م يرو کامل خودت نگاه دار یامروز مان خوامیم -

 . راحت برو  الیبا خ.  ستین یباشه ، مشکل -

 . ممنون  -
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که مانتو و شالمو هم برداشتم تا بتونم  رونیب امیبرداشتم و خواستم ب لمویخوردم و وسا يمختصر ي صبحانه

 . برم اطراف رو بگردم  شگاهینما يانتخاب طرح تابلو يبرا

 يزود منظره  یلیخ. اطرف بزنم  یگشت هیبرداشتم و رفتم  لمویو موبا غیگذاشتم تو آالچ لمویرفتم و وسا اول

داشت  يانبوه تر يقسمتش که درختا هی. جنگل مانند بود  يفضا هی الیدورتر از و یکم. کردم  دایدلخواهمو پ

در هم درختان عبور  يبرگها نیاز ب که دیکه اطرف درختا وجود داشتن و نور خورش يسرسبز يبا درختچه ها

چند تا عکس از منظره گرفتم . رو به وجود اورده بود  ییبایز يمنظره  دیرسیبه درختچه ها م یو به سخت کردیم

  . و برگشتم 

  

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

 

 يمنظره رو گذاشتم برا يخودم شدم و تابلو يتابلو دنیمحض برگشتن مانتو و شالمو در اوردم و مشغول کش به

 .  میکه برگرد یوقت

کرده بودم  یسع. بود واقعا قشنگ شده . به تابلوم نگاه کردم  يادیبا شوق ز. غروب تابلوم کامل شد  کینزد

 کنم  ادهیپ میلب ساحل بهم دست داده بود رو نقاش یو مان انیشا دنیکه از د یتمام اون حس خوب

 یو کل نجایغذامو اورد هم انیناهار هم نرفتم داخل و شا يبرا یسر رو تابلوم کار کرده بودم و حت هیصبح  از

 .کنم  زشیرپراسو خواستیدلم م. نذاشتم  یول نهیکرد تابلومو بب یسع

با . اومد  یاز آشپزخانه م انیو شا یمان يصدا. شدم  الیجمع کردم و تابلومو برداشتم و آروم وارد و لمویوسا

دست و . کمد جاساز کردم تا خشک بشه و بتونم روش روزنامه بکشم  يراحت رفتم باال و تابلومو باال الیخ

 .  نییصورتمو شستم و رفتم پا

 سیو داشت سوس زینشسته بود پشت م انیشا.  کردنیم يآشپز یکیداشتن به قول خودشون شر یو مان انیشا

 انیکه شا يا تابهیتو ماه ختیریها حلقه شده رو م سیکوچولوش سوس يهم با اون دستا یو مان کردیخرد م

 . گذاشته بود کنارش 

 : و گفتم  زیبا لبخند رفتم نشستم پشت م منم

 . سرآشپز  يو خواهر زاده  ییه خان داب دیسالم و خسته نباش -

 : با ذوق نگاهم کرد و گفت  یمان
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 .  کنمیجون من شام درست م گانهی -

 . بشه شام امشب  یبه به چه شام -

 : و بلند شد و گفت  تابهیتو ماه ختیخرد شده رو هم ر شیسوس نیآخر انیشا

 .  يانگشتات رو هم قراره با غذا بخور -

 .  میکن فیرو تعر مینیبب -

و  دمیرو چ زیبه خودشون استراحت دادن و من م زیعز يبعد هم سرآشپز ها میدیو خند میشام آماده بشه گفت تا

 . رو جمع کردم و ظرف ها رو شستم  زیو بعدش هم خودم م میشام خورد

گفت فردا هم  انیو شا میبرگرد میتونیگفتم که کار من تمام شده و هر وقت خواست م انیاز خواب به شا قبل

 . و منم موافقت کردم  میو پس فردا صبح حرکت کن میبگرد کمی میبر

 انیشا.  میو خوش گذروند میگشت یتا شب کل.  میخارج شد الیو از و میبعد از خوردن صبحانه آماده شد صبح

 کرد  يو باز دیدنبال اردکها دو یکل یبود و مان ایکیکه همون نزد یکوچک يما رو برد به روستا یحت

 .  میدیفردا خواب يبرا لیو بعد از آماده کردن وسا الیو میخسته برگشت شب

دوباره تو طول .  یمان شیبار از اول رفتم نشستم عقب پ نیا.  میظهر بود که به سمت تهران راه افتاد يطرفها

 .  دندیسر با آهنگ ها خوندن و خند هیبودم که  یو مان انیشا ییراه شاهد هنر نما

 : شد و گفت  ادهیدم خونه اش پ انیشا. تهران  میدیپنج رس ساعت

 . خوش گشته باشه  یبه تو هم اندازه من و مان دوارمیبود ، ام یسفر خوب -

 . خوش گذشت  یلیبود و خ یمنم سفر خوب يبرا -

 . برداشتم و دادم دستش  نیعقب ماش ي شهیرو از پشت ش تابلو

 .  شینیبب يکه مشتاق بود ییتابلو نمی، ا دییبفرما -

 منه ؟  يبرا -

 . نه  ای ادیخوشت م نمیبازش کن بب! بله  -

 : تر شد و گفت  قیتابلو لبخندش عم دنیبا د. تابلو رو برداشت  يرو يزد و روزنامه  يلبخند انیشا

 . محشره  نیا گانهی يوا -

 . خوشحالم خوشت اومد  -

 . ممنون . ت واقعا دستت درد نکنه ، فوق العاده اس -
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 . قابل تو رو نداره  -

 روزید. مامان دادم  لیرو تحو یعمو و مان ياول رفتم خونه . شدم و راه افتادم  نیکردم و سوار ماش یحافظ خدا

مامان اصرار کرد برم تو قبول  یهر چ. که اصفهان دانشجوه برگشته تهران و مامان هم برگشته بود خونه  نازیفر

 . برم خونه خودم و استراحت کنم و نموندم  خوامیام و منکردم و گفتم خسته 

 نمشیفعال بب خواستیبعد از برخورد اون شبش دلم نم. رو به رو بشم  نیبا رام خواستمیبودن بهانه بود نم خسته

 . 

سفارش  تزایشام هم پ يسفر رو جا به جا کردم و برا لیدوش گرفتم و وسا. خونه ساعت هشت بود  دمیرس تا

،  کردمیتابلو رو هم تمام م نیا عتریهر چه سر دیبا. منظره امو زدم  يتابلو هیدادم و بعد از خوردنش طرح اول

 . نداشتم  يادیوقت ز

 .  دمیدوازده بود که چراغ ها رو خاموش کردم و رفتم خواب کینزد ساعت

به  یشدم غرغر هاشو اول صبح شدم و مجبور داریب انیطبق عادت قشنگم خواب موندم و با زنگ شا صبح

 . محض باز کردن چشمام تحمل کنم 

خدا رو شکر هنوز هم عادت .  ییتو دستشو دمیتلفن رو قطع کردم و با سرعت پر انیشا يغر ها دنیاز شن بعد

آب  کمیو  نییرفتم پا لمیزود آماده شدم و بعد از برداشتن وسا نیهم يداشتم شب قبل لباسامو آماده کنم برا

 .  فتمر هیبه سمت آتل يادیشدم و با سرعت ز نمیقال خوردم و سوار ماشپرت

 . و رفتم کارگاه  دمیروپوش مخصوصمو پوش عیسر.  دمیرس ریبا دو ساعت تاخ باالخره

 . خسته بودم خواب موندم  دیببخش! سالم ، سالم  -

 : شده نگاهم کرد و گفت  زیر يبا چشما انیشا

 ؟  یات چ گهید يروزها يامروز رو خسته بود -

 ! داره  یلیدل هی یکردن ریخب باالخره هر د -

 . تو عادت کردم  یخوشخواب نیبه ا گهیمن د.  میروتو برم ، زود باش شروع کن که وقت ندار -

کردم و کارمو  بیروش و ترک ختمیر ازمویمورد ن يو پالت رنگ رو برداشتم و رنگها هیرو گذاشتم رو پا بوم

بهتر از من  یلیرو خ عتیطب انیشا.  مشیبکش يتابلو رو قرار بود دو نفر نیوقت کم بود اچون . شروع کردم 

 . ها رو  هیبکشه و من چهره ها و سا تونستیم
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 مینکرد يا یو استراحت آنچنان میناهار رو هم همونجا تو کارگاه خورد.  میسر تا شش عصر رو تابلو کار کرد هی

 . کارمون جلو رفت  یو خدا رو شکر کل

 : کنارم و گفتم  زیرو گذاشتم رو م قلمو

 . ادامه بدم کار رو خراب کنم  ترسمیخسته شدم ، م گهیمن د -

 .  کنمیهم نمونده ، من امشب کاملش م يادیاشکال نداره ، کار ز -

 ؟  ییتنها -

 . کمک  ایب خوادیدلت م یلیخوب اگر خ -

 .  میکنی؟ صبر کن فردا با هم کامل م یتمامش کن ییشب تنها يخوایبود که چرا م نیبامزه جون ، منظورم ا -

وقت تنگه . قابش هم درست بشه  دیخشک بشه و تازه با دیکار با نی، حواست باشه که ا شهیم رینه فردا د -

 !  زیدوست عز

 خونه ؟  شیببر يخوایم -

 .  شمیو بعد دوباره مشغول م کنمیاستراحت م کمیخونه ،  برمشیآره م -

 ! میکنی؟ با هم زودترتمامش م امیمنم ب يخوایخب م -

 : گفتم  عیسر میجبران خرابکار يگفتم ، برا یکه چ دمیچپ چپ نگاهم کرد و تازه فهم انیشا

 .  میبمون هیبود که تو آتل نیا میخب منظور! نه  -

 . کردم  يخرابکارکه بازم  دمیدوباره همونجور نگاهم کرد و فهم انیشا

 . اصال خودت کاملش کن ...  یعنی.. نه ! ا  -

 : و گفت  دیخند انیشا

 . چشم ، منتظر دستور شما بودم  -

 .  گمیم یچ ستینخد ، خب خستمه حواسم ن -

 .  یکن یکامل قاط یبمون گهید کمی ترسمیبرو که م... کامال معلومه ، برو  -

 . هستم  یو در اصل از دست خودم شاک هیمصنوع میکه دلخور دیفهم ینگاهش کردم ول دلخور

 .  کنمیخودم کاملش م برمیتابلو رو م امیخسته ات شد زنگ بزن م یلی، اگر خ رمیباشه پس من م -

 .  زنمیزنگ م تونمینم دمیباشه اگر د -
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دراوردم  فمیاز ک لمویموباشدم و  نمیسوار ماش. خارج شدم  هیکردم و از آتل یکارمو در اوردم و خداحافظ روپوش

وقت  چیه دونستمیچون م نوشتمیم لمیموبا يها ادداشتیتو  دمویخر ستیل شهیهم. نگاه کنم  دمویخر ستیتا ل

 . همراهمه  شهیو هم ذارمیموبالمو جا نم

 . از مامان داشتم ، پس باهاش تماس گرفتم  سکالیتا م دو

 !بله  -

 ؟  یسالم مامان ، خوب -

 ؟  یی؟ کجا یتو خوب. جان ، ممنون  گانهیسالم  -

 دیببخش.  میکنیآماده باشه کار م شگاهینما يبرا دیکه با ییرو تابلو میاز صبح دار. بودم  هیخوبم ممنونم ، آتل -

 .  دمیبوده صداشو نشن فمیتو ک لمویموبا

 ؟  ییحاال کجا.  ي، فقط نگران شدم جواب نداد کنمیخواهش م -

 . کنم و برم خونه  دیخر رمیدارم م رونمیب -

 ؟  نجایا ياینم -

 .  امیب خواستمیچرا ، فردا ظهر م -

 .  ایباشه دخترم پس من فردا منتظرتم ، ب -

 ؟  نیندار يچشم مامان ، کار -

 . خدانگهدارت . نه دخترم ، مواظب خودت باش  -

 . خداحافظ  -

 . رو باز کردم و راه افتادم  دمیخر ستیرو قطع کردم و ل تماس

 چیه. گرفتم  یدوش حساب هیتو حمام و  دمیاول از همه پر. انجام دادم و رفتم خونه  دهامویخر یخستگ یکل با

 . آدم رو سرحال بکنه  تونهیمثل آب م زیچ

املت درست کردم و خوردم  کمیشام هم  يبرا. هامو جا به جا کردم  دیو خر نییاومدم پا چیاز حمام حوله پ بعد

رو هم روشن کردم و رفتم دراز  ریچراغ ها رو خاموش کردم و دزدگ.  شدیچشمام باز نم گهیو ساعت ده د

زنگ زد متوجه  انیتا اگر شا بالشمحدش بلند کردم و گذاشتمش کنار  دیتا آخر لمویزنگ موبا يصدا.  دمیکش

 . برد بشم و هنوز سرم رو کامل رو بالش نذاشته خوابم 
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 میساعت نه و ن. نگاهم که به ساعت افتاد با تعجب نشستم سر جام . و چشمامو باز کردم  دمیکش يا ازهیخم

 شبیلحظه شک کردم نکنه د هی. کنه  داریساعت زنگ نزده منو ب نیتا ا انیبود که شا بیعج یلیخ نیبود و ا

 ! زنگ کمش کردم  يکردن صدا ادیز يبه جا

تماس  انیخواستم خودم با شا. بود  ادیزنگم هم ز يدرست بود و صدا زیهمه چ ینگاه کردم ول مویگوش عیسر

 . و احتماال االن خوابه  کردهیرو تابلو کار م شبید انیافتاد شا ادمیکه  رمیبگ

 تییسکویخودم نسکافه درست کردم و با چند تا ب يراحت پا شدم و دست و صورتمو شستم و رفتم برا الیخ با

 . ردمش و برگشتم اتاقم تا آماده بشم خو

هم  یخردل يمانتو هی.  دمیکه جلوش دکمه داشت پوش ییمویکوتاه ل نیبلوز آست هیبا  یمشک نیشلوار ج هی

 . سرم بستم و شال کرم رنگم رو هم سرم کردم  يروش و موهامو هم با کش باال دمیپوش

 . عمو  يمرتبه و بعد رفتم خونه  زیزدم و مطمئن شدم همه چ هیسر به آتل هیخونه خارج شدم و اول  از

 .  دمشیو بوس دمیبه موهاش کش یدست. بغلم  دیبا دو خودشو بهم رسوند و پر یکه وارد خونه شدم مان نیهم

 گل پسر ؟  يجون ، چطور یسالم مان -

 : دستشو دور گردنم حلقه کرد و گفت  یمان

 ؟  يجون ، کجا بود گانهیسالم  -

 .  نمیخوشگلمو بب یاالن اومدم مان یول. رفته بودم خونه خودم  -

اونجا نشسته و داره  نیو من تازه متوجه شدم رام منیسمت نش دیو دو نییو از بغلم اومد پا دیخند ينخود یمان

 : و گفتم  کتریرفتم نزد.  کنهینگاهمون م

 .  ينبود ي، چند روز نمتیبیسالم ، خوشحالم م -

 .  ارمیسر در ب ییزایچ هیه نبودم رفته بودم تا از سالم ، آر -

 ؟  يخوب اورد -

 ؟  ویچ -

 ؟  ي، سر در اورد گهیسر رو د -

 . ها شدم  زیچ یلیآره ، متوجه خ -

 .نبوده  جهینت یخوبه ، پس سفرت ب -

 . هم داشت  يادیز يها جهیبرعکس نت. نبود  جهینتینه ، ب -
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با خشم و  کردمیاحساس م. بود  يجور هی نیلحن رام. زدم و مشغول در اوردن مانتو و شالم شدم  يلبخند

خورده و همه رو از چشم من  يبد يضربه  نیرام.  کردمیدرکش م یبود ول بیعج.  زنهینفرت داره حرف م

بده و  صیغلط تشخ که بتونه درست رو از ستین یتیفعال تو وضع نیرام یول ستمیدرسته من مقصر ن.  نهیبیم

 . کنه  دایرو پ یمقصر اصل

نگذشته بود که  قهیهنوز دودق. مامان و بهش سالم کردم  شیکردم و رفتم تو آشپزخانه پ زونیو شالمو آو مانتو

 .  منیو با خودش برد تو نش دیهاش اومد تو آشپرخانه و دستم رو کش يبا اسباب باز یمان

 یحرف چیشده بود به من و بدون ه رهیخ نیتمام مدت رام.  میشد يو مشغول باز نینشستم رو زم یمان با

 ياسباب باز يچند بار یمان. نظر داشت  ریرو ز کردمیم یکه با مان ییها يتمام حرکات و باز.  کردینگاهم م

هم  ینشون نداد و مان یالعملعکس و  چیه نیرام یکنه ول يباز ادیداد و ازش خواست ب نیهاشو نشون رام

 .ها عادت داشت  یکم محل نیانگار بچه به ا. نشست سرجاش برگشت 

منم نشوندمش رو پام و . به من  دیتا بهش غذا بده و چسب ششینرفت پ یکرد مان يناهار مامان هر کار يبرا

که  يطور کردینگاهم م رهیهمچنان خ نیغذا هم رام زیسر م.  دادمیبه اون هم غذا م خوردمیهمزمان که غذا م

 . مامان هم بهش مشکوك شد 

 یآماده کرد و مان رشویش شهیکردم تا غذاش هضم بشه و بعد مامان ش يباز یبا مان یساعت کیناهار هم  بعد

 .  دیکردن خواب يباالخره بعد از چند ساعت باز

استرحت  یکم رهیو مامان گفت خسته است و م میخورد يچا نیو با مامان و رام نییرفتم پا دیکه خواب یمان

 . کنه 

 : گفت  نیرام نکهیبه سکوت گذشت تا ا قهیدق چند

 . کننده داره  دیبازد یهات کل شگاهیو نما يشد ینقاش خوب دمیاز مامان شن -

 . هام هم موفق هستند  شگاهیآره خدا رو شکر کارم خوبه و نما -

 ؟  یکنیم یآزاد نقاش يهنوز هم تو هوا -

 .  کنمیام کار م هیتو کارگاه آتل شتریب یاوقات آره ول یبعض -

 .  يبد تیهمه احساستو به نقاش یتونیآزاد م يفقط تو هوا یگفتیم شهیهم ادمهی -

 . لطف خودشو داره  هیخب کار کردن تو آتل ی، ول گمیهنوز هم م -

 . کار کردن هم خوبه  یکیخب آره شر -
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 ي افهیق دنیبا د یول!  انهیمال من و شا هیآتللحظه شک کردم نکنه خبر داره که  هی. تعجب نگاهش کردم  با

. خونسرد بمونه  نجوریدر ارتباطم و ا انیبدونه من با شا نیمحال بود رام.  دونهیخونسرش مطمئن شدم که نم

 : خودمو جمع و جور کردم و گفتم 

 .  کنمیهم تنها کار م هی، تو آتل ستیدر کار ن يا کیشر -

 !  دونستمینم -

 ؟  يگردیبرم ای یبمون ي؟ اومد یکنی؟ تو چکار م یتو چ -

 . ، شرکتو کامل به سام واگذار کردم و اومدم  گردمیبرنم -

 .  یخوبه ، موفق باش -

 . ممنون  -

دوست نداشتم تو . نفرتشو نداشتم  نیتحمل ا.  زنهیبازم حس کردم با نفرت داره حرف م. لحنش گزنده بود  بازم

کس اجازه  چیبا رفتارش به ه. شده بود  رینفوزناپذ نیرام یکمکش کنم ول خواستیدلم م.  نمشیوضع بب نیا

 .بشه  کیبهش نزد دادینم

 .  دمیخواب یو کم دمیدراز کش یباال و کنار مان رفتم

نبود ، مامان گفت چند  نیرام.  نییپا میشدم و بعد از شستن دست و صورت رفت داریمنم ب یشدن مان داریب با

 .  ادین دیو گفته شب شا رونیرفته ب شیپ قهیدق

 . کردم و ساعت شش بلند شدم تا برم  يباز یبا مان یو کم میخورد عصرونه

 . امروز ممنون  يبرم مامان ، برا گهیمن د -

 ! حاال ، زوده که هنوز  يبود -

 .  انی، امروز نه من اونجا بودم نه شا هیسر هم برم آتل هی خوامیم -

 .  یور راحتهر ج زمیباشه عز -

خم شدم و از خودم جداش . به پام  دیو چسب دیدو یو خواستم از در خارج بشم که مان دمیو شالمو پوش مانتو

 : و گفتم  دمشیکردم و بوس

 جان ؟  یشد مان یچ -

 . جون نرو  گانهی -

 .  شتیپ امیبازم ب دمیقول م یبرم ول دیجان ، من االن با یکه مان شهینم -
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 . نه نرو  -

 : بغلش کردم و گفتم . پر از اشک شد  شیعسل يچشما

 . بمونم  نجایا تونمی؟ من که نم یکنیم هیجان چرا گر یمان -

  هیگر ریبهم و زد ز دیدست مامان رو پس زد و محکمتر چسب یمان یرو بغل کنه ول یکرد مان یسع مامان

 : و گفت  دیبه صورتش کش یکالفه دست مامان

 .  کردیو اسمتو صدا م کردیم هیگر دادمیمحلش نم کمیتا  میبساط رو داشت نیهم هم روزید -

 بهم ؟  نیپس چرا نگفت -

 .  یافتیبچه از کارت ب هیکه به خاطر  شهیمادر ، نم يدار یتو هم کار و زندگ -

 .  نهیپسر رام یمان. مامان  ستین يهر بچه ا یمان یول -

 : رو بغل کردم و رفتم نشستم رو مبل و نشوندمش رو پام و اشکاشو با دست پاك کردم و گفتم  یمان

 . چشمات قرمز شدن  نیدلم ، بب زینکن عز هیگر -

مادر نداشت و باباش هم  ی، مان سوختیدلم براش م. با بغض نگاهم کرد و دوباره خودشو تو بغلم جا کرد  یمان

 نجوریبود ا دهیو حاال که از طرف من توجه و محبت د کردیبهش نم یکه توجه بود تشیعصبان ریکه انقدر درگ

 . بهم وابسته شده بود 

 : رو نوازش کردم تا آروم بشه و رو به مامان گفتم  یمان یکم

 . ولش کنم  ينجوریا رهیگیرو با خودم ببرم ؟ دلم آروم نم یمان شهیمامان م -

 .  شهیمادر ؟ مزاحمت م شیکجا ببر -

 شهیم.  شنیهست با هم سرگرم م انیرو هم که شا هیتمامه ، آتل شگاهینما ي، کارها شهینه مزاحمم نم -

 ببرمش ؟ 

 .  تایب شیبرم پ تونمیمنم م نجوریببرش ، ا یشینم تیاذ یدونیبگم واال ، اگر م یچ -

 . دنبالش  ادیخواست ب نیهر وقت رام گهی، د برمیرو م یباشه پس من مان -

 : و گفتم  دمیام بلند کردم و گونه اشو بوس نهیرو از رو س یمان سر

 .  میو با هم بر میلباساتو بردار میبر اینکن گل پسر ، ب هیگر گهید -

 .  نییپا میرو جمع کردم و اومد یمان لیرفتم باال و دوباره وسا.  نییپا دیو از بغلم پرد دیبا ذوق خند یمان
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مخصوصش  یرو گذاشتم رو صندل یو مان نیرو گذاشتم تو ماش یمان لیوسا .باهامون اومد  نیتا دم ماش مامان

 . میو راه افتاد

بود و انگار  انیدنبال شا.  یسمت کارگاه اصل دیدستمو ول کرد و دو هیبا وارد شدن به آتل ی، مان هیآتل میرفت اول

از حالتش خنده ام گرفته بود ، .  شمیبعد از چند لحظه پکر برگشت پ یکنه ول داشیپ تونهیکجا م دونستیم

 . کرده بود  زونیآو یقشنگ یلیلبهاشو به طرز خ

رو گرفتم و  یفردا هم چند تا سفارش کردم و دست مان يامروز رو چک کردم و برا يکارها يخانم صابر با

 . میشد نیو سوار ماش رونیب میاومد

 : همچنان پکر نشسته بود ، برگشتم طرفش و گفتم  یمان

 ؟  انیشا ییخونه دا میبر يدوست دار ینما -

 : گفت  يبلند يکرد و با صدا يباز شد و خنده ا یصورت مان هیعرض دو ثان در

 !  ییآخ جون دا... آره ... آره  -

 : و گفتم  دمیخند

 .  میسر جات تا برس نی، حاال هم آروم بش ییدا شیپ میریپس م -

از . به لباسش وصل بود رو گذاشت تو دهنش  شهیو پستونکش رو که هم شیآروم نشست رو صندل یمان

 .  انیشا يگرفتم و رفتم خونه  یشکالت یجعبه بستن هی یفروش یبستن نیکترینزد

رو هم برداشتم و بعد از زدن  یکردم ، بستن ادهیپ نیرو از ماش یدر پارك کردم و مان يرو رو به رو نیماش

جواب داد  جانیبا ه انیچند لحظه بعد شا. و زنگ زدم  فونیآ يردم و گرفتمش جلورو بغل ک یرفتم مان ریدزدگ

 : 

 . تو گل پسر  ایب -

سمتش  دیبود تند دو دهید يرو دم در ورود انیهم که شا یو مان نیرو گذاشتم زم یمان.  میرو زد و وارد شد در

 .  دشیرو بغل کرد و بوس یهم اومد جلو و مان انیشا. 

 .خان  انیسالم عرض شد شا -

 .  یینجایرفت ا ادمیوروجک  نیحواسم رفت به ا دی، ببخش گانهیسالم ! ا  -

 .  میبا هم وارد خونه شد. حرصم گرفت  یکل
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 یکردن شدن و منم مانتو و شالمو در اوردم و رفتم تو آشپزخانه و بستن يطبق معمول مشغول باز یو مان انیشا

 .  رونیو بردم ب کیوچک يرو کاسه ها ختمیرو ر

 .  نیکن لیم دییها آب نشدن بفرما یگرام تا بستن ونیخب آقا -

و گذاشتم جلوش تا اگر  ینیگذاشتم تو س شویبستن يو کاسه  نیگرفتم و نشونمش رو زم انیرو از شا یمان

 .  زهیرو فرش نر ختیر

 .  شمونیهم نشست پ انی، شا ینشستم کنار مان یاز حرکات احتمال يریجلوگ يخودمو هم برداشتم و برا یبستن

 توه ؟  شیپ یشد باز مان یچ -

 . بهونه گرفت و منم با خودم اوردمش  یمان یظهر خونه عمو بودم برگشتن یچیه -

 . تنگ شده بود  زشیعز ییدا يحتما دلش برا -

 :لبخند زدم و گفتم  یبدجنس با

 .  ریشما به خودت نگ کردیبنده رو صدا م هیگر موقع یاعتماد به نفس محض اطالعت مان يآقا -

 ؟  کردیم هیگر -

 . نرو  گفتیم کردیم هیبود بهم و گر دهیآره چسب -

 . کنه  يوقت کنه باهاش باز ادیخب بچه از صبح تا شب تنهاست اونجا ، فکر نکنم شراره خانم هم ز -

 نیا گفتیکنه ، تازه مامان م يباز ییتنها شهیهم مجبور م یسرگرم کارهاشه ، مان شتری، مامان که ب گهینه د -

 . مدام بهانه ما رو کرده  یمان میدو روز که از شمال برگشت

 . میاز خونه خارج شد یساعت با مان میو بعد از ن میهامونو خورد یو بستن میصحبت کرد انیبا شا گهید کمی

و عوض کردم و دست و صورتشو بود ر ختهیروش ر یرو که بستن یمان يبه خونه لباسا دنیمحض رس به

 .  نییپا میشستم و رفت

شام  نیبهتر یبا وجود مان. براش گذاشتم و رفتم تو آشپزخانه  يو چند تا اسباب باز منیرو گذاشتم تو نش یمان

در اوردم و  زیمرغ از فر ي نهیبسته س هیرو نداشتم ،  نایچون وقت سرخ کردن و سس زدن و ا. مرغ بود 

 ختنیهم بهش اضافه کردم و با ر وبرگ ب یو زردچوبه و کم ازی، پ ختمیانداختمش تو زودپزو و روش آب ر

با توجه به ساعت که  یبه زود پز نداره ول يازیو ن پذهیمرغ زود م نکهیبا ا. نمک درشو بستم و گذاشتم بپزه 

 . بود مجبور بودم از زودپز استفاده کنم  میهشت و ن
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گوشت  يو مقدار دمیرو چ زیو با آماده شدن مرغ ها م دمیو خند میکرد يباز یبا مان یمرغ ها آماده بشن کل تا

 . خودم  يکنم برا چشیتکه برداشتم تا ساندو هیتکه تکه کردم و خودمم  یمرغ تو بشقاب مان

از اون سکوت  یجود مانبا و.  میشد يو مشغول باز منیتو نش میو دوباره برگشت میخنده شاممون رو خورد با

خونه ام رو شاد  حطیکودکانش م يو حرف ها نیریش يبا خنده ها یمان. خبر نبود  گهیخونه ام د یشگیهم

سه  وایکه اگر ش دیرسیبه ذهنم م رفک نیمعصوم کودکانش مدام ا يو خنده ها یبا نگاه کردم به مان. کرده بود 

 یبا هم خوشبخت زندگ ییاالن پسر من باشه و سه تا تونستیم یمان گرفتیقرار نم نیمن و رام نیب شیسال پ

 .نشده بود  نطوریا ی، ول میکردیم

پرندگان  يگوشه داشت با عروسک ها هیاز بدو بدو خسته شده بود و آروم  گهید یده بود و مان ساعت

رو  یگوش نبود ، مردد ینگاه کردم کس فونیپاشدم و تو آ. زنگ در اومد  يکه صدا کردیم يباز نشیخشمگ

 : برداشتم 

 ؟  هیک -

 . باز کن  نمیرام -

 . دم در  امیاالن م سایاف اف خرابه وا -

 ختهیکنار در بود رو موهام که دورم آزادانه ر زیرو رخت آو شهیکه هم شهیکه هم یرو گذاشتم و شال یگوش

 . بود  يجور هی نیرام يبرم دم در چون صدا عتریکردم سر یسع.  رونیبودند انداختم و رفتم ب

که از خشم  نیبا تعجب به رام.  دیوارد شد و در رو پشت سرش کوب عیسر نیدر رو باز کردم رام نکهیمحض ا به

 : سرخ شده بود نگاه کردم و گفتم 

 ؟ چته ؟  نیشده رام یچ -

ش گرد شده نگاه يدستمو گذاشتم رو صورتم و با چشما. تو صورتم زد  نیبود که رام یمحکم یلیس جوابم

 : کردم که داد زد 

 ؟ آره ؟  يدیمن پا پس کش یخوشبخت يکه برا -

 . صورتم زد  گریسمت د يشتریرو با شدت ب يبعد یلیس

 ... من  نیرام -

 . جمله ام نصفه موند  نیداد رام با

 ؟  يکرد يمن باز یچرا با زندگ -
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به  یاشک يدهنم و با چشما يدستمو گرفتم جلو. خون رو تو دهنم حس کردم  يمزه  يمحکم بعد یلیس با

 : نگاه کردم که دوباره داد زد  دیلرزیکه از خشم به خودش م نیرام

 ؟  يچرا منو بدبخت کرد -

رو  نیوقت رام چیه.  نیرو زم فتمیکه با تمام زورش زده شد باعث شد تعادلمو از دست بدم و ب شیبعد یلیس

 .  زدمینم یو حرف کردمیم هیبودم ، از ترس فقط گر دهیند نجوریا

که سرم  يطور دیخم شد و موهامو که حاال با افتادن شال از سرم دورم پخش بود رو گرفت و محکم کش نیرام

 :  دیگوشم غر ریبلند شد و ز نیاز زم يمتر کی

 ؟ هان ؟  يمنو نابود کرد یچرا به خاطر عشق و حال خودت زندگ -

 : گفتم  یلرزون يصدا با

 شده ؟  یچ...  یزنیحرف م یدرباره چ دونمیبه خدا نم نیرام -

 : پشت دست محکم زد تو دهنم و گفت  با

 ...  دمیهان ؟ نشونت م گمیم یمن چ یدونیکه نم....  ارین فتیخفه شو ، اسم خدا رو به زبون کث -

، داشت  سوختیپوست سرم به شدت م. طرف ساختمان  دیبلندم تو دستش بود منو کش يکه موها همونجور

 . دستمو به شدت پس زد  یول ارمیدستمو گرفتم به مچ دستش تا موهامو از دستش در ب.  دیکشیم نیزممنو رو 

 .  نهیما رو بب خواستمیتو خونه بود و نم ینزنم ، مان غیتا از درد ج گرفتمیخودمو م يزور جلو به

.  کشوندیهمچنان موهام تو دستش بود و داشت منو م یول ستمیتونستم رو پام با راهنشیچنگ انداختن به پ با

 . کردیرفتار رو م نیداشت باهام ا نیرام شدیباورم نم

در که در اتاقم بود رو باز  نیباال و اول يمنو کشون کشون برد طبقه  يزیساختمان شد و بدون توجه به چ وارد

 . کرد و پرتم کرد رو تخت دو نفره ام 

در اتاق  نیرام. ترش نکنه  یام عصب هیگر يدهنم تا صدا يدم و دستمو گرفتم جلواز حالت دمر بلند ش عیسر

 .  شمیآرا زیپرت کرد رو م دشویرو قفل کرد و کل

در کار نبوده و خانم از اول  یاحساس چیکردم ، نگو ه يمنو بگو عذاب وجدان گرفته بودم که با احساساتت باز -

 .  دادهیم يداشته منو باز

 : م و دوباره موهامو گرفت و گفت کرد طرف حمله
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 انی؟ تو که با شا ينابودم کرد نجوریدر حقت کرده بودم که ا ي؟ مگه من چه بد گانهی يکرد نکارویچرا ا -

رو ... هر يوایخالص شدن از شر من اون ش ي؟ چرا برا يو باهام نامزد شد ینگفت يزیپس چرا بهم چ يبود

 ؟  يخوایرو م انیشا یبهم ؟ چرا رك و راست بهم نگفت یانداخت

 ندارم ؟  يکار انیرو بهت گفته ؟ من با شا نایا ی، ک خوامیرو نم انیبه خدا من شا نیرام -

 :  دیو غر دیکش شتریب موهامو

 هیسه سال  نیتو ا ینامزد کرده ؟ ک انیهفته بعد ازدواج من با شا کی ی؟ پس ک يندار انیبا شا يکه کار -

با  شیدو ساعت پ نیهم یانکار بکن يخوایشمال بوده ؟ نکنه م انیبا شا شیپ يهفته  یگشته ؟ ک انیسر با شا

 ؟ هان ؟  يبود انیشا يخونه  یمان

 .  کردنیتر م یو عصبان یرو عصبان نیو رام ختنیریبند اومده بود ، اشکهام پشت سر هم داشتن م زبانم

 ...من ... وقت نامزد نکردم  چیه انی؟ من با شا یدونیتو از کجا م... تو  -

 : به صورتم زد و گفت  يگریمحکم د یلیس

رفتم شرکت  یدو روز بعد اومدنم وقت...  الهی؟ دوست دان یشناسیرو که م یفرزاد صارم.....  گانهیخفه شو  -

نامزد  دهیو فهم تیارمن بوده اومده خواستگ یهفته بعد تصادفت که شب عروس کیاون گفت ....  دمشید

نفر به من  نیرو دوست داشت اول انیاگر شا... با من روراسته  گانهی... اولش گفتم امکان نداره ...  یانیشا

 ییخبرا هیکه نه  دمیفهم دمتید انیکردم و با شا دایات رو پ هیآتل شگاهتینما یاز رو آگه یوقت یول...  گفتیم

 . خونش  یرفت یو شمال و امروز هم که با مان نیرفت انیبعدش هم که با شا... هست 

 : هق هق گفتم  با

 ...  ستین یکنیباور کن اونجور که تو فکر م نیرام -

 : ، گفت  دیچیپ مینیتند الکل تو ب يگوشم بو ریمحکم گذاشت رو دهنم و صورتشو اورد ز دستشو

 ؟  یانیکه با شا دونهیشوهرت م -

 : دستشو محکمتر فشار داد و گفت  یتا بتونم نفس بکشم ولکردم دستشو پس بزنم  یسع هیگر با

...  گانهیازت متنفرم ... نابود کنم  تویزندگ ينابود کرد مویهمونطور که تو زندگ خوامیم... نابودت کنم  خوامیم -

 ... متنفرم 

 خوادیم یعنیمست بود ،  نیشدم و با وحشت نگاهش کردم ، رام زیخ مین. برداشت و ازم فاصله گرفت  دستشو

 چکار کنه ؟ 
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 ی، حت دشویجذب سف یدر اورد و بعدش هم رکاب راهنشویباز کرد و پ راهنشویپ يتند تند دکمه ها دمیتعجب د با

 . چکار کنه  خوادیجرأت نداشتم حدس بزنم م

پشت از  نیرام یول ییبه سمت دستشو دمیو دو نییزدم و از تخت اومدم پا غیبه طرفم ج نیبرداشتن رام زیخ با

 . منو گرفت و پرتم کرد رو تخت و تا به خودم بجنبم دستامو گرفت و خودشو انداخت روم 

 .  يدیمنو م يسه ساله  ینداره ، امشب تقاص بدبخت يا دهیفرار فا -

زد که  یلیبلوزم شد ، خواستم مانعش بشم که محکم دو بار بهم س يخشونت مشغول باز کردن دکمه ها با

با خشونت  نیرام. دستش  ریافتادم ز حرکتیبشکافه ، ب میشونیتخت برخورد کنه و پ يباعث شد سرم با باال

به خودم بقبولونم که خودم  کردمیم یو سع کردمیم هیفقط گر.  دیبوسیلبهاشو گذاشته بود رو لبهام و محکم م

که با  ییها یلیو س نیخشونت رام یول هیعیشوهرمه و طب نی، رام ستمین لیم یافته ب یکه داره م یهم به اتفاق

  دادیرو بهم نشون م يگریتلخ د تیواقع زدیهر حرکت من تو صورتم م

**** 

ناباور . انگار تازه عقل به سرش برگشته بود . شد  هوشیغرق در خون ب گانهیبه خودش آمد که  یزمان نیرام

 . صورتش و بدنش پر از خون بود . انداخت  گانهیبه  ینگاه

با وجود داشتن شوهر هنوز هم  گانهیبفهمد  تونستیاصال نم. شد  رهیخ گانهیه به لحظه فقط وحشت زد چند

 چیه ییذهنش توانا. بود  ختهیتمام محاسباتش به هم ر. آمد  یوسط جور در نم نیا زیچ کی. دختر مانده باشد 

 . را نداشت  لیو تحل هیگونه تجز

را به  گانهیبا ترس دستش را دراز کرد و صورت . چکار کرده  دیفهمیبود و تازه م دهیاز سرش پر یمست تازه

اگر . در صورتش نمانده بود  یسالم يجا یول دیایطرف خودش برگرداند ، خواست به صورتش بزند تا به هوش ب

 . مرده  کردهینبود که نشان از تنفس داشت قطعا فکر م گانهی ي نهیس يرفتن منظم قفسه  نییباال و پا

را  دیو کل دیرا پوش شیبرخواست و لباسها شیاز جا عی، سر کردیبد م شیاز پ شیحالش را ب انهگیخون  یسرخ

 يبود ، از کار دهیبه شدت ترس. اتاق پرت کرد  رونیبرداشت و با باز کردن در خود را به ب یشیآرا زیم ياز رو

 . بود  دهیکه کرده بود ترس

به .  کندیم هیو گر کندیسالن کز کرده و با وحشت دارد نگاهش م يکه گوشه  دیرا د یو مان نییپا دیدو عیسر

محکمتر بغلش  نیرام یول دیایب رونیکرد از آغوشش ب یسع دهیترس یمان یرا بغل کرد ول یطرفش رفت و مان

 .  داومد و سوار ماشن شدن و با سرعت از آنجا دور ش رونیکرد و از خانه ب
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 . آشفته وارد خانه شد  یام ترسش بغل کرد و با حالرا عالرغم تم یبه خانه مان دنیرس با

به شراره و بهروز به  یلب ریگذاشت و با سالم ز نیرا زم کردیرا که در آغوشش تقال م یمحض وارد شدن مان به

 . اتاقش رفت 

 . خود را در آغوش شراره جمع کرد  دهیترس یمان. رفت و بغلش کرد  یبه طرف مان یبا نگران شراره

را  انیجر یاز مان متیکرد با مال ینگران شده بود سع یو مخصوصا حضور مان نیرام يکه از حال آشفته  شراره

اش  هیگر لیرا بغل کرد و دل یبهروز مان یوقت یول کردیبه شراره و بهروز نگاه م هیاول فقط با گر یمان. بفمهد 

 :با هق هق گفت  یشد مان ایرا جو

 ...جون رفت باال  نهگایجون مرد ، بابا با  گانهی -

 نیمبل نشاند و به سرعت به اتاق رام يرو رو یمان. به شدت نگران شد  یول اوردیسر درن یمان ياز حرفا بهروز

 . شراره هم نگران به دنبال شوهرش رفت . رفت 

شد که اتفاق  لیتبد نیقیشکش به . رو تختش نشسته  یاشک يبا چشما نیرام دیشد و د نیوارد اتاق رام بهروز

 . افتاده  يبد

 ؟  نیشده رام یچ -

 .  نی، لطفا تنهام بزار یچیه -

 : رفت و شانه اش را گرفت و گفت  نیبه سمت رام یبا نگران شراره

 دعوات شده ؟  گانهی؟ با  گهیم یچ یمان نیرام -

 .  ردیاش شدت بگ هیبود تا گر ینگاه کاف نیهم ینگاه به چشمان نگران مادرش انداخت ول کیتنها  نیرام

 ...  دمیبه خدا نفهم.. مامان  -

به پسرش که به شدت  یبهروز هم نگاه. را ول کرد و به سرعت از اتاق خارج شد  نیبا ترس دست رام شراره

 . انداخت و به دنبال شراره رفت  کردیم هیگر

به شراره  يدواریبهروز با ام.  گرفتیو شماره م رفتیرا دستش گرفته بود و با استرس راه م میس یتلفن ب شراره

 : رو به شوهرش گفت  هیشراره تلفن را قطع کرد و با گر قهیدق کیبعد از  یشده بود ول رهیخ

 سر دخترم اومده ؟  یی، چه بال لشوینه موبا دهیبهروز ، نه خونه رو جواب م دهیجواب نم -

 . خونش  رمیاالن م -

  "به دنبالش رفت  امیمنم م "ن به طرف اتاقشان رفت که شراره هم با گفت و
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 . به راه افتادند  گانهی يآشفته و نگران به سمت خانه  یبعد بهروز و شراره با حال قهیدق چند

 : برده بود و گفته بود  نیرا به اتاق رام یآخر بهروز مان ي لحظه

 ! و تو  دونمیحالش خوب باشه وگرنه من م گانهیدعا کن  -

 : بود  با خود فکر کرده نیرام و

 ! که سرش اوردم  ییحالش خوب باشه ؟ اونم بعد از بال شهیمگه م -

نداشت و در آخر بهروز با  يا دهیهر چه زنگ زدند فا. بودند  گانهی يبعد شراره و بهروز پشت در خانه  قهیدق ده

 . اول بهش داده بود در را باز کرد و با ترس وارد شدند  يهمان روزها گانهیکه  يدیکل

که صورتش غرق در  یرا در حال گانهی، بهروز با ترس وارد شد و  زندیم غیبه محض وارد شدن به خانه ج شراره

 .  دیافتاده بود د هوشیآشپزخانه ب يخون است و جلو

 .  دیرفت و سرش را در آغوش کش گانهیبه سرعت به سمت  شراره

 ؟  هیچه وضع نیخدا مرگم بده ، ا -

کار را کرده باشد ،  نیکه پسرش با نور چشمش ا شدیباورش نم. و شراره رفت  گانهیبه سمت  یبه سخت بهروز

 . معلوم نبود  گانهیاز صورت  يزیچ

 : داد زد  هیبا گر گانهی تیوضع دنیبا د شراره

 !  رهیبکن ، دخترم داره از دستم م يکار هیبهروز  -

 يدم در برداشت و رو زیرخت آو يرا از رو گانهی يبلند شد و مانتو عیتازه به خودش آمد ، سر بهروز

 .  دیدو رونیدستانش بلند کرد و از خانه ب يرا رو گانهیحرکت  هیبود انداخت و با  گانهیکه تن  يربدوشامبر

 . مبل بود مدارکش را برداشت و از خانه خارج شد  يکه رو گانهی فیک ياز تو عیهم سر شراره

 کردیم هیرا بغل کرده و گر گانهیتمام طول راه شراره سر . رفت  مارستانیب نیکتریبا سرعت به سمت نزد بهروز

 . 

 . رفت  مارستانیرا بغل کرده به داخل ب گانهیشد و  ادهیپ عیبه درب اورژانش بهروز سر دنیمحض رس به

 . که آنجا بود گذاشت  یتخت يرا رو گانهیکرد و بهروز  ییراهنما یبهروز او را به سمت اتاق دنیبا د يپرستار

 . وارد شد  یبعد دکتر جوان یقیدقا

 . افتاده  یسالم ، چه اتفاق -

 : که از اصل ماجرا با خبر نبود تنها گفت  بهروز
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 . به خونه اش حمله شده  -

 . شد و پرستار از شراره و بهروز خواست اتاق راترك کنند  نهیمشغول معا دکتر

 . آنجا نشستند  يها یصندل يدست همسرش را گرفت و از اتاق خارج شدند و رو بهروز

 : شوهرش گذاشت و گفت  يشانه  يکنان سرش را رو هیگر شراره

 کرده ؟  نکارویا نیافتاده ؟ چرا رام نشونیب یچه اتفاق یعنی -

 . بدتر کند  نینزند که وضع شراره را از ا یتا حرف دیکش یقیفقط نفس عم بهروز

 . وارد اتاق شدند  گریبا دو پرستار د یبعد پزشک زن قهیبعد چند دق قهیدق چند

 . منتظر دکتر بودند  صبریهر دو ب. بود  يبد انتظار

. هر دو با اضطراب از جا برخواستند . ساعت پزشک خانم از اتاق خارج شد و به طرفشان آمد  میبعد از ن باالخره

 : دیبهروز نگران پرس

 ه ؟ حالش چطور -

 : بهشان کرد و گفت  ینگاه دکتر

 ؟  نیدار یکه تو اتاقه چه نسبت یبپرسم شما با خانم تونمیم -

 براش افتاده ؟  یمن عموش هستم ، اتفاق -

 ؟  یپدر و مادرش چ -

 سر دخترم اومده ؟  ییچه بال نیبه رحمت خدا رفتن ، خانم دکتر لطفا بگ شیسال پ یلیبرادرم و خانمش خ -

 .  نیایلطفا با من به دفترم ب -

و  دیکش یقیخانم دکتر نفس عم. به دنبال دکتر به اتاقش رفتند و با تعارفش نشستند  یو بهروز با نگران شراره

 :گفت 

 یمشکل اصل یخبر رو بهتون بدم ول نیا دینشکسته ، متأسفم که با یاستخوان چیه یول دهید بیصورتش آس -

 ! مورد تجاوز قرار گرفته ... بگم که دخترتون  دیمتأسفانه با.  ستین شیظاهر يها بیدخترتون آس

دست شراره به سمت قلبش . خود اعتماد نداشتند  يبه گوش ها کی چیه. هر دو حبس شد  ي نهیدر س نفس

بهروز  يدستها يشراره شروع به کبود شدن کرد و رو یدکتر به سرعت خودش را به شراره رساند ول. رفت 

 . شد  هوشیب
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شراره به بخش  یقلب يبر سکته  یپزشک مبن صیبا اورژانس تماس گرفت و چند لحظه بعد با تشخ عیسر دکتر

 . منتقل شد  وی یس يآ

که همان دکتر جوان به سمتش آمد و گفت  دیپرس گانهیشکسته شده به سمت اورژانس رفت و درباره  بهروز

 .رفت  نشیزتریدو عز يپرونده برا لیتشک يشود و بهروز به دنبال کارها يبستر دیبا گانهی

کدوم را به بهروز نداد ، بهروز هم به سرعت از  چیو شراره دکتر اجازه مالقات ه گانهیکردن  ياز بستر بعد

به سر  ییبال نیچن لیبه چه دل دیفهمیم دی، با دیدیرا م نیرام دیبا. خارج شد و به طرف خانه رفت  مارستانیب

 . اورده  گانهی

 منیکه کالفه در نش دیرا د نیساعت چهار صبح بود که وارد خانه شد ، رام.  دیبه خانه رس یک دینفهم اصال

 : زد  ادیمحکم به صورتش زد و فر يا یلیس نیاول يرفت و برا نیبا خشم به سمت رام.  رودیدارد راه م

 ؟  يکرد نکارویچرا ا -

زد که  يگریمحکم د یلیبهروز با خشم س. شدند  يارصورتش ج يرو شینکرد فقط اشکها یحرکت چیه نیرام

 . به سمت راست برگردد  نیباعث شد صورت رام

؟  يتنم کرد يبا پاره  نکارویبارت اورده بودم ؟ چرا ا ينجوریتو خونه ام نگاه داشتم ، مگه من ا وونیح هی -

 .  کشمتیو م کنمیخدا قسم دستمو به خونت آلوده م يحرف بزن وگرنه به خداوند نیرام

 انداخت و گفت   نیی، سرش را پا کردیافتاد ، احساس گناه داشت خفه اش م نیدو زانو به زم هیبا گر نیرام

همونطور که اون  خواستمیم...  دمینفهم.... مست بودم ....  انهیبودم با شا دهیفهم... بودم  یاز دستش عصبان -

.... نخوادش  گهیکنم که شوهرش د يکار خواستمیم... اونو نابود کنم  یمنو نابود کرده بود زندگ یزندگ

 ....  کنمیدارم چکار م دمیفهمیاصال نم... همونطور که من تنها موندم اونم تنها بمونه 

 .کردن کرد  هیانداخت و با صدا شروع به گر نییپا شتریسرش را ب. شد  یدر هق هق مردانه اش مخف صداش

 : مبل نشست و گفت  يونابود شده ر بهروز

و  يبه دو ماه نشده قلبشو شکوند یرو سپردم دستت ول زترهیامانت بردارمو که از جونم برام عز.. امو  گانهی -

تو ....  یرو بهش بزن یتهمت نیچن يمن پاکتر از اونه که بخوا ي گانهی....  ستین انیمن با شا ي گانهی...  یرفت

االنم که مثال ...  ينابود کرد تویتو خودت زندگ....  ودنب گانهیتقصر ...  يبه خاطر انتخاب اشتباهت تنها موند

 ....  يبازم به خودت ضربه زد يریکس بگ نیگناهتریانتقامتو از ب یخواست

 : شده بود انداخت و ادامه داد  رهیکه به او خ نیبه چشمان رام ینفرت نگاه با
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...  يکرد يتو به زن خودت دست دراز... من زنه توه  زیعز ي گانهی....  يبارم به خودت ضربه زد نیا -

 ؟  یفهمیم

 . حرف پدرش را هضم کند  توانستیشوکه پدرش نگاه کرد ، نم نیرام

 ؟  نیگفت یچ... چـ  -

 ! زنه توه  گانهیگفتم  -

 زن من باشه ؟  گانهی؟ چطور امکان داره  نیگیم نیدار یچ -

زنت شد  گانهی يکه بهم داده بود يکانادا ، با وکالتنامه ا یرفت يهمون موقع که بعد از نامزد..... امکان داره  -

 ... 

 ...بود  دیمن سف يشناسنامه  یول -

به عنوان همسر  گانهیکه اسم  ياست ، شناسنامه ا گانهیدست  تی، شناسنامه اصل هیچون جعل دهیآره سف -

درباره ازدواجتون  يزیازم خواست چ...  یزنیم تهیدم از عشق اون افر دید یوقت... خواست  نطوریا گانهی.... ه توش

کنه  زتیبه کانادا به عنوان همسرت سورپرا شبا اومدن خواستیم گانهیاولش ....  ینگم و بزارم به عشقت برس

خودشو فدا کرد تا تو خوشبخت ... کنار  دیخودشو کش...  يعاشق اون دختره شد یو گفت یبرگشت یوقت یول

 ياون خودشو فدا....  مونهیم یهمسرت باق شهیو گفت هم رهیوقت هم حاظر نشد طالق بگ چیه....  یبش

... نابود کردنش ... ؟  يرو داد شیچطور مزد فداکار... ؟  يچکار کرد اشباه وونیح يتو یتو کرد ول یخوشبخت

 هی یزنته حت یخبر نداشت یکه حت ییبه احترام تو یکار کرد و گشت ول انیسه سال با شا...  یحرمتشو شکست

 .هم نگاه کنند  يتو چشما میمستق دمیبار هم ند

 سیخ یمبل نشسته بود و با چشمان ي، بهروز هم رو کردیپدرش گوش م يکرده داشت به حرفا خیفقط  نیرام

شده بود و  رهیخ ي، به نقطه ا زدیحرف م گرید یمخاطب يبود و برا گرید ییایانگار تو دن.  زدیداشت حرف م

 .  گفتیم

از  یول.... بزنه که دلش بشکنه  ینکنه حرف... کنه  تیدخترمو اذ یکیوقت  هیعمر مواظب بودم تا نکنه  کی -

.... وجودشو  ينه فقط قلبشو بلکه همه ... پسر خودم شکوندش ... خودم بود غافل شدم  يکه تو خونه  یوونیح

 يتو رو ایچطور فردا روز تو اون دن...  ندارممردن هم  يرو یحت گهید...  اهمیمقابل بردارم روس...  اهمیرو س

 چطور ؟.... محافظت کنم  زتینتونستم ار امانت عز... باشم ؟  یبرادرم نگاه کنم و بگم نتونستم امانت دار خوب
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پدرش نابودش کرده  يمرتکب شده بود و حرفاکه  یگناه ینیپدرش کامل نابود شده بود ، سنگ يبا حرفا نیرام

، گناهش  کردیگذشته را پاك نم ی، شب جهنم یمانینداشت ، پش يسود گرید یمانیپش یبود ول مانیپش. بودند 

 . کردیرا پاك نم

 . بازگشت  مارستانیبعد از برداشتن مدارك شراره به ب نیبدون نگاه کردن به رام شیبعد از گفتن حرفها بهروز

آرام گرفت که پرستار  ی، تنها زمان کردیم هیو گر زدیم غیمدام ج یصبح روز بعد به هوش اومد ول گانهی

 . کرد  قیبهش تزر یآرامبخش

 . آمد  یاز دستش بر نم نیجز لعنت کردن رام يکار یول شکستیم شیاز پ شیب گانهیوضع  دنیبا د بهروز

 يکه باعث سکته  ینداشتند ، شوک يادیز دیمبود ، پزشکان ا هوشیب وی یس يهمچنان در بخش آ شراره

 . بود  نیشراره شده بود واقعا سنگ

روز سوم بود که .  دنیخواب گرید یزدن و بعد با آرامبخش غیشدن و ج داریتا سه روز همان بود ، ب گانهی تیوضع

 یکه سع يطاقتش تمام شد و بدون توجه به پرستار گانهی ي هیو گر غیج يصدا يدوباره  دنیبهروز با شن

را داشت آماده  یآمپول یرا گرفته بودند و سوم گانهیدو پرستار دست . داشت مانع ورودش شود وارد اتاق شد 

با  گانهی. و او رو محکم بغل کرد  دیرا از دستشان کش گانهیبهروز به طرفشان رفت و . کند  قیتا تزر کردیم

 .  کردیم هیگر یهمچنان به سخت یقطع شد ول شیها غیبهروز ج احساس آغوش امن

آغوش امن بهروز موثرتر از .  ستیبه آرامبخش ن يازیوضع به پرستار اشاره کرد که ن نیا دنیبا د دکتر

 . آرامبخش بود 

را  گانهیبهروز آرام . کرد و کم کم آرام گرفت و به خواب فرو رفت  هیدر آغوش بهروز گر گانهی یساعت کی

به اتاقش برود به  گانهی دنیدکتر که قبل از رفتن گفته بود بعد از خواب يتخت خواباند و طبق خواسته  يرو

 . سمت اتاق دکتر رفت 

 : زد و گفت  يبهروز لبخند دنیبا د دکتر

 ؟  دیخواب -

 .  دیکردن خسته شد و خواب هیبله ، انگار از گر -

 يموارد نیاکثرا در چن. خوبه  یلیخ نیبا وجود شما آرام گرفت و ا گانهی.  هیخوب ياتفاق امروز واقعا نشانه  -

 گانهیخوشبختانه انگار .  دهندیرا به خودشان نم يمرد چیشدن ه کیو اجازه نزد شوندیدچار وحشت از مرد ها م
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هنوز تو  گانهیکه افتاده و  هیدر اثر ترس از اتفاق شها هیها و گر غیبه نظر من ج. حاد نشده  یروح يماریدچار ب

 . شوکه 

 ؟ اوردهیکاملشو به دست ن ياریدخترم هنوز هوش نیگیم یعنی -

بوده که با حضور شما  تیتا امروز در اثر ترس و عدم احساس امن گانهیبد  تیگفت ، وضع شهیم نمیبله ا -

واقعا  نیا. به خواب رفت  یآرامبخش چیه افتیبدون در یحت. کرده و آرام گرفته  تیخوشبختانه احساس امن

زودتر از آنچه  یلیخ تونهیم رشحضور شما در کنا. نداره  يحاد یکه دخترتون مشکل روح دهیخوبه و نشون م

 نکرد ؟  یصحبت چیقبل از ه. برگردونه  شیاونو به حالت عاد رهیانتظار م

 .  کردیفقط من و خانومم رو صدا م گفتینم یخاص زینه چ -

. مسئله هم حل شده  نیانگار ا یول کردیچند روز داشت نگرانم م نیا گانهی، صحبت نکردن خوبه  یلیخ نیا -

که براش افتاده را بازگو  یاگر اتفاقات گانهی.  نیباهاش صحبت کن نیکن یو سع نیبهتره شما مدام کنارش باش

 ، درسته ؟  نیدار گانهیبا  يا مانهیارتباط صم کنمیفکر م.  کنهیبه بهتر شدنش کمک م یلیکنه خ

.  گذاشتیم انیاومد رو باهام در م یم شیکه براش پ يبوده و هر مسئله ا یمیباهام صم شهیهم گانهیبله ،  -

از همسرم راحت بوده  شتریب یبا من حت.  دونمی، من اونو دختر خودم م ستیمن فقط برادرزاده ن يبرا گانهی

 .  شهیهم

به شما اعتماد داره و در حال  شیتو زندگ یاز کس شتریب گانهی نیگیکه شما م نجوریخوبه ، ا یلیخ نیخب ا -

از  تیتا با احساس امن نیپس در کنارش باش. بهش اعتماد کنه  تونهیکه م نیهست یحاظر هم شما تنها کس

 . برگرده  شیبه حالت عاد عتریطرف شما هر چه سر

 . تا حال دخترم بهتر بشه  کنمیم يحتما ، هر کار -

 . بر لب دکتر از محبت کالم بهروز به وجود آمد  يخندلب ناخودآگاه

را به  زینشده و همه چ یگرچه دخترتون دچار فراموش نیارین ادشیرا به  يزیباشه که خودتون چ ادتونیفقط  -

 . خودش براتون درد دل کنه  نیبگذار یول ارهیم ادیبه  یخوب

رفت و بعد  گانهیبه اتاق . راحت شده بود  الشیخ یکم .بهروز از اتاق دکتر خارج شد  گرید ي هیاز چند توص بعد

 . رفت تا حال شراره را بپرسد  وی یس يبه سمت آ دهیآرام خواب گانهیمطمئن شد  نکهیاز ا
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 يبار لبخند نیا. به هوش خواهد آمد  يشراره هم خبر داد که از شب قبل حال شراره نرمال شده و به زود دکتر

شدن  داریبازگشت تا در صورت ب گانهیبه اتاق . بود  یبعد از سه روز زجر آور خبر خوب. لبش نشست  يمحو رو

 . نترسد  شییار تنها گانهی

 يتمام شب را در کنار تخت رو. شد  داریصبح بهروز با تکان دستش ب.  دیخواب یتمام شب را به آرام گانهی

 . برده  خوابش یبود ک دهینشسته بود و اصال نفهم یصندل

 گانهیبه سر  ی، دست ندیتا بنش دیکشیداشت خودش را باال م یشده بود و به آرام داریافتاد که ب گانهیبه  نگاهش

 :  دیو مهربان پرس دیکش

 دخترم ؟  یخوب -

 : رمغ به صورت بهروز زد و گفت  یب يلبخند گانهی

 .  نیخوبم عمو جون ، نگران نباش -

را محکم به آغوش  گانهینشست و  شیدر گلو یبغض یبرگشته از خوشحال شیبه حالت عاد گانهی دیکه د بهروز

را نوازش کرد و با  گانهی يبهروز موها.  هیگر ریحرکت بهروز بغضش را آزاد کرد و زد ز نیهم با ا گانهی.  دیکش

 : که از زور بغض دورگه شده بود گفت  ییصدا

 . ها غافل شدم  زیچ یلیمحافظت کنم ، ببخش که از خدخترم منو ببخش ، ببخش نتونستم ازت  -

 .  نیدار یعمو ، شما چه گناه نیحرفو نزن نیا -

 .که از پسر خودم غافل شدم ، دخترم منو ببخش  نهیگناه من ا -

 .  نیکه افتاده ندار یدر اتفاق يریتقص چیعمو جون ، شما ه ستیبه ببخشش ن يازین -

 شرمنده اتم دخترم  -

چه شده و بازگو کردن اتفاقات فقط خاطرات  دانستندیهر دو م گانهیبهروز و . نبود  عیبازگو کردن وقا به يازین

دادند سکوت کنند تا زجر  حیپس هر دو ترج.  کردیکه در دلشان بود را تازه م ي، درد کردیم يادآوریتلخ را 

 ایآ یبسپارند ، ول یآن اتفاق شوم را به فراموش ندبتوان دیکه افتاده بود تو سکوتشان کمتر شود ، تا شا یاتفاق

 ممکن بود ؟ 

**** 

دوست .  دادیکه افتاده بود زجرم م یاز اتفاق شتریعمو ب ي، اشکها رونیکه آروم شدم از بغل عمو اومدم ب یکم

کم و مح دیبا. موند  یم یمحکم و مقاوم باق يهمون عمو دی، عمو با نمیشکسته شده بب نجورینداشتم عمو رو ا
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 ییاتفاق کزا نیا ینیسنگ. عمو خم شده بود  يشانه ها یکنم ول هیبتونم بهش تک شهیتا مثل هم ماندیاستوار م

 . شونه هاشو خم کرده بود همونطور که منو شکسته بود عمو رو هم شکسته بود 

از  لمیتمام اتفاقات اون شب مدام مثل ف. که عشقم بود شکسته  یدست کس ریمن شکستم ، تمام وجودم ز آره

 دمیفهمیو م دمیپریاالن از خواب م خواستیدلم م.  کنهیاز قبل از خردم م شتریو هر بار ب شهیچشمام رد م يجلو

 .  ستین نجوریکه ا فیصد ح یول. سابقم  ي گانهیهنوز من همون . کابوس بد بوده  هیاتفاقات فقط  نیتمام ا

، از  دمیترسیم. نذاشتم  یشدنم گذشته بود که دکتر اومد ، عمو خواست از اتاق خارج بشه ول داریاز ب یساعت مین

 . عمو بره  خواستمینم.  دمیترسیتنها موندن م

 :ترسم به عمو گفت  دنیبا د دکتر

 !  نیبمون نیتونی، م يکسر يآقا ستین يمورد -

 :پاسخ دادم و گفت  یلیم یکه ب دیالزم انجام شد و دکتر چند سوال ازم پرس ناتیمعا

و اگر  دیامروز رو هم تحت نظر باش شتریب نانیاطم ي، برا نیندار یکه مشکل خاص نمیبیم يخب خانم کسر -

 .  کنمینبود فردا صبح مرخصتون م یمشکل

 ! دکتر  يممنون آقا -

 .هم از دکتر تشکر کرد و دکتر و پرستار همراهش از اتاق خارج شدند  عمو

و  دمیلرزیهنوز هم از درون م. نداشتم  لیاصرار صبحانمو داد خوردم ، اصال م یاز رفتن دکتر عمو با کل بعد

 تانمارسیب طیمح. مرخص بشم  مارستانیتا هر چه زودتر از ب ارمیخودم ن يبه رو کردمیم یسع یترس داشتم ول

 . تنها باشم  خواستیدلم م.  کردیپرستار ها حالم رو بدتر م يو مراقبت ها

، عمو  کردمیدرکش م. تو صداش بود  یخاص ینگران.  کردیبود و مدام باهام صحبت م شمیشب عمو پ تا

حالت جواب  نیتر يکه با عاد کردمیرو م میتمام سع. من مثل سه روز اول سکوت کنم و حالم بد بشه  دیترسیم

 . بود  ختهیدرونم به هم ر یراحت بشه ول الشیبدم تا عمو رو خ

بود که  بیبرام عج. اصرار بهم داد و بعد مالفه امو مرتب کرد تا دراز بکشم  یعمو شامم رو بازم با کل شب

 دمیدراز کش.  شمیپ ادیبود که ن دیکه از مامان دارم واقعا ازش بع یبا شناخت.  امدهین دنمیسه روز به د نیمامان ا

 .  دمیو رو به عمو پرس

 عمو مامان کجاست ؟  -

 . هم مشکوکم کرد  نیکرد و دستپاچه شد و هم رییکه حالت عمو تغ دمیوضوح د به
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 . ادیم...  ستین ییجا -

 ؟ ومدهیچند روز ن نیپس چرا ا -

 .  ادیگفتم که دخترم م -

 افتاده ؟  ی، اتفاق شمیپ ادیشده ؟ امکان نداشت مامان ن یعمو چ -

 : خاص بهم کرد و آروم گفت  ینگاه عمو

 . آروم باش  کنمیخواهش م یول...  گمیم -

 مامان افتاده ؟  يبرا ی، اتفاق نیکنینگرانم م شتریب نجوریعمو ا -

 . االن بهتره  یحالش خوب نبود ول...  نجاستیشراره هم.. راستش  -

 : گفتم  یسر جام نشستم و با نگران. شده و حالش بد شده  یچ دهیمن حال مامان بد شده ، حتما فهم يخدا

 مامان چش شده ؟  نیبگ کنمیعمو خواهش م -

 . تو بخش  ارنشیم يبه زود... آروم باش دخترم ، گفتم که االن حالش بهتره  -

 بخش ؟ مگه مامان االن کجاست ؟  -

 !  وی یس يتو آ -

 سته ؟اومده ، در شیقلبش پ يبرا یحتما مشکل -

 : نگران من آروم گفت  يچهره  دنیبا د یمکث کرد ول یکم عمو

دکترش گفت . نرمال شده و ظهر هم به هوش اومده  تشیاالن وضع یکرده بود ، ول یقلب يدرسته ، سکته  -

 .  شهیفردا به بخش منتقل م

 . اومدم و به طرف در رفتم که عمو بازومو گرفت و مانعم شد  نییاز تخت پا عیسر

 دخترم ؟  يریم يکجا دار -

 . برم  نیبزار کنمی، خواهش م نمیمامان رو بب دیمن با -

استراحت  ایب.  دنیرو راه نم یاالن ، اونجا هم مالقات ممنوعه و کس وی یس ي، شراره تو آ زمیکه عز شهینم -

 .  شینیبیکن فردا که اومد بخش م

موقع  نی، مخصوصا ا نمشیبب دادنیاجازه نم.  گفتیو راست معم یول نمیداشتم مامان رو بب ازیواقعا ن نکهیا با

 . عمو انقدر موهامو نوازش کرد تا خوابم برد .  دمیآروم برگشتم به تختم و دراز کش. شب 
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دکتر بهم نگاه کرد و با لبخند . گفتم و سر جام نشستم  یسالم. شدم  داریصحبت دکتر و عمو ب يبا صدا صبح

 : گفت 

االن به  یبه پدرتون گفتم ول.  نیامروز مرخص بش نیتونیو م نیندار یکه مشکل نمیبی، م يخب خانم کسر -

هست رو دادم به پدرتون ، بهتره چند جلسه باهاش  یاز دوستانم که روانشناس خوب یکیکارت .  گمیشما هم م

 . موثر باشه  یلیخ تونهیدوستانه با روانشناس م يبحث ها.  نیمالقات داشته باش

 : زدم و گفتم  يلبخند مختصر ینداشتم برم ول میاصال تصم نکهیا با

 .  تونییممنون از راهنما -

 : از کمد اونجا جمع کرد و گفت  لمویعمو وسا.  رونیامضا کرد و رفت ب صمویترخ يبرگه  دکتر

 . رو انجام بدم  يحسابدار يتا کارها رمیدخترم من دارم م -

 ؟  شهیمبه بخش منتقل  ی؟ ک یپس مامان چ -

 . اتاقش  میریکه برگشتم با هم م يمنتقل شده به بخش ، آماده باش از حسابدار شیساعت پ کیشراره  -

 . چشم  -

مرتب کنم تازه  نهیآ يخواستم شالمو جلو یوقت.  کردیو منم آروم آماده شدم ، بدم هنوز درد م رونیرفت ب عمو

گونه هام هر دو کبود بودند ، رد پنج انگشت رو هر دو . نگاه کنم  نهیعمو نذاشت به آ روزی، د دمیصورتمو د

،  دمیبه صورتم کش یدست. بود  یبزرگ یمردگ نچشم چپم خو ریشده بود ، ز یچیگونه ام معلوم بود ، سرم باندپ

، چشمام پر اشک شد . بال رو به سر صورتم اورده باشه  نیا کردیم فیاز صورتم تعر شهیهم یکس شدیباورم نم

 . بده  یلیدرد شکسته شدن قلب خ. نبود  يزیچ کردمیکه تو قلبم حس م يدرد بدن و صورتم در برابر درد

از  نکهیا دنیعمو با د.  رونیاشک هامو پاك کردم و به صورتم آب سرد زدم و رفتم ب عیدر سر يصدا دنیشن با

تو اون لحظه از  دونمیکه نم يظاهر يمن با خونسرد یلحظه با ترس نگاهم کرد ول کی شمیخارج م ییدستشو

 . راحت بشه  الشیبهش زدم تا خ یمصنوع ياومد لبخند یکجا م

 : و گفت  لمینگاهم کرد و بعد رفت سمت وسا یچند لحظه با شک و نگران عمو

 . و سخت اجازه داد  ستیشراره ، االن وقت مالقات ن شیپ يبر قهیچند دق یتونیبا دکتر صحبت کردم م -

 . ممنونم  زیعمو جون ، به خاطر همه چ ممنون -

 : کرد و گفت  تمیبا محبت بهم نگاه کرد و اومد طرفم و دستشو گذاشت پشت کمرم ، به سمت در هدا عمو

 .  یهست مینعمت زندگ نیمنم اذت به خاطر وجودت ممنونم دخترم ، تو بهتر -
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 نیکه ا شدیباورم نم. م سمتش و دستشو گرفتم مامان خواب بود ، آروم رفت.  میعمو به سمت اتاق مامان رفت با

و آرامش چهره  يو الغر همون مامان گلم باشه ، همون شراره خانم خندان باشه که همه از شاد دهیزن رنگ پر

صدا خم شدم و دست مامان  یشدن ، ب ریزاز چشمام سرا اریاخت یاشکام ب.  گرفتنیو آرامش م شدنیاش شاد م

 .  دمیبوس یرو طوالن

 نی، سوار ماش میخارج شد مارستانیحال مامان از دکتر از ب دنیو بعد از پرس میتو اتاق مامان موند يا قهیدق چند

 . و عمو راه افتاد  میشد

خودشون ، با اضطراب دستمو رو دست عمو که دور  يسمت خونه  رهیفکر بودم که متوجه شدم عمو داره م تو

 : بود گذاشتم و گفتم  دهیچیفرمان پ

 ؟  نیریم نیعمو کجا دار -

 : متعجب نگاهم کرد و گفت  عمو

 . خودمون  يخونه  رمیدارم م -

با  تونستمیبرم خونه عمو ، نم تونستمیمن نم! نه . زدم  خیلحظه احساس کردم از ترس  هیحرف عمو  نیا با

که  یدر حال. ل کنم با فاصله و حضور عمو تحم یحضورشو حت تونستمیاصال نم! نه نه . رو به رو بشم  نیرام

 : گفتم  دیلرزیصدام از ترس م

 ...  کنمیخواهش م! نه عمو ، خونه شما نه  -

رو محکم گرفت تو بغلش  دمیلرزیبا تمام بدنم داشتم م گهیترمز کرد و برگشت منو که د ابانیکنار خ عیسر عمو

 . 

 .  زمیآروم باش عز...  برمتی، خونه خودمون نم زمیباشه عز... آروم باش دخترم ، باشه  -

 .... مینر... عمو  -

 باغمون ، خوبه ؟  يالیو برمتیباشه ، آروم باش دخترم ، م -

 . بله تکون دادم  یعمو بود سرمو به معن ي نهیکه سرم رو س همونجور

.  دیبوسیم مویشونیو پ دیکشیعمو با محبت رو سرم دست م. تو بغل عمو موندم تا آروم شدم  یساعت مین

 . محبتاش کم کم ترس رو ازم دور کرد و آرومم کرد 

 . باغ  يالیو می، رفت میآروم شدم راه افتاد نکهیاز ا بعد
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برداشت  نیرو از تو ماش لیعمو هم وسا. رفتم  يشدم و آرم به سمت در ورود ادهیپ نیاز ماش الیبه و دنیرس با

 . که مال خودم بود رفتم  یبه سمت اتاق میو من مستق میشد الیوارد و. و اومد 

 : اتاق و گفت  ياورد و گذاشت گوشه  لمویبعد عمو وسا یاتاق شدم و رفتم نشستم رو تخت ، کم وارد

 ؟  يلباس دار نجایچند روز ا يفکر کنم برا -

 . دارم  ادیلباس ز نجایبله ا -

عمو اومد کنارم و پتو رو انداخت رو . دادم به بالش  هیدر اوردم و پتو رو کنار زدم و نشستم رو تخت و تک کفشامو

 : پاهام و گفت 

 . استراحت کن  یتا ناهار کم -

 .شد و خواست بره که دستشو گرفتم  بلند

 . لطفا  نیلحظه صبر کن هیعمو  -

 : برگشت و نشست کنارم رو تخت و گفت  عمو

 ؟  يخوایم يزیچ -

 . نیکمکم کن يکار هین خواهش کنم تو از تو خوامیکار مهم دارم باهاتون ، در واقع م هیبله  -

 ؟  يچه کار -

 : و گفتم  دمیکش یقیعم نفس

 ! طالق  -

 : با بهت نگاهم کرد و آروم و با شک گفت  عمو

 طالق ؟  -

 ؟  نیکنی، کمکم م رمیطالق بگ خوامیمن م! بله عمو جون ، طالق  -

 : و گفت  نیینگاهم کرد و بعد سرشو انداخت پا حرکتیچند لحظه ب عمو

 یکه طالق نگرفت نیاز ا ییجورا هیسه سال  نیتو تمام ا یطالق دادم ول شنهادیاز اول خودم بهت پ نکهیبا ا -

االن بهت ... االن  ینباشه ول قتیکه ال یازدواج کن ینبودم که ممکنه با کس نینگران ا گهید. خوشحال بودم 

 .  یجدا بش کنمیم کمکت. دخترم  کنمی، کمکت م يکه طالق بخوا دمیحق م

 تونمینم گهید.  نیکنیو درکم م نیازتون ممنونم که برام پدر هست. براتون سخته  دونمیممنونم عمو جان ، م -

 . آزاد بشم  خوامیکه نابودم کرد وصل باشم ، م یبه کس
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 : دستمو گرفت و گفت  عمو

 گردونمیکه ازت گرفتم رو بهت برم يا ي، آزاد گردونمی، بهت برش م ياز دست داد تویبه خاطر من آزاد -

 . زمیعز

 . و رفت  دیبوس مویشونیو اونم پ دمیشدم و دست عمو رو بوس خم

رو  یمدارک لشیوک قیعصر همان روز عمو از طر. رفت  شیپ کردمیاز اونچه فکرشو م عتریسر یلیخ زیچ همه

برگه ها عمو گفت که  يبعد از امضا.  رهیتا طالقمو بگ دادمیمن به عمو وکالت تام م قشونیداد بهم که از طر

 .  دهیکارها رو انجام م يخودش همه 

و از مادر و  کردیم هی، مامان مدام گر شمیپ الیمرخص شد و عمو اوردش و مارستانیهفته بعدش مامان از ب کی

 . مراقب مامان هم بودم  یحال خودم اصال خوب نبود ول نکهیبا ا.  کردیطلب بخشش م امرزمیپدر خداب

 . عمو درست دوازده روز بعد از روز مرخص شدنم حکم طالقمو داد دستم  یچطور ول دونمینم

 . رو داد دستم که توش حکم طالقمون بود  يکه عمو پوشه ا مینشسته بود الیو منیتو نش شب

 .  نیمحضر و ثبتش بکن دیبر دیاز حکم طالقت ، فقط با نمیا -

 : زد و گفت  یبخش نانی، لبخند اطم دیدرد دلمو از نگاهم فهم شهیترس به عمو نگاه کردم ، مثل هم با

 میبرگشت یو وقت یو تو سند رو امضا کن میدادم که اول ما بر یبینگران نباش دخترم ، محضر دار آشنامه ترت -

 . اون بره 

عد از شب ب. دو روز بعد از محضر وقت گرفته  يعمو گفت که برا.  نهینگاهش کردم ، عمو بهتر سپاسگذار

 .خوردن شام که همش به اصرار مامان و عمو بود رفتم بخوابم 

از .  رمیگیمن طالق م گهیفقط دو روز د. شروع به فکر کردن کردم  شهیمثل هم دمیتو تختم دراز کش یوقت

ندارم ، احساساتم برام گنگه  یاحساس چیدر حال حاظر ه.  رمیگیهمه مدت عاشقش بودم طالق م نیکه ا يمرد

 . در من نمونده  گهید یاحساس کنمیم، حس 

، تمام  شدنیکردنم نم هیمامان و عمو اصال مانع گر. کردن گذشت  هیبعدش تمام روز به فکر کردن و گر روز

با . خودم برم  يگرفتم بعد از محضر به خونه  میداشتم ، تصم ییبه تنها ازین. روز منو به حال خودم گذاشتند 

مخصوصا که متوجه . بمونم  نجایا خواستمینم گهید. برم  خواستمیم یکه از اون خونه وحشت داشتم ول نیا

 هیتا شب انقدر گر. عمو مانعش شده  یول نهیو خواسته منو بب نجایاومده ا يمدت چند بار نیتو ا نیشدم رام

 .به خواب رفتم  يکردم که آخرش با سردرد بد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٢٣٦ 

 .  کردینشسته بود کنارم و داشت موهامو نوازش م یمامان با لبخند تلخ. شدم  ردایمامان ب يبا نوازشها صبح

 . مامان  ریصبح بخ -

 ؟ یدخترم ، خوب ریصبح تو هم بخ -

 . بله ، سردردم با خواب خوب شده  -

 شهیو هم دونمیباشه من تو رو دختر خودم م یهر چ متیبدون که تصم نویناراحتت کنم ، ا خوامیدخترم نم -

 ؟  هیقطع متی؟ تصم يبه عنوان مادرت ازت بپرسم ، فکراتو کرد خوامیم زمیعز یدوست دارم ول

مامان درکم . داشته  هیازدواج فقط برام زجر و گر نیادامه بدم ، ا خوامینم گهید.  هیقطع ممیبله مامان ، تصم -

 ؟  یکنیم

  :که تو چشماش اشک جمع شده بود بغلم کرد و گفت  یدر حال مامان

بهت  خوامیحاال هم م. بهت گفتم منو مادر خودت بدون  یقرار شد عروسم بش یوقت. دخترم  کنمیدرکت م -

 .  یمونیم یدخترم باق شهیهم يبرا یبود ول یعروسم نخواه گهیبگم درسته د

 : شدند ، خودمو تو بغل مامان جمع کردم و گفتم  ریباز سراز اشکام

 .  نیمونیبرام مادر م شهیهم يهم برادوستون دارم مامان ، شما  یلیخ -

 : ما گفت  دنیموقع عمو وارد اتاق شد و با د نیهم

 آبغوره گرفتن ؟  نیو شروع کرد نیزد یاحساس يبه هم و حرفها نیدیباز مادر و دختر رس -

 : زد و گفت  يلبخند هیگر انیم مامان

 .  گهید ننیمادر و دختر هم -

. تا من آماده بشم  رونیو بعد دست مامان رو گرفت و رفتند ب دیمنو بوس یشونیاومد جلو و اول خم شد پ عمو

از جام پا شدم و رفتم تو حمام ،  ی، با سست رهیاز قبل بگ شتریکه دلم ب شدیباعث م نمیآسمون گرفته بود و ا

تمام . م کنه آروم یکم تونستیبود که م يزیچ اآب تنه. دوش  ریدوش رو باز کردم و لباسامو در اوردم و رفتم ز

عمو منو ببره  خواستیدلم نم. و از درون داغونم  ترسمیکرده بودم نشون ندم که تا چه حد م یمدت رو سع نیا

مثل راز تو  خواستمیتمام اتفاقات اون شب رو م. رو بازگو کنم  قیروانشناس و منم مجبور بشم تمام حقا شیپ

 . خودم نگاه دارم 

اگر  دیشا.  یی، جدا دمیقبل رس ي جهیبازم به همون نت یو فکر کردم ول ستادمیدوش ا ریز یساعت مین

 نداشتم  یدر حال حاظر احساس یول رمیبگ يگرید میتصم تونستمیگنگ و سرد نبود م نقدریاحساساتم ا
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اصال .  دمیپوش یکوتاه شکالت نیبلوز آست هیبا  یمشک نیشلوار ج هی،  رونیاز آب دل کندم و اومدم ب باالخره

همه رو جمع  پسیکل هی، موهامو با  دمیهم پوش یمشک يساده  يمانتو هیانتخاب لباس نداشتم ،  يوصله ح

خونه ام رو  يها دیافتاد کل ادمیکه  ماز اتاق خارج شد. رنگ هم انداختم سرم  يشال خاکستر هیکردم باال و 

رو هم  دیکل. که تو راهرو اتاق ها بود  یتلفن زیم يتو کشو گذاشتیها رو م دیکل شهیبرنداشتم ، عمو هم

 .  نییو رفتم پا فمیبرداشتم و گذاشتم تو ک

 .  میزور مامان چند لقمه کره و عسل خوردم و به سمت محضر راه افتاد به

سه سال رو  نیکه تمام ا گشتمیم یتو قلبم دنبال احساس. چون همش تو فکر بودم  دمینفهم ریاز مس یچیه

 يرشته  نیمانعم بشه تا اسناد طالق رو امروز امضا نکنم و ا تونستیکه م یبودم ، احساسکرده  یباهاش زندگ

قلب شکسته ام  یهم بود ول دیشا ایرفته بود  نیتمام احساسم از ب. نکردم  دایپ يزیچ یول. اتصال رو قطع نکنم 

 .  دادیشدنشو نم انینما ياجازه 

ضربان قلبم به سرعت باال . شدم  ابانیخ يگوشه  نیرام يپارك شده  نیماش يبه محضر متوجه  دنیرس با

من از .  شمیم نجوریچرا دارم ا دونستمی، خودمم نم دیلرزیتمام بدنم داشت از ترس م. کرد  خیرفت و بدنم 

که بهش ربط داشت  يزیچ نیکوچکتر دنیدست خودم نبود با د.  دمیترسیم نجوریکه عاشقش بودم ا يمرد

رو تو دستش  کردیم يبرابر خیسردم رو که با  يبرگشت و دستا. شد  ممیمتوجه حال وخعمو .  شدمیم نجوریا

 : گفت  یگرفت و با نگران

 ؟  يشد نجوری؟ چرا ا گانهیشده  یچ -

 تیبا عصبان. بد شدن حالم شد  لیشده بودم نگاه کرد و متوجه دل رهیکه خ ییعمو به جا. بدم  یجواب نتونستم

 . در اورد و تماس گرفت  شویگوش

 ؟  یشیاز محضر خارج م ازدهیبله و زهر مار ، مگه بهت نگفته بودم قبل از ساعت  -

-  ..... 

 . نکن  خودیاصرار ب گهیقبال جوابتو دادم ، د -

-  ... 

 . دنبال کار خودت  يریو م رونیب يایحاال هم از محضر م يندار یحق چیتو ه -

-  ... 
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رو نگاه  یچیحرمت ه گهید یخدا قسم اگر امروز سر راهمون سبز بش يبه خداوند نیبهت گفتم نه ، رام -

 .  يبسه هر چقدر زجر داد.  زمیریو خونتو م دارمینم

شد و بعد از ده  ادهینگاه داشت و پ یفروش وهیآبم هی يجلو. رو روشن کرد و راه افتاد  نیرو قطع کرد و ماش تلفن

 : رو داد دستم و گفت  رموزیش. موز برگشت  ریش وانیل هیبا  قهیدق

 .  ادیرو بخور تا حالت جا ب نیا -

بعد از  یموز سرد بود ول ریکه ش نیبا ا. رو گذاشتم دهنم و شروع کردم خوردن  ین حرفیحالم بد بود که ب انقدر

 . بدنم نرمال شد  يخوردنش کم کم حالم بهتر شد و دما

تو و محضر دار مدارك رو  میبا هم رفت. رفته بود  نیخدا رو شکر رام. ه برگشت محضر حالم بهتر دیکه د عمو

من . من طالق گرفتم . لرزون امضا کردم و تمام شد  يچند جا رو که نشونم داد و منم با دستا. گذاشت جلوم 

 . که عشقم بود جدا شدم  ياز مرد

کرد  یسع یلیعمو خ. خونه خودم  رمیشم و بعد هم متنها با خوامیخارج شدن از محضر به عمو گفتم که م با

چون . قول که مواقب خودم هستم از عمو جدا شدم  یباالخره با کل. مصر بودم  ممیمن رو تصم یمانعم بشه ول

 . خودشو داد بهم تا در دسترس باشم  لینبود عمو موبا شمیپ لمیموبا

 : و داد دستم و گفت  رونیشناسنامه اورد ب هیو  کتش بیاز عمو جدا بشم عمو دست کرد تو ج نکهیاز ا قبل

 دوارمیام یبهت وارد شده باشه ول يجبران ضربه ا تونهینم دونمیبرات بکنم ، م تونمیکه م هیکار نیکمتر نیا -

 . کمکت کنه 

دومش  ينداشت فقط صفحه  یفرق چیرو باز کردم و نگاه کردم ، درست مثل شناسنامه خوردم بود ه شناسنامه

 . گرفته بود  دیشناسنامه سف گهیبار د هیعمو . بود  دیسف

 . در هر صورت ممنونم  ینه ول ای خورهیبه دردم م دونمیممنون ، نم -

عمو . رفتم جلو و محکم بغلش کردم  میهست ابانیتو خ نکهیعمو به قدر غم داشت که بدون توجه به ا يچشما

اجازه داد تا با محبت آغوش گرمش  گهیبار د کید و هم دستاشو دورم حلقه کرد و محکم منو به خودش فشر

 . آروم بشم 

 .  ونتونمیمد مویدوستون دارم ، تمام زندگ یلیعمو خ -

 : و گفت  دیبوس یسرمو طوالن عمو
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روز  هی دوارمیام. پشت سرت باشه  شهیهم رمیخ يدعا.  یمینعمت زندگ نیحرفو دخترم ، تو بهتر نینزن ا -

اگر هم زنده نبودم روحم  شمیتو خوشحال م یکه با خوش دمیاگر زنده بودم و د.  یکن دایرو پ یواقع یخوشبخت

 .  گرهیاونموقع آروم م

تو  یکم.  دیو اونم متقابال گونم رو بوس دمیعمو رو بوس يتر شد ، سرم رو برگردوندم و گونه  دیام شد هیگر

و  دمیو خم شدم و دستشو بوس دمیکش رونیآغوشش موندم و از محبتش آروم شدم ، آروم خودمو از آغوشش ب

 . کردم و دور شدم  ی، خداحافظ ستادمینا گهید.  دیبوس مویشونیعمو هم مجددا پ

دربست گرفتم و رفتم خونه  یتاکس هیبا شروع شدن بارون  نکهیراه رفتم و فکر کردم تا ا ابانهایتو خ یساعت چند

 . ام 

 يقطرات باران که به تند یشدم ول مونیلحظه پش کیشدم و نگاهم به خونه افتاد  ادهیو پ دمیرس یوقت

داشتم به سمت . در اوردم و در رو باز کردم  فمیرو از ک دیکل عیسر. بودن ندادن  مانیبهم فرصت پش دنیباریم

 نیراه رو رام نیهم هنکیا ادیاون شب افتادم ،  ادیکه ناخودآگاه با نگاه کردن به راه سنگ فرش  رفتمیساختما م

و وارد خانه  دمیبه شمت ساختمان دو عیسر. شدن  ریاشکهام دوباره سراز.  بردیاز موهام گرفته کشون کشو م

 . شدم 

 نیاون شب نفر يلحظه به لحظه . از خاطرات تلخ دوباره به سمتم هجوم اوردن  یروشن کردن چراغ موج با

که هنوز رو صورتم بودند به  ییها و زخم ها يکبود یلب بود ولجا.  شدنیاز جلو چشمام رد م لمیشده مثل ف

. دوم رفتم و وارد اتاقم شدم  يبه سمت طبقه  اریاخت یب. انگار برگشته بودم به اون شب . سوزش و درد افتادند 

تخت خون خشک شدم  يمالفه ها ياتاق افتاده بود ، رو يهنوز لباس پاره شده ام گوشه . اتاق همونجور بود 

 یب. چشمم بودند  يصحنه ها مدام جلو کردمیم هیو گر دمیلرزیبد بود ، م یلیحالم خ.  کردیم یبهم دهن کج

 .  زدمیم غیج اریاخت

و از جام بلند شدم و از اتاق  دمیکش يبلند غیج.  دیحدش رس نیکنار تخت ترسم به آخر نیرام یرکاب دنید با

. کردم وخودمو انداختم تو کوچه  یراه سنگ فرش رو هم با دو ط.  دمیدو يخارج شدم و به سمت در ورود

 .  ونمها بود بم زیچ یلیآور خاطرات از دست دادن خ ادیتو خونه که  تونستمینم

 دمیاصال نفهم. شب هم گذشته بود و کوچه ها خلوت بودند  11ساعت از .  دمیدویم ابانیهدف تو خ بدون

وارد کوچه  انیشا نیکه ماش دمیهمون موقع د. بودم  انیخونه شا کیبه خودم اومدم که نزد یوقت یچطور ول
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من برگشت  يبا صدا انیشا.  دمصداش ز يبلند يناخودآگاه با صدا. شد  ادهیازش پ انیشد و کنار در خونه شا

 . پناه داشتم  هیبه  ازین یجهنم تیتو اون وضع. طرفم ، با دو خودم رو بهش رسوندم و خودمو انداختم تو بغلش 

 گهید. به خودش اومد و دستاشو دورم حلقه کرد و محکم بغلم کرد  عیسر یتا چند لحظه شوکه بود ول انیشا

 .  کردمیم هیبلند گر يتحمل نداشتم ، با صدا

 شده ؟  یچ گانهی؟  گانهی -

دست بغلم کرد و با  هیبا  دیعمو دکه وض انیشا. از جام تکون بخورم  تونستمینم یجوابشو بدم ، حت تونستمینم

که منو همراه خودش  یدر اورد و در حال بشیخونه رو از ج دیرو زد ، کل ریرو بست و دزدگ نیدست در ماش هی

زانوهام و رو  ریبست دست انداخت ز روکه در  نیهم.  میرفت سمت در و در رو باز کرد و وارد شد دیکشیم

 . دست بلندم کرد و رفت سمت ساختمان 

گرفته بودم و به شدت  رهنشویخونه شد و منو گذاشت رو کاناپه و خواست بلند بشه که نذاشتم ، با دست پ وارد

اش  نهینشست کنارم و دوباره بغلم کرد و منم سرمو تو س انیشا.  میبود سیخ سهی، هر دو خ کردمیم هیگر

 .کردم  یمخف

 .  یتو ؟ مردم از نگران ییشده ؟ دختر دو هفته است کجا یتو رو خدا آروم باش ، بگو چ گانهی -

منو از خودش جدا  انیشا. بودم  دهیقادر به جواب دادن نبودم ، بدجور ترس یول کردمیاز صداش درك م شوینگران

 : کرد و بلند شد و گفت 

 .  يلرزیم ي، دار ارمیب تویبزار حداقل دو تا پ -

رو  انیدست شا. کرده بودم رو از دست بدم  دایکه پ یپناه هیثان کی یحت خواستمیبودم که نم دهیترس يحد به

 : گفتم  هیگرفتم و با گر

 . تنهام نزار  کنمیخواهش م...  ترسمیم..... تنهام نزار .. نرو  کنمینرو ، خواهش م -

 : گفت  شیشگیهم یو دستامو گرفت و با مهربون نینشست کنار پام رو زم انیشا

 .  کنمیشده ؟ دارم سکته م یبگو چ کنمیخواهش م گانهی.  زمی، نترس عز رمینم یی، من جا گانهیآروم باش  -

رو  زیتو آغوشش و شروع کردم ، زبان باز کردم و همه چ دمیو خز انیو نشسم کنار شا نییرو کاناپه اومدم پا از

رو نگفتم  اتییدرسته جز. رو گفتم  زیبدون خجالت همه چ. اده بود که برام افت یاتفاق يلحظه به لحظه . گفتم 

که  انیبهتر از شا یاتفاقات رو بدونه و چه کس وناز من ا ریبه غ یداشتم تا کس ازین. رو گفتم  زیهمه چ یول
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 فیکردم و تعر هیگر. عمو نگفته بودم رو هم گفتم  ایبه مامان  یکه حت ییحرف ها. بهش دارم  يادیاعتماد ز

 . کرد  تمیو با آغوش امنش حما ختیمن اشک ر يتمام مدت پا به پا انیشا. کردم  هیکردم و درد درونم رو تخل

تمام  دنیبعد از شن انیشا. قلبم  قیبودند رو زخم عم یمرهم تهاشیآغوشش ، محبت حرکاتش و حما تیامن

 : ماجرا گفت 

، سر شرفم قسم  زمیکنه عز تتیاذ یکس زارمینم گهیدوقت تنهات نزارم ، از امروز  چیه گهید خورمیقسم م -

 . دوست دارم . وقت تنهات نزارم  چیکه ه خورمیم

 .کم کم سست شدم و چشمام بسته شد  تیو احساس امن انیشا تیحما دنید با

*** 

 سال بعد  پنج

بلند شدن در  يبرا يا زهیانگ یشده بود ول داریو شراره از خواب ب یمان يکه با سر و صدا شدیم يا قهیدق چند

 . تاوان  گریروز د کی،  ییتنها گریروز د کیشروع شده بود ،  گرید يروز کسل کننده  هی.  دیدیخود نم

 .رفت  نییخود برخواست و پس از شستن دست و صورت خود آماده شده و به پا ياز جا یسست با

 چیه یانش با خنده جوابش را داد ولکودک یشگیو ذوق هم جانیبا ه یآشپزخانه شد و سالم کرد ، مان وارد

پنج سال بود که . عادت عادت کرده بود  گرید.  دیآروم سر از جانب شراره ند یلیبه جز تکان دادن خ یجواب

،  دادیآروم سرش را تکان م یلی، فقط در جواب سالمش آن هم چون واجب است خ زدیمادرش با او حرف نم

به محبت مادرانه نبود همان  ازشیو ن یاگر به خاطر مان.  کندیم یهم در آن خانه زندگ نیانگار نه انگار که رام

 . هر روزه اش داغ دلش تازه نشود  دنیتا شراره با د رفتیاز آن خانه م شیپنج سال پ

شده بود و شراره در حال حرص  داریب ریطبق معمول د یمان. نشست  زیو پشت م ختیخود ر يبرا ییچا وانیل

. بود  دهیهنوز فرم مدرسه اش را هم نپوش یمان یول امدیم یمان سیسرو گرید ي قهین بود چون تا چند دقخورد

رفت  یخود برخواست و به طرف مان ياز جا یهر روز شاهدش به آرام بایآمده که تقر شیوضع پ دنیبا د نیرام

 .  اندازدیدوشش ب يو کمکش کرد تا فرم مدرسه را بپوشد و کوله اش را هم رو

 : داد و گفت  یگذاشت و به دست مان یکیهم چند لقمه درون پالست شراره

 رید دیبا شهیچرا هم. آخه من از دست تو چکار کنم .  يصبحانه بخور یرسی، بازم نم يخوریرو تو راه م نهایا -

 ؟  یبش داریب
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 یبه سمت در برود که مان اورد را گرفت و خواست یدر م کیلقمه اش را داشت از پالست نیرا اول یدست مان و

 :و گفت  دیپسرش را بوس يخم شد و گونه  نیرام. کند  یرفت تا خداحافظ نیو به سمت رام دیدستش را کش

 . ات رو هم کامل بخور  هیباش و تغز یخدا نگهدارت ، پسر خوب -

 . ، خداحافظ  ییباشه بابا -

  رفتیهفت سالش بود و کالس اول م. و برود مدرسه  دیبه سمت مادر بزرگش رفت تا کفش بپوش سپس

 ییشدن هاش و لقمه ها داریب ریو د گانهی ادیباز . آشنا مثل هر روز دلش گرفت  يصحنه ها نیا دنیبا د نیرام

 . افتاد  خوردیراه دانشگاه م يصبحانه تو يکه برا

اش  یزندگ یاز تلخ شتریب يچا یرا همان طور تلخ خورد ، هر چه بود تلخ شیو چا دیکش يحسرت بار آه

 .  دادیآزارش نم

شرمنده  یمثل هر روز نگاه. را برداشت و از آشپزخانه خارج شد  لشیوسا نکیدرون س وانشیاز گذاشتن ل پس

 . روحش خواند و از خانه خارج شد  يبرا يبه عکس پدرش انداخت و در دل فاتحه ا

را که  يزیوز عوض نکرده بود ، در واقع هر چرا هن نشیماش. شد و به سمت شرکتش راه افتاد  نشیماش سوار

 . انداخت رو عوض نکرده بود  یم گانهی ادیاو را  یبه نوع

مورد نظرش رفت و وارد  يپارك کرد و با آسانسور به طبقه  نگیرا در پارک نشیبه شرکت ماش دنیرس با

 . بود  دهیچ گانهی شیشرکت هم همانگونه بود که هشت سال پ. شرکت شد 

عادت شده  شیبرا گریکه د يا يبا سرد نیرام. خود برخواست و سالم کرد  ياز جا نیورود رام دنیبا د یمنش

 . هم مثل هر روز با چند برگه و پرونده دنبالش رفت  یمنش. بود پاسخ داد و به سمت دفترش رفت 

 .گذاشت و خارج شد  زیم يشروع کرد به دادن گزارش و سپس پرونده ها رو رو ینشست و منش زشیم پشت

طرح ها و نقشه ها کار  يسر رو کیتا عصر . خودش را مشغول کار کرد  شهیفرار از غم درونش مثل هم يبرا

 .نرفت  رونیناهار هم ب يبرا یکرد و حت

 . وارد شد  الیپنج عصر بود که در اتاقش زده شد و دان ساعت

 خان ؟  نیرام ي، چطور یگرام قیسالم بر رف -

 ؟  ياریرو تو از کجا م يهمه انرژ نیسالم ، پسر ا -

 .  یشیمن م نیع یخوشگلم ، تو هم اگر به حرفم گوش کن ياز دوست دختر ها -

 . نه من  خورنیدستت درد نکنه ، اون دوست دخترات فقط به درد خودت م -
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 .  ياالن تنها نبودکه تا  يدیفهمیاگر م.  يدیاز دست م يرو دار یچ یدونی، نم گهید یفهمید نم -

 ؟  يخب چکار دار. خودمو دارم  لی، من دال الیبس کن دان -

 : رفت و نقشه رو باز کرد و گفت  نیرام زیکه تو دستش بود به سمت م يبا نقشه ا الیدان

 چطوره ؟  نی، بب میتمامش کرد شیساعت پ مین نیهم یبیبا مهندس خط -

 : به نقشه انداخت و گفت  یسطح ینگاه نیرام

 .  يشهردار يفردا برو دنبال کارا ستین یمشکل یکنیاگر فکر م -

 . نباشه  لتیباب م يزیچ دیشا نینگاه بنداز بب هیپسر خوب ، خب  -

را برداشت و به سمت در رفت و گفت  لشیبرخواست ، کت و وسا شیزد و از جا الیدان يبه شانه  یدست نیرام

 : 

 . من رفتم خداحافظ . کن  فشیرد یدونیدارم پسر ، هر جور خودت م بهت اعتماد -

 . باشه ، برو خداحافظ  -

. ندارد از شرکت خارج شد  يمطمئن شد قرار نکهیرفت و پس از ا یمنش زیاز اتاقش خارج شد و به سمت م و

پنج سال  نیکه در ا را يریاز ساختمان خارج شد و مس. قدم بزند  یگرفت کم میتصم نیحوصله نداشت بنابر ا

و  گانهی ي هیآتل يکه روز یساختمانبه  دیراه رفت تا رس یساعت کی. گرفت  شیبارها در آن قدم زده بود را پ

گناهش تنها  نیرا با بار سنگ نیشد و رام دی، همان روز طالق ناپد شیکه پنج سال پ يا گانهی. بوده  انیشا

 . گذاشت 

را خوشحال در حال خارج شدن از آن  گانهیو  انیو به آن روز که شا ستادیساختمان ا يرو به رو يا قهیدق چند

 . بود و قضاوت عجوالنه و اشتباهش فکر کرد  دهیساختمان د

خود را به ساختمان شرکت  یبا تاکس. نشست  شیعذاب وجدان نفسش را تنگ کرد و بغض در گلو شهیهم مثل

دل پر دردش  گانهیو خاطرات  ادیکه با  ییتنها جا. وتگاهش راند شد و به سمت خل نشیرساند و سوار ماش

 .  گانهی ي، خانه  گرفتیآرام م یکم

 . شد و وارد ساختمان شد  ادهیبرد و پ نگیرا به داخل پارک نیماش گانهی يبه خانه  دنیرس با

را فکر کرد و سپس بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت  يا قهیچند دق. کاناپه نشست  يرا در اورد و رو کتش

 يکه رو ییخورد و آلبومها ینسکافه اش را به آرام. رفت  منیخود آماده کرد و به سمت نش يبرا ينسکافه ا
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پنج  نیخودش که هزار بار تو ا و گانهی يعکس ها. بود را برداشت و مشغول نگاه کردن به عکس ها شد  زیم

 . خودش خرابشان کرده بود را خورد  يکه با دست ها یخوش و خوشبخت يو حسرت روزها سال نگاه کرده بود

دلش پر بود از احساس گناه ، . و هق هق مردانه اش سکوت خانه را در هم شکست  هیگر يبعد صدا یکم

رش که ناراحت بود و س ییوقتها يدلش تنگ شده بود برا. تنگ شده بود  گانهی يدلش برا.  یحسرت و دلتنگ

 یمهربان يدلش برا.  کردیو آرامش م کردیرا نوازش م شیموها یبا مهربان گانهیو  گذاشتیم گانهی يپا يرا رو

 . تنگ شده بود  گانهی يها و خنده ها

 يبرا. تر از قبل شد  نی، مادرش و پدرش درد قلبش سنگ گانهیخودش ،  يبه عکس چهار نفر دنیرس با

 . شب مرگ پدرش افتاد  ادیبار  نیچندم

نگرفته  یو خانه تماس گرفته بود جواب لیشب بهروز هر چه با موبا یروز طالق به خانه اش رفته بود ول گانهی

روز نهم  نگهینشده بود تا ا گانهیاز  يهفته بعد خبر کیتا . از او نبود  يخبر یرفته بود ول يشبانه به خانه . بود 

بارها نامه را بعد از مرگ پدرش خوانده بود و متن نامه  نیمرا. ست بهروز داده بود به د گانهیاز  ينامه ا یتچیپ

 . را حفظ بود 

 عمو جان  سالم

بروم تا  خواهمیم. اورند  یدر م ينداشتم ، خاطرات تلخ دارند مرا از پا يگریراه د یخبر رفتم ول یب دیببخش

 تیاز شما و مامان بابت تمام محبت ها و حما. امن است  می، جا دینگرانم نباش. درد را فراموش کنم  نیا دیشا

من باز  دیدنبالم نگرد کنمیخواهش م. ندارم  گرید یکه جز رفتم راه دیدرکم کن دوارمیام. ممنونم  تانیها

 . هستم  ونتونیتا ابد دوستتان دارم و مد. نخواهم گشت 

  گانهی دخترتان

را قبل از خواب صدا کرده  نیشب رام. کرده بود  هیفکر کرده و گربعد از خواندن نامه تا شب در اتاقش  بهروز

 : کرده بود بهروز گفته بود  تینزدش رفته بود و طلب حالل یبا شرمندگ نیکه رام یهنگام. بود 

و حاللت کرد بدون منم حاللت  دیتو را بخش گانهی ي، اگر روز هیبزرگ و سنگ یلیخ يکه مرتکب شد یگناه -

 ی، بزار زندگ دهیزجر کش یلیاون دختر خ.  يگردینم گانهیوقت دنبال  چیکه ه يقسم بخور خوامیازت م. کردم 

 . خودشو بکنه 

 : و بهروز گفت  دیسپس دست بهروز را بوس.  رودینم گانهیگاه دنبال  چیآن شب قسم خورد که ه نیرام و

 . بخوام  خوامیحاال هم برو م. دور از ما بتونه خوشبخت بشه  دوارمیدر کنار ما خوشبخت نشد ، ام گانهی -
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 . بابا  نیچشم ، خوب بخواب -

 . از اتاق خارج شد  و

 گانهیبهنام ، پدر  زشیو به برادر عز دینفس نکش گریاز آن شب بهروز د.  دیخواب شهیهم ي، برا دیبهروز خواب و

 .  وستیپ

 نیکه به پدرش داده بود در ا یطبق قول نینشد و رام شیدایسم ها پاز مرا کی چیدر ه گانهی يکمال ناباور در

 . نگرفت  گانهیاز  یسراغ چیپنج سال ه

 .کرد  یاز مان يحرف نزد و خود را کامل مشغول نگهدار نیبا رام گریشراره د گانهیاز مرگ بهروز و رفتن  بعد

 يآور ادیها و  یعک دنیشب قبل در حال د. شد  داریخشک شده از خواب ب یبا بدن نیروز بعد رام صبح

 کیباال رفت و دوش گرفت و لباسش را عوض کرد و بعد از خوردن  يبه طبقه . خاطرات خوابش برده بود 

 .به شرکت رفت  وهیآب م وانیل

رگه آمد تا ب یصبح زود م دیآمد که با ادشیتازه . مواجه شد  الیدان یعصبان ي افهیبه شرکت با ق دنیرس با

 . کرد و با هم وارد دفترش شدند  یعذر خواه یبا شرمندگ. را امضا کند  ییها

 به ضررمون باشه ؟  تونهیامروز چقدر م یبدقول یدونیم چیمعلومه چته ؟ ه نیرام -

 . صبح خواب موندم  نیهم يحالم خوب نبود برا شبید -

 .  نهیبرادر من ، االن پنج ساله وضعت ا ستیدفعه اولت ن -

 . بدترش نکن  گهیاعصابم داغونه ، تو د ی، به اندازه کاف الیبس کن دان -

 : و به طرف در رفت و گفت  زیم يرو دیبرگه را کوب تیبا عصبان دانبال

 .  گمیبهت م يزیچ هیبمونم  نجایببرم ، ا امیبگو ب يامضا کرد -

و سرش را در  زشیو نشست پشت ممبل  يکتش را پرت کرد رو تیبا عصبان نیرام. از اتاق خارج شد  بعد

اتفاق بارها در پنج سال  نیا گفتیراست م الیدان. بود  یدر واقع از دست خودش عصبان. دستانش گرفت 

 .  دیرسیبه شرکت م ریصبحش د رفتیهر وقت به خلوتگاهش م. گذشته افتاده بود 

ازشان سر  يزیبود که چ شانیپرفکرش  يبه قدر یبهشان انداخت ول یحوصله نگاه یها را برداشت و ب برگه

 : تماس گرفت  یتلفن را برداشت و با منش.  اوردیدر ن

 . دفترم  انیب نیبگ یمانینر يبه آقا یخانم شکوه -

 . االن  نیبله ، هم -
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 . وارد شد  الیدر باز شد و دان قهیاز چند دق بعد

 ؟  يشد ؟ امضا کرد یچ -

 .  خوادیبگو کجاها امضا م ایب! نه  -

 ؟  يواقعا خودت متوجه نشد نیرام -

 : داد زد  تیبا عصبان نیرام

 . برو  یبگ يخوای، حاال اگه نم دمینه متوجه نشدم ، اعصابم خرده نفهم -

 یو با منش یصندل يبه طرفش رفت و دستش را گرفت و نشاند رو عیشوکه شده بود سر نیکه از داد رام الیدان

 : تماس گرفت 

 .  اردیآب ب وانیل هیلطفا  یخانم شکوه -

 : و گفت  نیرام يشونه  يدستش را گذاشت رو سپس

 ؟  ياریجوش م هویچرا .  گمیچته پسر ؟ آروم باش ، باشه خودم م -

 : را پس زد و از جا برخواست و به سمت پنجره رفت و گفت  الیدست دان نیرام

 .  ستی، اصال حالم خوب ن دیببخش -

 شده ؟  یچ یبگ يخوایمعلومه ، نم -

 .  گذرهی، م ستین يزیچ -

 . خواست از اتاق بره  یآب را برداشت و از منش الیدان. وارد شد  یآب وانیبا ل یموقع منش همان

 .  کنهیآرومترت م. آبو بخور  نیا ایب -

 .  دیآب را برداشت و الجرعه سر کش وانیحرف ل یب نیرام

 . کرد  شانیامضا نیداد و رام حیبرگه ها رو توض الیبعد دان یقیدقا

 . خونه  ي، بهتره امروزو بر رمیمن دارم م -

 تو برو ، خداحافظ. ، بهترم  خوادینم -

 . خداحافظ . باشه  -

 يبرا کردیهم جرأت نم یخانم شکوه یکه حت يتا عصر ادامه داشت به طور نیخراب اعصاب رام وضع

را تمام کرد و از شرکت  شیبود تا هشت شب کارها یبیبه هر ترت. و گزارشات وارد دفترش بشود  حاتیتوض

 . خارج شد 
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و کتش را  فیک نیرام.  دیبه طرفش دو یبا خوشحال یکه وارد خانه شد مان نیهم. راست به خانه رفت  کی

 دنیروز اعصاب خرد کن د کیبعد از . را در آغوش گرفت  یو مان نیکنار در گذاشت و دو زانو نشست رو زم

 . برگرداند  يدنش آرامش از دست رفته اش را تا حدودو بغل کر یمان

 : و گفت  دیکش رونیبا ذوق خود را از آغوش پدرش ب یمان

 .کردم  دایامروز دوست پ ییبابا -

 . زد و دستش را گرفت و با هم به سمت کاناپه رفتند و نشستند  یبه ذوق مان يلبخند نیرام

 ده ؟ به کالستون اضافه ش دیچه خوب ، شاگرد جد -

 .  میبا مامانبزرگ رفته بود یوقت دمشی، تو پارك د یینه بابا -

 ؟  هیچ دتیدوست جد نیخوب اسم ا -

 : گفت  يشتریتر شد و با ذوق ب قیعم یمان ي خنده

 . خوشگله  یلیاسمش ماراله ، خ -

 : گفت یخنده اش گرفته بود با لبخند بزرگ یکه از ذوق و حرف مان نیرام

 . دختره  هی دتیپس دوست جد -

 . دوست دارم  یلیخوبه ، موهاش رو خ یلیآره ، خ -

 ؟ ! خودشو که دوستته  ای يبعدش هم تو موهاشو دوست دار! بله  یبگ دیبا! اوال آره نه  -

 . عسل تو مهد کودك  ي، مثل موها هی، موهاش بلند و فر فر ییهر دوتاش بابا -

 .  يکرد يامروز باز یپس کل -

 ؟ رمیمنم فردا م ییبابا.  ادی، تازه قول داد که فردا هم ب میکرد يهم بازبا  یبله کل -

 . تو رو ببره  دی، اون با یبگ دیبه مادربزرگت با -

 مارال خواهرم باشه ؟  شهیم ییبابا -

 خواهرت ؟  -

 خوامی، منم م کنهیم يخونه با خواهرش باز رهیکه م دهیخواهر داره ، همش داره بهم پز م یعل ریبله ، آخه ام -

 . مارال بشه خواهرم 
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را خراب  زیزود قضاوت نکرده بود و همه چ شیچرا با خود فکر کرد اگر پنج سال پ دیخودش هم نفهم نیرام

افکار  نیافسوس که ا. داشت  يهم خواهر یمان دیخوشبخت باشد و شا گانهیبا  توانستیاالن م دینکرده بود شا

 . نا ممکن بودند  يفقط کاش ها

 : و گفت  دیبه سر پسرش کش یستد

 .دوستت باشه  تونهیمارال فقط م -

 بگم مارال خواهرمه ؟  یعل ریبه ام شهینم یعنی -

 . مارال دوستمه نه خواهرم  یبگ دیمارال دوستته پس با ینه وقت -

 . مارال فقط دوست خودم باشه  خوامی، م گمیپس اصال بهش نم -

تازه به خانه شان آمده  گانهیخودش هم که کوچک بود و . افتاد  گانهی ادیباز هم  یحرف مان نیا دنیشن نیرام

فقط دوست خودش باشد و حاال  گانهی خواستیچون م گفتینم گانهیدرباره  يزیاز دوستانش چ چیبود به ه

 : رفت و گفت  هابلند شد و به سمت پله  شیاز جا.  کردیدرست داشت مثل او رفتار م یمان

 . نگو  یعل ریبه ام يزیباشه چ -

. را بازگو کرد  شانیها يکرد و لحظه به لحظه باز فیمارال تعر دشیاز دوست جد یطول مدت شام مان تمام

 یروشن تو زندگ يتنها نقطه  یواقعا که وجود مان. پسرش گوش داد  يفهایهم با خنده به حرفها و تعر نیرام

 .  کشهیتار

که  گفتیخوشحال بود مدام م دشیکردن با دوست جد ياز باز نکهیعالوه بر ا یبود که مان نیاز همه ا جالبتر

 .دوست داره  شویفر فر يدوستش خوشگله و موها

 . داد  نیگرفته بود را نشان رام ادیکه تو مدرسه  ادیکه  ییزهایرا اورد و تمام چ شیدفتر ها یاز شام مان بعد

 يها تیدرباره شخص یکه مان يمتعدد يه گفت و به سوالهاقص شیرفت و برا یبه اتاق مان نیخواب رام موقع

 . با حوصله جواب داد  دیپرسیداستان م

 شدیم یچند ساعت. افکار مختلف خواب را از چشمانش ربوده بودند . بود  داریهنوز ب نیشب بود و رام يها مهین

 . بود  جهینت یب یبخوابد ول کردیم یبود و سع دهیکه دراز کش

را تنش کرد  شرتشیاز جا برخواست و خواست ت. آرام شود  دیقدم بزند تا شا یبرود و کم اطیگرفت به ح میتصم

 . متوقف شد  یمان یدر پ یپ يها غیو خواست به طرف در برود که با ج
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به طرفش رفت و  عیسر.  کندیم هیکه تو تخت خود نشسته و گر دیرا د یو مان دیدو یبه سمت اتاق مان عیسر

 .  دیلرز یو م گردیم هیگر یمان.  دیوشش کشدر آغ

را به  گذاشتیم زیرو م شهیکه هم یآب وانیرفت و ل یوارد اتاق شد و به طرف مان مهیموقع شراره سراس نیهم

 :  دیخوردش داد و آرام پرس

 ؟  يدیشده پسرم ؟ خواب بد د یچ -

 : گفت  کردیم یهمونجور که خود را در آغوش پدرش مخف یمان

 يمرده موها...  دنیدیمنو نم یمن اونجا بودم ول....  زدیدختر را داشت م هیمرد  هیبود ،  يبد یلیخواب خ -

 ... مرده اون دختر رو کشت ...  ترسمیم ییبابا... از پله ها بردش باال و کشتش ...  دیکشیدختره رو م

خواب .  کردیاره آتش را شعله ور تر مانداخت و نگاه سرزنشبار شر نیرا به جان رام يآتش بد یمان يحرفها

 ریز گانهیکه  یتلخ آن شب جهنم يخاطره . اورد  یم ادشیناخودآگاهش به  ریبود که ضم یتیواقع یمان

 . نابود شد  نیدستان رام

کم کم  یمان. شراره هم چراغ را خاموش کرد و از اتاق خارج شد .  دیرا سفت در آغوش فشرد و و دراز کش یمان

 .  دیپدرش آرام گرفت و خواب در آغوش

صبح  میفقط توانست تا هفت و ن نیرام یول دیراحت خواب الیچون مدرسه نداشت با خ یروز بعد مان صبح

تخت خواباند و بلند شد و به اتاقش رفت ، حوله اش را برداشت و به حمام رفت  يرا رو یآرام مان یلیخ. بخوابد 

 . 

آرام  یمان. رفت  یو به اتاق مان دیرا پوش شیلباسها رونیاز حمام دل کند و آمد ب نیساعت بعد رام کی بایتقر

مادرش  ي هیگر فیضع يآشپزخانه بود که متوجه صدا کینزد. زد و از اتاق خارج شد  يلبخند. بود  دهیخواب

داخل و  رفتیم خواستیدلش م.  ستین گانهی ادیجز  يزیمادرش چ هیگر لیدل دانستیدلش خون شد ، م. شد 

مادرش او را پس  دانستیم یول کردیم تیو ازش طلب حالل کردیو آرامش م کردیمادرش را محکم بغل م

تو  گانهی يبود و گفته بود اگر روز دهیمادرش هم با پدرش هم عق.  ستیدر کار ن یتیحالل دانستیخواهد زد ، م

 .  کنمیو حاللت م بخشمتیو حاللت کرد بدان من هم م دیرا بخش

 یقول یدهد ول انیعذاب چند ساله پا نیکند تا به ا شیدایبرود و پ گانهیبه دنبال  خواستیاوقات دلش م یگاه

 . از خدا بخواد کمکش کند  شدینم شیرو یحت.  شدیمانعش م شهیکه شب مرگ پدرش به پدرش داده بود هم

 . کند و آرام شود  هیراحت گر بهتر بود مادرش را تنها بگذارد تا. کاناپه نشست  يرفت و رو منیسمت نش به
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 نیپدرش به سمت رام دنیآمد و با د نییبا چشمان پف کرده از پله ها پا یمان نکهیفکر کرد تا ا یساعت کی

 . نشاند  شیپا يرا بغل کرد و رو یمان نیرام. رفت 

 پسرم ؟  يدیخوب خواب -

 .  دمیو خواب دمینترس گهید يبغلم کرد یوقت -

 .فراموش بشه  دیخواب بود و با هیپسرم اون  -

 .منو هم بکشه  ادیاون مرده ب دمی، ترس دمیترس یلیخ یباشه ، ول -

 . ادینم! نه  -

 .  شدیشده فراموش م نیداشت و آن شب نفر تیدوست داشت حرفش واقع چقدر

 : برد و گفت  ییرا به به سمت دستشو یشد و مان بلند

 .  میصبحانه بخور میو با هم بر يایکه ب نجامیزن ، من همبرو دست و صورتتو بشور و مسواك هم ب-

 .  شمیپ یو بمون رونیب يتو هم نر شهیمن مدرسه ندارم م ییبابا -

 . ، حاال زود برو کاراتو بکن  شتیپ مونمیباشه پسرم ، امروز م -

. گفتند  ریبا هم وارد آشپزخانه شدند و صبح بخ نیو رام یبعد مان یقیدقا. شد  ییوارد دستشو یبا خوشحال یمان

تنها تکان دادن آرام  نیگرم و مهربان از طرف شراره بود و جواب رام ریصبح بخ کی یطبق معمول جواب مان

 . سر 

به  یمان. رفتند  منیبه سمت نش یو مان نیخورده شد رام یمان يها طنتیاز صبحانه که با خنده ها و ش بعد

 . کردن شدند  یاش را آورد و همراه پدرش مشغول نقاش ینقاش لیتر و وسااتاقش رفت و دف

 يبرا.  کردیآرامش م یلیخ یواقعا بودن در کنار مان. کردند  یکردند و نقاش يبا هم باز نیو رام یظهر مان تا

تا  اطیرفت تو ح نیو رام دندیکش يدست از باز یو مان نیساعت دوازده رام. ناهار شراره جوجه آماده کرده بود 

 . مشغول کباب کردن جوجه ها شدند  یمان مراهبعد ه یقیزغال ها را اتش بزند و منقل را آماده کند و دقا

 پختن ؟  نایا ییبابا -

 . بمونن  شیرو آت يا قهیچند دق دینه هنوز ، با -

 من بخورم ؟  شهیپختن م یوقت -

 . میخوریو با هم م زیسر م مشونیبریپختن م یوقت -

 .بخورم  نجایا خوامینه من م -
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 .  دمیباشه بزار بپزن بهت م -

 : دیپرسیم قهیکه کم تحمل بود تا آماده شدن جوجه ها مدام دور منقل گشت و هر دو دق یمان یول

 "آماده نشد ؟  " -

 "پختن ؟  " -

  "؟  پزنیم یک " -

 "مونده تا آماده بشن ؟  یلیخ " -

 . کالفه شد  یحساب نیتا آماده شدن کبابها رام خالصه

. کار کند  ينقشه ا يهم به کتابخانه رفت تا رو نیو رام دیطبق عادتش به اتاقش رفت و خواب یاز ناهار مان بعد

 . داده بود شخصا روش کار کند  حیترج نیمجلل بود که رام يالیو کینقشه متعلق به  نیا

لباس  یمان. به خودش آمد  یهار با ورود مانساعت چ. غرق در کار بود که متوجه گذر زمان نشد  يقدر به

 . و آماده وارد کتابخانه شد  دهیپوش

 ؟  ییاینم ییبابا -

 کجا ؟  -

 . سر خاك  میبر دیمامانبزرگ گفت با -

 . امیاالن م! چرا  -

رفت  شیو بعد از مرتب کردن موها دیپوش یمشک نیبا شلوار ج يسومه ا یراهنیبه سمت اتاقش رفت و پ عیسر

 نیسوار ماش عیسر. شراره مثل هر هفته حلوا پخته بود . بودند  ستادهیمنتظر ا اطیح يتو یشراره و مان.  نییپا

 . شد و راه افتادند 

رنگ  اهیبودند را برداشت و به سمت قبر س دهیکه تو راه خر ییگل ها یمان.  دندیکه به بهشت زهرا رس یهنگام

حلوا را برداشت و  ینیشراره هم که از بدو ورود به بهشت زهرا اشک در چشمانش حلقه زده بود س. بهروز رفت 

 . راه افتاد 

 نیرنگ که رام اهیسه قبر س. جلوتر رفت و به سه قبر کنار هم نگاه کرد  یشد و چند قدم ادهیپ نیاز ماش نیرام

قبر آسا مادر  شیو کنار گانهیبهروز و درکنارش قبر بهنام پدر قبر . شود  کینزد یبهشان حت دیکشیخجالت م

بار  نیهزارم يبرا یندارد ول يا جهینت دانستیم نکهیبا ا. از همان جا شروع به فاتحه خواندن کرد  نیرام.  گانهی

 . کرد  تیطلب حالل
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 دنیچند. کار هر هفته اش بود . کردن حلوا شد  راتیخود برخواست و مشغول خ يبعد شراره از جا قهیدق چند

 . بهروز  يهم که بهروز برا شیو از پنج سال پ کردیم راتیروح آسا و بهنام خ يسال هر هفته برا

 نیرام.  زدندیحرف نم کی چیراه ه يتو. تو بهشت زهرا ماندند و سپس به سمت خانه راه افتادند  یساعت مین

 گریهم که د یمان. در خود فرو رفته بود  شهیبود و شراره هم مثل هم ریدرگدوشش  يگناه رو ینیکه با سنگ

 . ساکت باشد  دیعادت کرده بود که بعد از برگشت از بهشت زهرا با

از سفارشات مهم  یکیو دو مهندس ارشد شرکت در خصوص  الیدفترش با دان يتو نیچهار شنبه بود و رام روز

 . شرکت جلسه داشت که تلفن زنگ خورد 

 .بله  -

 . وصل کنم . کسرا پسرتون تماس گرفته ، پشت خطه  يآقا -

 نیکه رام دیفهمیخاموش است م نیرام لیموبا دیدی، اگر هم م گرفتیگاه با تلفن شرکت تماس نم چیه یمان

 . دارد که نتوانسته صبر کنه  یپس حتما کار مهم. کار دارد 

 . لطفا  دیوصل کن -

 : مهندس ها گفت  الیرو به دان سپس

 .  هیتماس مهم دیببخش -

 .  دیچیپ یترساند در گوش یرا حساب نیکه رام یپر بغض مان يلحظه بعد صدا چند

 . سالم بابا  -

 ؟  یشده مان یسالم ، چ -

 خونه ؟  يایبابا م -

 افتاده ؟  یاتفاق یچرا ؟ مان -

 : و گفت  هیگر ریزد ز یمان

 . قول دادم ...  کنمیخواهش م،  رونیمنو ببر ب ایب ییبابا -

 ؟  يبر يخوای؟کجا م يقول داد ی؟ به ک یچ -

 . کنمیخواهش م ییبابا. برم پارك ، به مارال قول دادم امروز برم  خوامیم -

 .  گهیچند روز با مادر بزرت برو د نیحب مثل ا. شده  ی، گفتم چ میترسوند یمان يوا -

 .  کنمیخواهش م ییبابا.  میریامروز نم گهیدوست مامانبزرگ اومده ، مامانبزرگ هم م!  شهینم -
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 .  میریخونه و با هم م امیم گهید کمی، من  گهینکن د هیباشه ، گر -

 . شمیآماده م رمیدوست دارم ، االن م یلیخ ییبابا يوا -

 .  امیم گهید کمیمن . و آماده شو  برو دست و صورتتو بشور. نکن  هیگر گهیدلم ، پس د زیباشه عز -

رفت قبل از قطع کردن تلفن  ادشی یذوق زده شده بود که حت يخنده کنان تشکر کرد و به قدر یمان

 . کند  یخداحافظ

 : رفت و آرام گفت  الیتلفن را قطع کرد و به سمت دان نیرام

موضوعو جمعش  یتونیخودت هر جور م گهیدست مامان هم بنده ، د رونیبره ب خوادیم یبرم ، مان دیمن با -

 . کن 

 . نمونده  یخاص زیچ گهیراحت د التیباشه برو خ -

کرد و کتش را برداشت و از شرکت خارج شد و به سمت خانه راه  یشرکت هم عذر خواه ياز مهند ها نیرام

 . افتاد 

 نیرام یرا به پارك ببرد ول ینمهمش را رها کند تا بتواند ما يجلسه  نیکه رام دیسیخنده دار به نظر م دیشا

مارال و  یکه از دوست يهفته ا کیدر طول . مهم است  یلیخ یمان يبا مارال برا يو باز داریکه د دانستیم

 هیگفت هر روز ثان شهیشده و م بسهوا دشیچقدر به دوست جد یبود که مان نیشاهد ا نیرام گذشتیم یمان

و  یقدر به دوست نیا یحاال که مان خواستیدلش نم نیرام.  ندیتا به پارك برود و دوستش را بب کندیم يشمار

 . مانعش شود  يزیچ دهدیم تیاهم شیقول ها

 . با خانه تماس گرفت  دیبه در خانه رس یوقت

 . بله  -

 !  ایمن دم درم ، بدو ب یمان -

 .اومدم ... اومدم  -

 نیرام.  دیپدرش را بوس يگونه  عیشد و سر نیاز خانه خارج شد و سوار ماش یزرگبا لبخند ب یبعد مان هیثان چند

 . پسرش را داد و به سمت پارك به راه افتاد  يهم خنده کنان جواب بوسه 

چون مطمئن بود شب حتما سر درد خواهد  دیکش یشلوغ بودن پارك آه دنیبا د نیرام دندیبه پارك رس یوقت

 . داشت 

 . شدند  ادهیرا پارك کرد و پ نیکرد و ماش دایپ نیماش يبرا یپارک جا
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 :  گفتیو م دیپریخودش مدام م يدر جا یمان

 . شد  ری، د ییزود باش بابا -

 . را زد و زاه افتادند  ریبرداشت و دزدگ یپشت یصندل يکتش را از رو نیرام

 : با ذوق گفت  يبلند  يداو با ص ستادیناگهان ا نکهیتا ا رفتیکنان جلوتر راه م زیجست و خ یمان

 . ، مارال اوناهاش  ییاوناهاش بابا -

داشت و  يا يبلند و فرفر يکه موها دیرا د یکه پسرش اشاره کرده بود نگاه کرد و دختر کوک ییبه جا نیرام

نتوانست دخترك  نیبود بنابرا نیچون پشت دخترك به رام.  دادیهم تاب را هل م یتاب نشسته بود و خانم يرو

 : نشست و گفت  مکتین نیکترینزد يرو.  ندیرا کامل بب

 .  نیمارال ، فقط حواست باشه که از محوطه دور نش شیتو برو پ نمیشیم نجایمن ا یمان -

 . باشه  -

جور خودش را سرگرم  کیدر اورد تا  بشیرا از ج لشیهم موبا نیبه سمت دوستش پرواز کرد و رام بایتقر یمان

 .  کند

 کی قهیهر چند دق. واقعا حوصله اش سر رفته بود  نیو رام گذشتیدوستش م شیپ یاز رفتن مان یساعت کی

صحبت و چند  ای يرا در حال باز یآنجاست و هر بار مان یانداخت تا مطمئن شود مان یبه محوطه م یبار نگاه

فقط از پشت سر  نیکه رام ندبود ییجا یمارال و مان یبود ول دهیمارال د يهم در حال نوازش موها يبار

 .  دشانیدیم

اش را  هیواقعا روح یمان یخوشحال دنید. شد و به فکر فرو رفت  رهیخ شیو به کفش ها دیکش یقیعم نفس

 . بهتر کرده بود 

 نیدستش را گرفته بود و به طرف رام یکه مان يدختر دنیبا د. سرش را بلند کرد  ییپا يصدا دنیشن با

 . را هم فراموش کرد  دنینفس کش یلحظه حت کی. شد خشک  دندیدویم

.  شدینم یمان ياصال متوجه حرف ها نیرام یول زدیحرف م یمان.  نیکنار رام دندیو دختر همراهش رس یمان

اصال به .  کردیبود نگاه م ستادهیکنارش ا ییکه با لبخند آشنا يتمام وجودش چشم شده بود و به دختر

بود  ستادهیا یکنار مان هک يدختر. نبود  یباور کردن دیدیکه م يصحنه ا. خودش اعتماد نداشت  يچشمها

با  یتفاوت چیدخترك ه. تر از آن بود که بتواند انکار کند  یواقع زیهمه چ یول. اش بود  یدوران بچگ يهمباز

 . نداشت  یدر سن کودک گانهی
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 . به خودش آمد  یمان يتکانها با

 ؟  یزنیا حرف نمچر ییبابا -

 : گفت  ردینگاهش را از دخترك بگ تواستیکه نم یدر حال نیرام

 ؟  یگفتیم یداشت یچ -

 . دوست منه ، ماراله  نیا گمیدارم م -

 :  دیو پرس یمتعجبتر برگشت سمت مان نیرام

 مارال ؟  یگفت -

 : سرش را تکان داد و گفت  یمان

 . چه خوشگله  نیبب. دوستم ماراله  نیبله ، ا -

که  يزیبود چ ینه واقع. بلند شد و کنار دخترك زانو زد و دست دختر را در دست گرفت  شیمبهوت از جا نیرام

 . اصال قابل درك نبود  یتوهم نبود ول دیدیم

 : گفت  سوختیچند سال در حسرتش م نیبا همان لبخند آشناش که رام دخترك

 .  نیهست یمان يشما بابا -

 : کرد لبخند بزند و گفت  یسع نیرام

 . درسته  یمارال دوستش باش دیهستم ، تو هم با یمان يدرسته من بابا -

 .  امیم ای؟ من هر روز با خاله دن ادیهر روز ب یمان شهیبله من مارالم ، م -

 : بله تکان داد و گفت  یسرش را به معن نیرام

 .  ادیباشه م -

 : شد و دست مارال را گرفت و گفت  کیبه آنها نزد یلحظه خانم نیهم

 .  میبر دیبا گهیما د دیسالم ، ببخش -

 . با مارال دست داد و مارال و آن خانم از آنها دور شدند  يبا حالت با مزه ا یمان

به سمت مارال و . دارد  گانهیبه  یکه چنان شباهت ستیدخترك ک نیا دیفهمیم دیناگهان به خود آمد ، با نیرام

 : و گفت  دیدوآن خانم 

 ! لطفا  نیلحظه صبر کن هی -

 . بهشان برسد  نیبرگشت و منتظر شد تا رام زن
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 ؟  نیداشت يبله ، کار -

 ؟ نیخانم ، شما مادر مارال هست دیببخش -

 : انداخت و گفت  نیبه رام یبا شک نگاه زن

 . من پرستارش هستم ! نه  -

 :  دیپرس عیسر نیرام

 ؟  نیپس پدر و مادرش ک -

 : که معلوم بود اضطراب دارد گفت  یدر حال زن

 ؟  نیپرسیم یچ يبرا -

 : و گفت  دیکش شیبه موها یدست نیرام

 ! مهمه  یلیخ نیبگ کنمیخانم خواهش م -

 : دست مارال را گرفت و گفت  زن

 . بهتون بگم  يزیچ تونمیمن نم دیببخش -

 . پارك شده بود شدند و رفتند  یکیکه همان نزد ینیسوار ماش دیایبه خودش ب نیتا رام و

 . رفتند و سوار شدند  نیحرف به سمت ماش یرفت و دستش را گرفت و ب یکالفه به سمت مان نیرام

 : گفت  یبود فکر کرد و بعد رو به مان دهیقبل د یقیکه دقا يزیبه چ قهیچند دق نیرام

 ؟  نجایا يایب دیفردا هم با یمان -

 .  میایب دینه شنبه با -

 پارك ؟  نیایحاال چرا شنبه ؟ مگه هر روز نم -

 . پارك  ارهیمارال رو ب تونهینم اینه پنجشنبه ها و جمعه ها خاله دن -

 که با مارال رفت ؟  هیهمون زن ایخاله دن -

 .  استیبله اون خاله دن -

 یو احوال پرس سالم نیرام. در حال رفتن بود  تایعمه ب دندیرس یوقت. به سمت خانه رفت  حرفیب نیرام

 . کرد و به سمت اتاقش رفت  تایبا ب يمختصر
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هم هنوز از  یدهد و از طرف یشراره گوش نم دانستیم یبگذارد ول انیموضوع را با شراره در م خواستیم دلش

 يبرا یحت.شباهت دارد  گانهیتا آن حد به  لیبه چه دل دهیکه د يدختر دانستیمطمئن نبود و نم زیچ چیه

 . داشت نگاه کرد  گانهیکه با  ییشان رفت و به عکس ها یکودک يسراغ آلبوم ها شتریب نانیاطم

 . بود  گانهی يها یدرست بود دخترك درست مثل کوک زیچ همه

شبش را هم نگفت و شراره  يقصه  یمان يبرا ینرفت و حت نییشام پا يبود که برا ریفکرش درگ يقدر به

 . ند کار را بک نیا نیرام يمجبور شد به جا

بود  دهیفکر به ذهنش رس یکل. برسد  یقابل قبول ي جهیبه نت توانستیاصال نم یفکر کرد ول نیشب رام تمام

 . قبول کند  توانستینم زیکدام را تا مطمئن شدن از همه چ چیه یول

کار  یمهم يپروژه  يو رو رفتیبه شرکت م دیبا نکهیخود برخواست و با وجود ا يآشفته از جا یبا حال صبح

فکرش مشغول تر از آن بود که بتواند .  رودیآمده و امروز نم شیپ ی، به شرکت زنگ زد و گفت مشکل کردیم

 . خودش را در کار غرق کند  شهیتمرکز کند و مثل هم

 . وارد اتاق شد  یتختش نشسته بود که مان ياز تماس رو بعد

 . ییبابا ریصبح بخ -

 ؟  يدیپسرم ، خوب خواب ریصبح بخ -

 . صبحانه  میبر ایب ییبله ، بابا -

 .  خورمیم يزیچ هیبعد  کنهیپسرم تو برو من معده ام درد م -

 . از اتاق خارج شد  یحرف چیبدون ه نیوضع نا مساعد رام دنیبا د یمان

 . نکند  يپافشار شیخواسته ها يرا درك کند و رو تیمثل بزرگتر ها وضع شهیکرده بود که هم عادت

دوش  ری یساعت مین. آرامتر شود حوله اش را برداشت و به حمام رفت  یکم نکهیا يبرا نیرام یاز رفتن مان بعد

و با برداشتن  دیرا پوش شیآمد ، لباسها رونیکارش را تمام کرد و ب. آرامش کند  توانستیآب هم نم یول ستادیا

 . از اتاق خارج شد  لشیو موبا چییسو

که  کردیاش را م یتمام سع نیمدرسه ندارد دوست ندارد در خانه تنها باشد و رام یکه مان ییروزها دانستیم

 . رفت  یامروز متفاوت بود ، به سمت اتاق مان یبماند ول یمان شیپ لیتعط يروزها

 یبه نقاش یمان ياز عالقه  شهیهم نیرام. کردن بود  یخم شده بود و مشغول نقاش رشیتحر زیم يرو یمان

 . بر سرش زد و زد  يرفت و بوسه ا یبه سمت مان.  کردیم قیاو را تشو شهیآمد و هم یخوشش م
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 .  دی، ببخش رونیاومده و من مجبورم امروز برم ب شیپ یمشکل هیپسرم  -

 : پدرش زد و گفت  يبه رو يلبخند یمان

 ؟  شهیمشکلت درست بشه حالت خوب م رونیب ياگر بر ییباشه ، بابا -

 : پسرش را نوازش کرد و گفت  يموها یو با مهربان دیکش یآه نیرام

 . خوب بشه  دوارمیپسرم ، ام دوارمیام -

 ؟  یکنی، شب نگاهشون م کشمیم یتو اتاقم و نقاش مونمیباشه پس منم م -

 ؟  يندار يرفتم ، کار گهیحتما ، من د -

 ؟  ياینه ، زود م -

 ، خداحافظ  کنمیم یسع -

 .  ییخداحافظ بابا -

هم به او  یخداحافظ.  خواندینشسته بود و کتاب م منیرفت ، شراره تو نش نییپا ياتاق خارج شد و به طبقه  از

 . نخواهد گرفت و از خانه خارج شد  یجواب دانستیگفت گرچه م

 . رفت تا شاد خاطرات آرامش کنند  گانهی يشد و به سمت خانه  نشیماش سوار

 يدفعه  نیپنج سال از آخر نکهیبا ا. برد و وارد خانه شد  نگیبه داخل پارک را نیماش گانهی يبه خانه  دنیرس با

 .  دهدیرا م گانهی يخانه بو کردیحال حس م نیبا ا یول گذشتیدر آن خانه م گانهیحضور 

 خوردیکه نسکافه م شهیبرخالف هم یکاناپه نشست و بعد رفت آشپزخانه ول يرو يا قهیمعمول چند دق طبق

طوفان درونش  یحاال که آمده بود آنجا و کم. رفت  گانهیبرداشت و به طرف اتاق  خچالیاز  يا وهیاب م وانیل

 .  کردیم یارام شده بود احساس خستگ

 يرو دنیبا دراز کش نیرام.  دیاش را خورد و دراز کش وهیاتاق شد و به سمت تخت رفت و نشست ، آب م وارد

 . بوده آرام گرفت  گانهیکه مال  یتخت

آرام  یبه خواب نیبعد رام قهیبه سرعت از ذهنش دور شد و چند دق کردیداشت داغونش م شبیکه از د يرافکا

 . فرو رفت 

رو برداشت و به ساعتش نگاه  گذاشتیکنار بالشش م شهیرا که هم لشیبود ، موبا کیشد هوا تار داریب یوقت

 . کرد ، ساعت هشت شب بود 
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 شیلباسها. بلند شد  شیچراغ را روشن کرد و از جا. بود ، آرومتر شده بود  یراض یبود ول دهیخواب ادیز نکهیا با

دست  نیبه کمد انداخت آخر ینگاه. عوضشان کرد  گهیدست لباس د کیکامال چروك شده بودند ، با 

و  ییلباسشو نیتو ماش ختشونی، ر نییرا جمع کرد و برد پا فیکث يلباسها. بود  گانهیتو خونه  زشیتم يلباسها

 . را روشن کرد  نیپودر ماش ختنیبعد از ر

ناچار کتش را برداشت و از خانه .  گردهیگفته زود برم یآمد به مان ادشیبرود که  منیبه سمت نش خواستیم

 . خارج شد 

 نیبهتر از ا يزیبخرد و چه چ یمان يبرا يا هیگرفت هد میتصم لیدر روز تعط یجبران تنها گذاشتن مان يبرا

وارد مغازه شد و .  ستادیا دیکه د ریمغازه لوازم التحر نیکنار اول نیبنابرا. هم شود  قشیاش باعث تشو هیکه هد

 .  دیمختلف خر يبا چند قلمو با اندازه ها نگپالت ر کیجعبه رنگ گواش ،  کیبوم ،  يبا تعداد هیسه پا کی

 . از حساب کردن از مغازه خارج شد به سمت خانه رفت  بعد

خانه باشد  یبود چرا که هر وقت مان بیعج نیاز نظر رام نید خانه شد خانه در سکوت فرو رفته و اوار یوقت

 . نخواهد بود  يهم از سکوت خبر قهیدق کی یحت

 يرو یمان دیکه شد د یوارد اتاق مان. را برداشت و رفت باال  ینقاش لیها و کتش را در اورد و وسا کفش

هم نشده  نیورود رام يمتوجه  یکتاب داستانش است و حت يبه عکس هاتختش نشسته و مشغول نگاه کردن 

 . 

پدرش با  دنیسرش را بلند کرد و با د یمان. نشست  یزد و به سمت تخت رفت و کنار مان يلبخند نیرام

 . شد  زانیآو نیاز گردن رام یخوشحال

 .  ياومد ییبابا يوا -

 : نشاند و گفت  شیپا يرا رو یمان نیرام

 خوبه نه ؟  یول امودمیهم زود ن ادیقول داده بودم زود برگردم ، حاال ز -

 ... خو  یلیآره ، خ -

 . کرد  حیبا نگاه هشدار دهنده پدرش جمله اش را تص یمان

 . خوبه  یلیبله خ -

 . گرفتم  هیمنم برات هد يخونه و غر نزد يخوب موند يپسر گلم ، حاال که امروز مثل پسر ها نیآفر -
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 یها را از کنار تخت برداشت و به دست مان هیهد کیخم شد و پالست نیرام. شد  رهیبا ذوق به پدرش خ یمان

 . داد 

 . خارج کرد و با ذوق بهشان نگاه کرد  کیرا از پالست لیوسا کیبه  کی یبا خوشحال یمان

 .  یمرس. قشنگن  یلیخ نای، ا یخوب یلیخ ییبابا -

 .  یبکش یقشنگ يها یباهاشون نقاش دوارمی، ام کنمیخواهش م -

 بکشم ؟  کمیاالن  شهیم -

 .  میآماده کن لتویتا با هم وسا ایرو بپوش و ب ستین دیاز لباسهاتو که جد یکیچرا نشه ، فقط برو  -

 .  پوشمیچشم ، االن م -

 یمان نکهیتمال اچون اح. آن گذاشت  يرو یرا آماده کرد و بوم هیپا نیلباس مورد نظرشو بپوشه رام یمان تا

بوم موقتا پهن کرد تا  ریرا برداشت و ز يبود پس به آشپزخانه رفت و سفره ا ادیز زدیفرش بر يرنگ ها را رو

 . بخرد  شیبرا يمحکمتر کیفردا پالست

برداشتن شامپو و  يدر حمام برا یکه مان یکوچک ي هیکوتاه بود پس چهار پا هینسبت به پا یقد مان چون

 . بودم گذاشت  يرا اورد و رو به رو کندیاستفاده م رسدیکه دستش نم يصابون از قفسه ا

رنگ با شلوارك ستش را به تن داشت وارد اتاق شد و با ذوق به  یآب شرتیکه ت یدر حال یموقع مان همان

 . سمت بومش رفت 

 . آن گذاشت  يها و قلمو ها رو روهم کنار بوم گذاشت و پالت رنگ و رنگ یکوچک زیم نیرام

 . و بزارشون توش  نجایبزار ا یجاقلم هیبعد خودت  یول نجایا زارمیم نجوریقلمو هاتو فعال هم یمان -

 . چقدر رنگ  ییباشه ، بابا -

 .  یپر رنگ کن ایبدم چطور رنگها رو کمرنگ  ادتیتا  نجایا ایهست ، حاال ب يکه بخوا یهر رنگ -

زود  یلیهم به خاطر عالقه اش خ یداد و مان حیتوض یمان يبرا بشونویترک يرنگها و نحوه  نیرام یساعت مین

 . کردن کرد  یگرفت و شروع به نقاش ادی

دوازده سالش بود که  گانهیآن موقع . دهد  ادشیرنگها را  بیداشت ترک یسع گانهیافتاد که  يروز ادی نیرام

گرفته  ادیها را  بیترک نیآن روز حرص خورده بود تا رام یکل.  دادیاستعدادش را نشان م یتازه داشت تو نقاش

 . بود 
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را  یگفت با زور مان شهیشب م ازدهیساعت  نیبخوابد مدام دور و بر رنگها و بومش بود و رام یشب که مان تا

 . خواباند 

که از  يصبح بود که کمک قرص خواب آور يکهایروز خواب بود شب را نتوانست بخوابد و نزد یدر ط چون

 . شراره برداشت به خواب فرو  يدارو ها

نه  یشرکت شد ول یفرار از فکر کردن راه يبرا نیبود گذشت و شنبه صبح رام یبیجمعه هم به هر ترت روز

 . کارش متمرکز کند بلکه به خاطر استرسش بازم هم بداخالق شده بود  يتنها نتوانست حواسش را رو

خواب بعد از ظهرش را رفته بود و  یمان. جور که بود تا ساعت چهار تحمل کرد و سپس به خانه برگشت  ره

به سرعت از .  دیرا شن یمان يکه صدا شمردیها را م قهیداشت دق گهید. ناچار به اتاق خودش رفت  نیرام

 : با تعجب گفت  نیرام دنیبا د. بود  ستادهیآماده ا یرفت و مان نییاتاقش خارج شد و به طبقه پا

 ؟  ياومد یک ییبابا -

 . ، اومدم که پسرمو ببرم پارك  شیساعت پ کی -

 : را به هم زد و گفت  شیبا ذوق دست ها یمان

 . پارك  ادیم ییآخ جون ، بابا -

 یلبش نشست و مان يرو يتمندیآزاد شده باشد لبخند رضا يحرف انگار که از کار دشوار نیا دنیبا شن شراره

 : را به دستش داد و گفت  شیبرد و کفش ها یرو به سمت جا کفش

 .  گذرهیخوش م یپس بهت حساب -

 .  میزود باش بر گهینم یه ییبله ، بابا -

تا  گرفتندیخودشان را م يهر دو به زود جلو. نگاه کردند  یگرد شده به مان يهر دو با چشما نیو رام شراره

 : با تشر گفت  نیرام. نخندند 

 .  یگیم یمواظب باش چ!  یا ، مان -

 : مظلوم به شراره انداخت و گفت  ینگاه یمان

 . ، حواسم نبود  دیببخش -

 : رو نوازش کرد و گفت  یمان يموها شراره

 . دفعه اشکال نداره  نیباشه ، ا -
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هر چه زودتر به  بود که عجله داشت نیبار رام نیا. خندان از خانه خارج شدند  نیو رام یبعد مان قهیدق چند

 . که سه روز آزارش داده بود را حل کند  ییپارك برسد و معما

همان  يهم رو نیرفت و رام کردیم يقبل باز يکه دفع  يبازم به سمت محوطه ا یبه پارك مان دنیرس با

 .نشست و با دقت به اطراف نگاه کرد  یصندل

.  دیکه اونروز با مارال بود را ند یهر چه نگاه کرد خانم یرفت ول یکه به سمت مان دیبعد مارال را د قهیدق چند

 : با خود گفت 

 .  ادیم یکیبردن مارال  يباالخره که برا -

همان . از خانم همراه مارال نبود  يشده بود و تا آن لحظه خبر رهیو مارال خ یبه مان نیبود که رام یساعت دو

که چند  يمرد شیو رفت پ دیرفت و مارال هم دو نیمت رامبه س یو مارال با هم دست دادند و مان یموقع مان

 . نشسته بود  نیجلوتر پشت به رام مکتین

بود که دست مارال را گرفت و بلند شد و درست به  يتمام حواسش به مرد نیرام یول دیرس نیکنار رام یمان

 . آمد  یو مان نیسمت رام

با چند  نیرام.  دادیمرد خونسرد به راهش ادامه م یمرد از تعجب و بهت چشمانش گرد شد ول دنیبا د نیرام

 رهیخ نیبه چشمان رام میمستق يمرد سرش را بلند کرد و کامال جد.  ستادیا شیقدم خود را به مرد رساند و جلو

 . شد 

 : لب زمزمه کرد  ریز نیرام

 ؟  انیشا -

که  دیحدش رس نیبه آخر ینزما نیتعجب رام. شده بود  رهیخ نیبه چشمان رام يهمچنان جد انیشا یول

 : و گفت  دیرا کش انیخسته شده بود دست شا ستادنیمارال که ظاهرا از ا

 . بابا خسته شدم  میبر -

 : مبهوت به مارال نگاه کرد و گفت  نیرام

 ؟  یگفت یچ -

 . نگاه کرد  نیبود گنگ به رام اوردهیسر در ن يزیچ نیکه از سوال رام یدر حال مارال

 : خم شد و به مارال گفت  انیشا

 . آقا کار دارم  نیدوستت من با ا شیپ نیبش قهیمارال برو چند دق -
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 ؟  میریبابا بعدش زود م -

 .  میریآره دخترم ، بعدش زود م -

 . نشستند  مکتین يرفت و هر دو رو کردینگاه م انیو شا نیکه با تعجب به رام یبه سمت مان مارال

 : گفت  کردیکه مات و مبهوت نگاهش م نیبرگشت و به رام انیشا

 . پسر تو باشه  دیدخترم با يدوست و همباز یبزرگ نیبه ا يایچرا تو دن دونمینم -

 : و گفت  دیکش یقینفس عم نیرام

 دختر تو ؟  -

 : خونسرد سرش را تکان داد و گفت  انیشا

 .  گمیدرسته دختر من ، مارال رو م -

تو  يمن نداره بچه  يدختر عمو يها یبا بچگ یتفاوت چیکه ه يلحظه ، چه طور ممکنه دختر هیصبر کن  -

 . باشه 

 : که آنجا بود نشست و گفت  یمکتین يرو انیشا

 . مارال هم به مادرش رفته . به مادرشون  ای رنیبه پدرشون م ایراحت ، بچه ها  یلیخ -

 : نشست و گفت  انیکنار شا نیرام

 ؟  یگیم يدار یچ؟  یچ یعنی -

 .مادرشه  هیدخترم شب گمیدارم م -

 منه ؟  يدختر عمو گانهیمادر مارال  یبگ يخوایم یعنی -

 . است ، همسر من  گانهیدرسته مادر مارال  -

 : و گفت  دیبه صورتش کش یکالفه دست نیرام

 اومده ؟  ایبه دن ی؟ مارال ک نیازدواج کرد یک -

جواب بمونه و  یتو ذهنت ب یسوال خوامیچون نم یبدم ول حیرو توض يزیچ ستمیاصال مجبور ن نکهیبا ا -

 .  گمیم یسر و ته بکن یب يفکرها

 : گفت  شیو خونسرد تیدیبا همان جد انیشد و شا رهیخ انیمشتاق به شا نیرام

د و چند ماه بعد ماه بعد از ازدواجمون باردار ش کی گانهیو  میبعد از روز طالقتون ازدواج کرد میما سه ماه و ن -

 . اومد  ایهم مارال به دن
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 ؟  نیتهران -

 .  میکنیم یبله من و دخترم تهران زندگ -

 ؟  نی؟ جدا شد یچ گانهیپس  -

 : و گفت  دیکش یقیشد و نفس عم رهیخ نیچند لحظه به رام انیشا

 . مارال فوت شده  مانیفوت شده ، موقع زا گانهی،  مینه جدا نشد -

 . نگاه کرد  انیحبس شد ، با ترس برگشت و به شا نیرام ي نهیدر س نفس

 فوت شده ؟  گانهی؟  یگفت یچ... چـ  -

 : نگاه کند گفت  نیبه رام نکهیبدون ا انیشا

 . اومدن مارال فوت کرده  ایموقع به دن شیچهار سال پ گانهیبله  -

 : بلند شد و گفت  شیاز جا عیسر بعد

کس نه درباره  چیه.  یگینم يزیکس چ چیو به ه يریگیم دهیامروز رو ناد دارید دوارمیام میبر دیبا گهیما د -

به خواسته اش احترام  دواریبود ام گانهیخود  يخواسته  نینه درباره مرگش ، ا دونهیم يزیچ گانهیازدواج من و 

 .  يرازو نگاه دار نیو ا يبزار

 : نگاه کرد و آرام گفت  انید کرد و به شاکه اشک در چشمانش حلقه زده بود سرش را بلن یدر حال نیرام

 . نگاه دارم  شهیهم يراز رو برا نیا دمیقول م -

و  دیکش يگرید قیچند لحظه چشمانش را بست و نفس عم نیرام يچشمان به اشک نشسته  دنیبا د انیشا

 . به سمت مارال رفت و دستش را گرفت و از پارك خارج شدند 

 : نگاه کرد و گفت  نیبه رام یرفت و با نگران نیبه سمت رام یمان

 ؟  ییشده بابا یچ -

 : گفت  رفتیم نیکه به سمت ماش یبلند شد و در حال شیبه پسرش انداخت و و از جا ینگاه نیرام

 .  ینگ يزینشده ، به مادربزرگت هم چ يزیچ -

 . شد  نیرفت و سوار ماش نیبه دنبال رام. گفت  يباشه ا یمان

. بود  یو طوفان ختهیدرونش کامال به هم ر. کرد و خودش به خلوتگاهش رفت  ادهیرا دم در خانه پ یمان نیرام

 . تر از آن بود که بتواند هضمش کند  نیسنگ گانهیخبر مرگ  دنیشن
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افتاد  نیزم يسست شدند و رو شیکه وارد خانه شد زانو ها نیهم.  دیرس گانهی يچگونه به خانه  دینفهم اصال

آرامش بخش بود حاال با  شیبرا شهیسکوت ممتد خانه که هم. نگاه داشته بود شکست  یکه به سخت یو بغض

 . و هق هق مردانه اش شکسته بود  هیگر يصدا

با جون و دل  گانهیاز  يو ترد شدن از مادرش و دور ییتحمل نداشت ، پنج سال تاوان گناهش را با تنها گرید

ندارد  زیچ چیه گرید کردیاحساس م. حاال  یول بخشدشیو م گرددیباز م گانهی يروز نکهیا دیداده بود فقط با ام

 . دلگرمش کند  یبه زندگ توانستینم زیچ چیه گرید. 

حاال ، حاال  یبه خودش هم اعتراف نکرده بود ول یاز گناهش حت يسال به خاطر خجالت و شرمسار پنج

به قلب  دیو ام گانهیفقط عشق به . است  گانهیکند که عاشق خودش هم شده اعتراف  يبرا یحت خواستیم

 گانهیبوده  چیه دشیام هک دیفهمیتازه م یکردن داده بودند ول یپنج سال به او قدرت زندگ نیدر ا گانهیپاك 

 . رفته بود  شیچهار سال پ

 .  زدینشسته بود و زجه م نیزم يکنار در رو همانجا

دروغه و تو هنوز هم  هیفقط  زیبرگرد و بگو همه چ کنمیخواهش م گانهی. ؟ آخه چطور دلت اومد  یچرا رفت -

 .  یباور کنم چهار ساله که رفت تونمیعشقم نم.  یکشینفس م

به دل  نهیو هنوز هم ازش ک بودیم انیزن شا گانهی دادیم حیترج. بود ، حد تحملش تمام شده بود  دهیبر

 . بود  یواقع ریغ ياهایافسوس که همش فقط رو یول.  کردیم یو زندگ دیکشیزنده بود ، نفس م یول داشتیم

 . گفت از حال رفت  شدی، در واقع م دیخواب واریهمانجا کنار د یک دیکرد که نفهم هیگر آنقدر

 . صبحانه را آماده کند  زیطبق هر روز وارد آشپزخانه شد تا م انیساعت هشت بود که شا صبح

که  یباز و صورت پف کرده در حال مهیظرف مخصوصش بود که مارال با چشمان ن يمربا تو ختیر شغولم

 . بودند وارد آشپزخانه شد  ختهیدورش ر شونیبلند و فرش پر يموها

 . بابا  ریصبح بخ -

 اش را یشونیسنگ اپن ، پ يمارال زد و به طرفش رفت و بغلش کرد و نشاندش رو يبه رو يلبخند انیشا

 : و گفت  دیبوس

 يبازم که بدون شستن دست و صورتت اود. من  يپرنسس کوچولو ریسالم دختر گل بابا ، صبح تو هم بخ -

 .  نجایا

 : نگاه کرد و گفت  انیاش مظلومانه به شا يا لهیمعصوم و ت يبا چشما مارال
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 . گرسنه ام بابا  -

 : و گفت  دیآورد گونه اش را بوس یم نییسنگ پا يهمزمان که مارال را از رو انیشا

 .  میخوریخوب م يصبحانه  هیبعد  ییدستشو میاول بر ایقربون دختر گلم ، ب -

 . زود  یباشه ول -

 يمارال رو. برد و پس از انجام دادن کارها با هم به آشپزخانه برگشتند  ییخنده کنان مارال را به دستشو انیشا

 . مخصوصش نشست و منتظر شد  یصندل

و  ختیر يخودش هم چا يمارال و برا يکرد و گذاشت برا نشیریش یگرم کرد و کم يریش وانیل انیشا

 . نشستند 

کره و مربا بگذارد و  کردیتکه تکه شان م انیکوچک نان که شا يتکه ها يگرفته بود که رو ادی یبه تازگ مارال

 . لقمه اش را جمع کند 

 . با هم خوردند و بعد از شستن دست و صورت مارال به اتاق مارال رفتند  یرا با خنده و شوخ صبحانه

هنوز جلو و عقب لباس ها را . به دستش داد تا بپوشد  یکی یکیمارال را  يتخت و لباسها ينشست رو انیشا

 . نگرفته بود  ادی

که ست  يا گل سررا شانه کرد و ب شیموها انیکوچکش نشست و شا یصندل يلباس مارال رو دنیاز پوش پس

 .لباسش بود جمعشان کرد 

 . نه  رینه بابا گل  -

 .  کننیم تتیتو صورتت و اذ انیم یاگر موهات باز باشن ه یکن يو باز ییبدو يخوایتو مهد م زمیعز شهینم -

 . عقب  میزنیخب با تل همه رو م -

 .  شهیچون موهات بلنده و گرمت م شهیبازم نم -

 .  ستیگرم ن گهیاالن که هوا د -

 : کم آورده گفت  گریکه معلوم بود د یدر حال انیشا

به هوا نداره  یدرضمن ربط.  یشیخوشگل تر م یلیخ یکنیموهاتو تو مهد با گل سر جمع م یدلم وقت زمیعز -

 .  شهیگرمت م یکن يو باز ییبدو یوقت

 : و گفت  دیرا بوس انیشا يگونه  یبا لبخند بزرگ مارال

 . باشه  شمیباشه بابا ، حاال که خوشگل م -
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 . دختر گلم  نیآفر -

مارال  شیسر دادیزنگ در آمد که نشان م يهمان موقع صدا قیدق رونیدست مارال را گرفت و رفتند ب سپس

 . آمده 

ار قر شیبود که مارال تو جمع هم سن و سال ها ازی، چون ن رفتیسه روز در هفته به مهد کودك م ایدو  مارال

سه روز در  ایدوست نداشت از سن کم مارال را هر روز به مهد بفرستد پس فقط دو  انیچون شا یول ردیبگ

 . مهد  رفتیهفته مارال م

 یو بشقاب ینیبه آشپزخانه رفت و س. داد و برگشت خانه  سیسرو يراننده  لیمارال را دم در تحو انیشا

و بلند شد و پس از گذاشتن  دیکوچک درست کرد و در بشقاب چ يلقمه  ينشست و تعداد زیبرداشت و پشت م

 . را برداشت و از آشپزخانه خارج شد  ینیس ریش وانیل کیآب پرتقال و  وانیل کی

تخت  يکه رو يبه فرد ینگاه. و به سمت تخت رفت  ریتحر زیم يرا گذاشت رو ینیاتاقش شد و س وارد

نداشت  يگریراه د یکه گفته بود ول یعذاب وجدان به خاطر دروغ .داشت  يعذاب وجدان بد. بود کرد  دهیخواب

 .  رفتیم نیاز ب گشانیآمد و آرامش زند یحتما به سراغشان م نیمرده رام گانهی گفتینم نیاگر به رام

بازم مثل هر زوز . باز شدند  گانهیچشمان . گذاشت و تکانش داد  گانهی يشانه  يشد و دستش را رو خم

 . شده بود  رهیخ انیفقط به شا یحرکت چیبدون ه. بود  ینگاهش سرد و خال

 : و گفت  دیرا بوس گانهی یشانیخم شد و پ انیشا

 . ، بلند شو که وقت صبحانه است  زمیعز ریصبحت بخ -

. نخورد  یتکان چیه گانهی. بود  هجیتن یپنج سال ب نیانتظارش مثل تمام ا ینگاه کرد ول گانهیلحظه به  چند

و  دیکش گانهیفر و بلند  يبه موها یدست. را گرفت و به حالت نشسته درش آورد  گانهی يخم شد و شانه  انیشا

اتاق و خودش  يمبل تک نفره  يرو اندشمهربانش دستش را گرفت و از جا بلندش کرد و نش شهیبا لبخند هم

گذاشتن  گانهیرا برداشت و شروع کرد لقمه ها را در دهان  ینیکه کنار مبل بود ، س يا یصندل يهم نشست رو

 . 

مانده  گانهی يهفته را در خانه  کیتمام .  گذشتیبود م دهیرا شن گانهیخبر مرگ  نیکه رام يهفته از روز کی

 . واهد رفت به شرکت نخ یخبر داده بود که مدت الینرفته بود ، فقط روز دوم به دان رونیبود و ب
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خوش را خورده  يکرده بود و حسرت روزها هیداشت گر گانهیکه با  ینیریتمام با مرور خاطرات ش يهفته  کی

که  زدیم بیدر قلبش بهش نه يزی، انگار چ ستین گانهیباور کند  توانستیهفته هنوز هم نم کیبا گذشت . بود 

 .  کردیبا سماجت سرکوبش م یزنده است ول گانهی

تخت  ينشسته بود رو.  گذشتیم گانهیخبر نبودن  دنیو شن انیشا داریهفته از د کیعصر بود و درست  شنبه

مارال با آن همه شباهتش .  ندیرا بب گانهیحداقل دختر  ستین گانهیحاال که  خواستیدلش م.  کردیداشت فکر م

انتظار  انیاز شا توانستیاما چطور م.  ددایم دارید ياجازه  انیاگر شا یباشد ول یمرحم خوب توانستی، م گانهیبه 

اجازه نداده بود  انیخودش به شا شیکه پنج سال پ یدر حال ندیرا بب گانهیدختر  نیداشته باشد که اجازه دهد رام

 ؟  ندیرا بب یمان

 . جواب داد  یطبق معمول مان. را برداشت و با خانه تماس گرفت  لشیموبا یناگهان میتصم کی با

 . بله  -

 ؟  یسالم پسرم خوب -

 . ؟ دلم تنگ شده برات  یی، کجا ییسالم بابا يوا -

 .  رونیب میدنبالت بر امیب خوامیکار داشتم ، به جاش امروز م کمی یول نطوریقربونت برم ، منم هم -

 کجا ؟  -

 پارك ؟  يبر دیتو امروز نبا -

 . چرا ، چهارشنبه به مارال قول دادم امروز برم  يوا يا -

 . نشده بود  یمارال و مان یمانع دوست انیپس شا.  دیکش ينفس آسوده ا نیمرا

 خوبه ؟ .  میگردیم میریمارال بعد هم م شیپارك پ میریخب پس اول م -

 . تو پارك باشم  دیبا گهیساعت د کی، من  ییبابا هیعال -

 . دنبالت  امیباشه پسرم پس آماده باش م -

 . باشه خداحافظ  -

 . خدانگهدارت پسرم  -

 کیحاال  کردیکه هر روز اصالح م ینیرام. اش داغون بود  افهیداخل حمام ، ق دیپر عیرا قطع کرد و سر تلفن

 . هفته بود که فقط لطف کرده بود و هر شب دوش گرفته بود 

 .  رونیاصالح کرد و دوش گرفت و آمد ب عیسر
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 راهنیبا پ یمشک نیشلوار ج کی.  دیکرد و سپس لباس پوش خود اتو يبرا یراهنیو پ ستادیهمان حوله ا با

 .  یکرم

 . را سوار کرد و به سمت پارك رفتند  یمرتب و ادکلن زده دم در خانه بود و مان نیساعت بعد رام مین

را پارك  نیماش عیسر.  ندیبود که عجله داشت هر چه زودتر مارال را بب نیرام نیبه بارك ا دنیبار با رس نیا

 . نشان داد  نیمارال با ذوق مارال را به رام دنیبا د یباز هم مان. وارد پارك شدند  یکرد و با مان

زودتر خودش را به  یمان. با هم به سمت مارال رفتند . همراه شد  یبا مان نیبار رام نیدفعات قبل ا برخالف

 نیداد و تازه متوجه حضور رام شیبایرا با لبخند زمارال رستاند و سالم کرد و مارال هم متقابال جواب سالمش 

 . سالم کرد  عیشد و سر

از ته  کردیاحساس م یول دیدیسوم بود که م يمارال را دفعه  نکهینشسته بود ، با ا نیرام يدر گلو میعظ یبغض

 . بغضش را کنترل کرد و کنار مارال زانو زد  یقیبا نفس عم. دل دوستش دارد 

 ؟  یلو ، خوبسالم خانم کوچو -

 : کرد و با لحن بچگانه و معصومش گفت  يگرید يخنده  مارال

 . خوبم  یلیممنون ، خ -

دخترش را  نیرام نکهیاز ا انیمطمئن نبود که شا یول ردیداشت که مارال را در آغوش بگ یبیعج لیم نیرام

 شیرا پنج سال پ انیو شا یمان داریاجازه د نیبود که رام لیباز هم به همان دل نیو ا دیایبغل کند خوشش ب

 . نداده بود 

بلند و فر مارال را نوازش کرد و بلند شد چون کم کم کنترل بغضش  يدستش را دراز کرد و موها تینها در

 .  شدیداشت از دستش خارج م

 . نمیشیم ياونروز مکتیمن رو همون ن دیکن يشما باز -

به .  کردیبود و نگاهشان م ستادهیا یکم يکه با فاصله  دیرا د انیرفت که شا مکتیبرگشت و به سمت ن عیسر

 : هم آروم جوابش داد و گفت  انیشا. سالم کرد  یرفت و به آرام انیطرف شا

 .  نمتیبب نجایانتظار نداشتم باز هم ا -

 : خودش را کنترل کرد و گفت  قینفس عم کیباز هم با  نیرام
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. شدم  يادیمرتکب اشتباهات ز شیمن پنج سال پ يهم که باشه حق دار یهر چ یول هینظرت چ دونمینم -

.  یدخترت محروم نکن دنیازت خواهش کنم منو از د خوامیحاال م یبود ول یتو و مان داریهم منع د شیکی

 .  گانستی ادگاریدخترت تنها 

اشک در چشمان  دیدر کمال تعجب د یخواهش کند ول گرید ينگاه کرد تا بار انیو به چشمان شا برگشت

 . حلقه زنده  انیشا

 ... من  انیشا -

 .  نیرام میبا هم صحبت کن دیبا -

 .  مینیبنش میباشه ، بر -

 .  میبچه ها باش درسیتو د خوامینه نم نجایا -

 : نگاه کرد و گفت  انیبا تعجب به شا نیرام

 .  میبچه ها رو ول کن میتونینم -

 .  نجاستیکه هم یشاپ یکاف میبر یحواسش به بچه ها هست ، اگر موافق نجاستیپرستار مارال ا -

 . میبر -

ها را رزرو  زیدوم تمام م يبودن طبقه  یخال دنیبا د انیو شا. پارك بود رفتند  کیکه نزد یشاپ یهم به کاف با

 .  کردینگاه م انیتمام مدت مشکوك به شا نیرام. کرد تا راحتتر صحبت کنند 

 . ها نشستند و هر دو قهوه سفارش دادند  زیاز م یکیوم رفتند و پشت د يطبقه  به

 . منتظر بود  نیدر هم به فکر فرو رفته بود و رام يبا اخم ها انیآوردن سفارش شا تا

 . بعد قهوه ها را آوردند  قهیدق چند

 : و گفت  دیکش یقینفش عم انیرفتن گارسن شا با

به خاطر  یاگر خواست یحت. حرفامو تا آخر بزنم  يبزار کنمیاز اول بگم ، ازت خواهش م زویهمه چ خوامیم -

 . صبر کن حرفهام تمام بشه  یکه کردم گردنمو بشکن يکار

 .  میترسونیم يدار انیشا -

 .  دونمیهم داره نم دیوجود نداره ، شا دنیترس يبرا يزیچ -

از قهوه اش را خورد و  يمقدار انیشا. شتاقانه نگاهش کرد بود م دهینفهم يزیچ انیشا يکه از حرفا نیرام

 . شروع کرد 
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با  یطیو در هر شرا رفتیدختر شاد و سرزنده بود که لبخند از لبهاش کنار نم هی دمیرو د گانهیبار که  نیاول -

، تو محوطه  گذشتیم وایش يهفته از شروع کالسها کی.  دمشیبار تو دانشگاه د نیاول.  کردیلطافت برخورد م

 يانقدر غرق حرفاشون بوند که متوجه .  ومدنخنده کنان ا گانهیهمراه  دمیبودم که د وایدانشگاه منتظر ش ي

محکم خورد  گانهی ادیکه صدام در ب نیقبل از ا یاز جام بلند شدم و رفتم جلوشون تا سالم کنم ول. من نشدند 

 . برگشت روم  ششییداغ چا وانیبهم و ل

بعد از . آورده  ادیرا به  ینیریخاطرات ش دادیرو صورتش بود که نشان م يکث کرد ، لبخند محولحظه م چند

 . چند لحظه به خودش آمد و ادامه داد 

که تو  يا یآب معدن يبطر عیکه از سوختن من هول شده بود سر گانهیشروع کردم خودمو باد زدن  یوقت -

انقدر  گانهی. آب بود که دهنم باز منده بود  يحاال از سرد یلکرد تا مثال خنک بشم و یدستش بود رو روم خال

 وایش. راحت شد  الشیخ ستین يدمطمئنش کردم مور یوقت یول هیگر ریبود بزنه ز کیهول کرده بود که نزد

 گانهیاون روز فقط نظرم به .  واستیش دیهمون دوست جد گانهیکرد و تازه متوجه شدم  یما رو به هم معرف

 يزیچ هیانگار  نمشیبیکه نم ییو روزها زنمیناخودآگاه لبخند م نمشیبیم یوقت دمیبا مرور زمان د یجلب شد ول

 نیکردن خانم ها اعصاب خوردکن تر دیاز نظر من خر. شدم  گانهیعاشق  هزمان برد تا متوجه شدم ک. گم شده 

و  گانهیرفتنها  رونیها و ب دیتو خر اقیو با اشت لیشدم با کمال م گانهیعاشق  دمیفهم یاز وقت یول استیکار دن

 گانهی يوگفت پسر عم وایش نکهیتا ا کردمیابراز احساساتم دست دست م يمدام برا.  کردمیم یرو همراه وایش

 .  رانیبرگشته ا

 : انداخت و ادامه داد  نیبه رام ینگاه انیشا. شده بود  رهیخ انیمتعجب به شا يتا حد نیرام

 نیو ا يو موفق هم بود یرو ازم دور کن گانهی يکردیم ی، مدام سع ختیبه هم ر زیهمه چ یبرگشت یوقت -

و به  کردیتو رو ول نم گانهیمطمئنن .  شییو بخوا یرو دوست داشته باش گانهی دمیترسیم.  ترسوندیم یلیمنو خ

خودش هم نسبت به تو احساس  هاز احساسم با خبر شد و گفت ک وایموقع ها ش نیهم. عشق من جواب بده 

خالصه بهم قول داد که توجه تو رو جلب کنه و تو رو به سمت خودش بکشه . مانع است  هیبراش  گانهیداره و 

 . گانهیو منم برم سمت 

 : بدون توجه بهش ادامه داد  یشد ول نیخشم رام يبه وضوح متوجه  انیشا وایاومدن اسم ش با

خودش و  يو با اصرار ها شیخواستگار يتونست جذبت کنه و اومد رفتیم زودتر از آنچه انتظار وایش -

 نکهیبا ا. درست نبود  يزیچ هی نیب نیدر ا یخاص تو قول و قرار ها زود گذاشته شد ول طیمن و شرا يهمکار
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 گانهیروز که  هی وایش يخواستگاربعد از . اومد  یطرفم نم گانهیبازم  یول يکردیازدواج م وایبا ش یتو داشت

 یبهش ابراز عالقه کردم ول. قبول کرد و اومد  یسیشاپ و اونم تو رودوا یاومده بود دانشگاه دعوتش کردم کاف

 .پسم زد 

اون شب موقع . از ته دل نبود  شهیبود ، خنده هاش مثل هم يجور هی گانهی. شد  شتریب تونیام روز عروس شک

همون شب  گانهی دمیفهم تونیدو روز بعد از شب عروس. ت طفره رف گانهی یرقص بازم به عشقم اشاره کردم ول

تا . تازه تونستم نفس بکشم  ستین دحالش ب دمید یو وقت مارستانیرفتم ب یبا چه حال. تصادف کرده  یعروس

هفته مرخص شد زنگ زدم  کیبعد از  مارستانیکه از ب يروز. مالقاتش  رفتمیبود مدام م مارستانیتو ب یوقت

 ادیباهاش راحت صحبت کنم گفتم ب خواستمیچون م. با اصرار من قبول کرد  گانهی.  نمشیبب دیبهش و گفتم با

رو به  گانهیمن . و تار شد  رهیت امیلحظه دن هی. گفت که زن توه  گانهیچون  بوداونروز روز آخر عشقم . خونه ام 

واقعا  یوقت یدونیم. ستش بدم دوست هم از د کیبه عنوان  خواستمینم یزن از دست داده بودم ول کیعنوان 

 وستمنم نوع د.  ینوع دوست داشتنتو هم عوض کن يقادر یحت ياز دستش ند نکهیا يبرا یباش یکیعاشق 

بازم به کارش  یبا خبر بوده ول تونیو نامزد گانهیاز عشق  وایکه ش دمیتازه اون روز فهم. داشتنمو عوض کردم 

 هیبرام شد  گانهیاز اون روز . عاشق توه  گانهی دونستمیبهم گفت نم وزیهمه چ گانهی یمن تا وقت. ادامه داده 

 یول. پاك  یدوست هی.  شدیم تیرعا نمونیب يها  هفاصل. زن نگاهش نکردم  هیبه چشم  گهید.  زمیدوست عز

 .  ينابود کرد زویو همه چ ياومد یرونیو يبرا نباریا یول یتو برگشت.  ختیبه هم ر زیبازم با برگشت تو همه چ

 . باز خون کرد  نیهزارم يرا برا نیانداخت که دل رام نیبه رام يسرش را بلند کرد و نگاه گله مند انیشا

 : که از بغض خشدار شده بود گفت  ییبا صدا نیرام

 ، درسته ؟  يباخبر زیتو از همه چ -

بود که  یهمون شب دمیرو سرحال د گانهیکه  يبار نیآخر.  میبگذر. گفته  گانهی.  دونمیم زویآره ، همه چ -

 ذاشتمیهرگز نم گانستی گانهیکه  هیشب نیاونشب آخر دونستمیاگر م. اومده بود  گانهیبهانه گرفته بود و با  یمان

و شراره  يکسر يآقا. ازش نبود  يخبر چیه. شد  مگ گانهیسه هفته بعدش  بایاز اون شب تا تقر. از خونم بره 

 چیبازم ه یول ییبا خانوادش رفته جا گانهی دیشا کردمی، فکر م کردیآرومم م یکم نیخانم هم نبودند و ا

بارون  ریشدم ، ز ادهیپ نیاز ماش یبرگشتم خونه ، وقت یشب وقت هی نکهیتا ا. خبر ندادنش نبود  يبرا یحیتوض

بود و  دهیترس. بغلش کردم و بردمش خونه . شوکه شده بودم . و خودشو انداخت تو بغلم  دیکه دو دمیرو د گانهی

چند  یوقت. بود بهم  دهیپناه چسب یب يجوجه  هیمثل . آوردن پتو ازش جدا بشم  يبرا ذاشتینم یحت دیلرزیم
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شدن ، خرد شدن و  نابود يلحظه به لحظه . کرد  فیرو تعر زیو همه چ هیگر ریشده زد ز یچ دمیبار ازش پرس

. تو سکوت فرو رفت  گانهی، از فرداش  دمیرو شن گانهی يبود که صدا يبار نیاونشب آخر. رفتنش رو  نیاز ب

که افتاده و با مرور  هیکه از شوك اتفاق دونستمیم.  زدیحرف نم یول کردی، کارهاشو م کردی، حرکت م رفتیراه م

 .بدتر شد  دنش یول شهیزمان و کمک روانپزشک خوب م

افکارش  یداشت کم ازیپس ن دیرا بگو یاصل قتیحق خواستیم. حرفش رو قطع کرد و به فکر فرو رفت  انیشا

 : گفت  قهیبعد از چند دق. را نظم بدهد 

 يکسر يبزنه و بهتره به آقا بشیغ نجوریا ستیگفتم درست ن گانهیکه به  گذشتیهفته از اون شب م کی -

بلند شدم  یشبش نصفه شب وقت. پدرت نوشت و منم فرستامش در خونتون  يبرا يه اهم نام گانهیخبر بده و 

 کیتمام اون . شد  يو بستر مارستانیرسوندمش ب عیسر. کردم  دایتو آشپزخانه پ هوشیرو ب گانهیتا آب بخورم 

ها  شیآزما ي جهیصبح روز بعد نت. از خانه خارج بشه  رفتیبار نم ریوجه ز چیبه ه یهفته حالش بد بود ول

 . باردار بود ...  گانهی.... معلوم شد 

 ؟  یـــــــــــــــیچ -

 : نگاه کرد و گفت  نیرام يبه چشمان گرد شده  میمستق انیشا. نصفه موند  انیحرف شا نیرام يصدا با

 دونستمینم.  کردیتا چند ساعت فکرم اصال کار نم دمیشن یوقت. باردار بود ، از تو باردار بود  گانهیدرسته ،  -

 گانهیبه  یوقت یول دادمیبهت خبر م دیبا. طالق گرفته بود و حاال معلوم شده بود بارداره  گانهی. بکنم  دیچکار با

آروم شد و منم بهش قول  یبه سخت گانهی. شدم  مونیشیپ مکه از حرف دیانقدر ترس میبگ نیبه رام دیگفتم با

کردم بهش بفهمونم که اون  یآروم بود سع یمرخص شد و وقت گانهیدو روز بعد . بهت نگم  یچیدادم که ه

خودم هم واقعا ازت متنفر بودم . بدونه  يزیچ یکس خواستیبود و نم دهیترس گانهی یداره ول تیبه هو ازیبچه ن

منو به  یلینام فام میگرفت میشد که تصم نی، ا یبرسون بیآس گانهیو بازم به  یبفهم يزیچ خواستیو دلم نم

با  شناختمونیو م میرفته بود وایعقد تو و ش يکه برا يمحضر میصبح روز بعدش رفت نی، بنابر ا میبچه بد

 . م یبرداشته بودم ، ازدواج کرد گانهیکه از خونه  یکه از مدارک گانهیفوت پدر  یگواه

 ری؟ تا سه ماه امکان پذ گذشتیفقط چند روز از طالقمون م یوقت نیعقد کن نی، شما چطور تونست نمیبب سایوا -

 . نبود 

شناسنامه  هی گانهی یول کردیاستفاده م شویاصل يکه شناسنامه  یدر صورت یول کردیصبر م دیبا گانهیدرسته  -

 . روز طالق بهش داده بود  يکسر يداشت که آقا دیسف ي



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٢٧٤ 

 . شد  انیحرف شا يو منتظر ادامه  دیکش یقینفس عم نیرام

 میعصرش با هم اومد. قبول کرد  گانهیو  میخبر بد يکسر يبه آقا دیرو متقاعد کردم که با گانهیبعد از عقد  -

 وارید يرو هیمشک يو پارچه ها هیاعالم دنیبا د گانهی. فوت شده  يکسر يآقا میمتوجه شد یدر خونتون ول

 هوشیچهار روز ب. شد  يبستر مارستانیبازم تو ب. شد  هوشیبهش دست داد و ب یسخت یعصب يخونه حمله 

با . عروسک  هیمجسمه ،  هیشده بود . گذشته نداشت  ي گانهیبه  یشباهت چیه گهیبه هوش اومد د یبود و وقت

 چیه گهید گانهی. نرفت ، بچه سالم موند  یبره ول نیبچه از ب رفتیبود انتظار م دهید گانهیکه  یاون شوک

طبق .  دادیرو انجام م رفتیکه تو دهنش م ییو قورت دادن غذا دنیاعمال مثل جو یفقط بعض کردینم یحرکت

 یعروسک هیشد  گانهی. بود  یحرکت کنه ، مشکلش روح تونستیپزشک جسمش کامال سالم بود و م صیتشخ

 گانهیاومد چون  ایبه دن یعیبچه طب.  امدیازش در ن ییصدا چیهم ه مانیموقع زا یحت.  دیکشیکه فقط نفس م

 نییمتوجه شدم و بچه پا رید دادینشان نم یعکس العمل چیابنکه ه لیبه دل یدش گرفته بود ولدر فتمتو ماه ه

 . اومد  ایبه دن یعیشد که بچه طب نیاومده بود ، ا

 اومده ؟  ایمن به دن يبچه  یعنی،  یگیم يدار یچ انیشا -

 : نگاه کرد و گفت  نیکرده بود به رام زیر یکه کم ییبا چشما انیشا

 .  يدیکه هنوز نفهم یانگار انقدر شوکه هست یول یمتوجه شده باش گهید کردمیفکر م -

 ؟  دمیرو نفهم یرو ؟ چ یچ -

 ! اون بچه ماراله  نیرام -

 : نگاه کرد و گفت  انیگرد شده از تعجب و بهت به شا ییچند لحظه با چشما نیرام

 است ؟  هگانیمارال دختر منه ؟ مارال دختر من و ...  یعنی....  یعنی -

، از نظر مارال من پدرشم و واقعا هم مثل دخترم خودم  دونهینم يزیخودش چ یآره ، مارال دختر توه ول -

 .  ییپدرش تو.  ستمین شیپدر واقع یدوستش دارم ول

 : انداخت و ادامه داد  نیکوتاه به رام ینگاه انیشا. شکل گرفت  نیرام يلبها يرو يلبخند ناخودآگاه

تحت  گانهی مانیبعد از زا. اومد به اسم خودم براش شناسنامه گرفتم و مارال شد دخترم  ایمارال به دن یوقت -

ماه اجازه مالقات  کیتا . شد  يبستر شگاهیتو آسا یبرام سخت بود ول نکهینظر روانپزشک ها قرار گرفت و با ا

 يروز یتحمل کرد ول شدیرو م گانهی دنیدن نیهم يبرا بردیوقت م شیمارال نوزاد بود و نگهدار. نداد دکترش 

بود و  فهیفقط از سر وظ یخوب بود ول نکهیرفتار پرستارها با ا دنیرفتم با د شگاهیماه به آسا کیکه بعد از 
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 تیاونجا باشه و دکترش هم گفت وضع گانهی خوامیدرش نبود ، با دکترش صحبت کردم و گفتم که نم یمحبت

رو اوردم خونه از اون  گانهی. تحت درمان باشه  شهینداره و تو خونه هم م یکنترل آنچنان هب ازیکه ن هیطور گانهی

امتحان کردند  دونستنیکه م یسال دکتر ها هر جور دارو و قرص کیتا . به عهده گرفتم  شویروز خودم نگهدار

مصرف اون همه  دادینمجواب  یوقت. به خوردش بدن  ییدارو چیاجازه ندادم ه گهید نکهیجواب نداد تا ا یول

از دوستام  یکیکرده بودم رو کامل سپردم دست  سیکه تازه تاس يا هیآتل گهید.  بردیم نیقرص فقط بدنشو از ب

چون  رمیکدومشون پرستار بگ چیه ياومد برا یدلم نم. کردم  گانهیمارال و  يو خودمو کامل سرگرم نگاه دار

 . پرستار رفتارش از سر محبت نبود 

 : شده بود گفت  جیکه گ نیرام

 فوت شده ؟  یک گانهیپس  -

 : انداخت و گفت  نیبه رام ینگاه انیشا

 .  يبازم متوجه نشد -

 رو ؟  یچ -

 . فوت نشده  گانهی...  گانهی -

 .. یزنده است ؟ پس چرا گفت گانهی؟  یچ -

اوضاعش هنوز هم  گانهی نیرام. نشد  ی، ول یبه هم نزن مونویو آرامش زندگ يایدنبالش ن نکهیا يبرا -

رنگارنگ  يچند تا عروسک داشت که مادربزرگمون براشون لباس ها وایش میکه بود کیکوچ ادمهی. همونجوره 

تو  وایش. اونموقع  کردمی، همش مسخره اش م کردیم يو باهاشون باز نشستیصبح تا شب م وایدوخته بود و ش

درست مثل  گانهی.  کنمیکارو م نیبه مدت پنج ساله که دارم ا یمن تو بزرگسال یول کردیرو م ياون باز یکودک

 یچ چیه.  شیبرد نی، از ب يرو نابود کرد گانهیتو  نیرام.  کنهیهم نم یحرکت نیکوچکتر یعروسکه که حت هی

 .  يبوده که تو باهاش کرد يکار گانهی يماریو شروع ب یل اصلیدل گفتیدکترش م.  ینگذاشت یازش باق

 .  دیچک انیک از چشمان شاقطره اش چند

باهاش ؟ چطور  يخنده ها و سر به سر گذاشتناش تنگ شده ، چکار کرد يرو برگردون ، دلم برا گانهی نیرام -

 ؟  یکرد و عاشقت بود رو خرد کن يرو که اونطور برات فداکار گانهی یتونست

 . خوب گذشته بودند  يهر دو دلتنگ روزها. بود  یهر دو اشک چشمان

 .  گذرمیمثل قبل بشه و شده از جونم هم م گانهیتا  رمیباشه حتما م یباور کن اگه راه انیشا -
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وضع شده بهش شوك وارد کنه و باعث بشه به  نیکه باعث ا یکس دنید دیشا گفتیم لیدکترش همون اوا -

رف شد و دکترش گفتم منص يرو برا دیشنیکه اسمتو م یعکس العملشو موقع یوقت یبرگرده ول شیحال عاد

 نیخوب نشده فقط ا یقیرط چیبه ه گانهی.  دهیام نیکار آخر نیاالن ا یگفت امکان داره درمانشو کند کنه ول

 ؟  یکنیکمکم م نیرام. راه مونده 

 االن کجاست ؟  گانهی.  کنمیم يحتما ، هر کار -

 .کردم  يپرستار هم نگرفتم و شخصا ازش نگهدار گهید شگاهیتو خونه است ، بعد از اوردنش از آسا -

را مواخذه  انیشا دیبود با دهیبه کش ریاخ يهفته  کیکه  یبه خاطر عذاب یاز طرف.  دیچه بگو دانستینم نیرام

 .  دادیحق م انیهم به شا یاز طرف یول کردیم

 . ، فعال قدرت فکر کردن ندارم  دمیانجام م یبگ يهر کار -

 . داد  نیدر اورد و پشتش شماره اش را نوشت و به رام بشیاز ج یکارت انیشا

 . خسته شده  یحساب گهیکه فکر کنم مارال د میحاال هم بر.  میمنه ، در تماس يشماره  نیا -

 دنیبا د نیرام. انداخت  انیدر دل شا ینشست که ترس نیصورت رام يرو ياسم مارال لبخند دنیشن با

 : زد و گفت  يلبخند دادیکه به وضوح مضطرب بودنش را نشان م انیچشمان شا

 شتریهم ب دیمارال هر چقدر که دختر منه دختر تو هم هست شا.  رمیگیرو ازت نم يزیچ نباریمطمئن باش ا -

 .  يدار ياز من نسبت بهش حق پدر

 . ا رفتند شاپ خارج شدند و به سمت بچه ه یبا هم از کاف. در جوابش فقط لبخند زد  انیشا

. زد  یقیکنار هم لبخند عم دنشانیبا د نیرام.  دندیخندیها نشسته بودند و م مکتیاز ن یکی يو مارال رو یمان

 یو مارال خواهر و برادر بودند و و نسبت خون یمان. به مارال را درك کند  یمان ادیز يعالقه  توانستیحاال م

 . شوند  یمیشان باعث شده بود که انقدر زود صم

 یزد ، به طرف مارال و مان يدر جوابش لبخند انیکرد که شا انیبه شا ینگاه نیبچه ها رام شیپ دندیرس یوقت

نشاند و در آغوش  شیپا ينشست و مارال رو رو شیبلند کرد و خودش جا مکتین يمارال را از رو. رفت 

. درونش به وجود آورده بود  بایز یبغل کردن دخترش حس. بعد از مدت ها احساس آرامش کرد . گرفت 

 : و گفت  دیمارال را بوس يموها يرو. بود  ینیریش یول بیغر يدخترش ، واژه 

 خوش گذشت بهتون ؟  -

 : گفت  یهم با خوشحال یبله تکان داد و مان یبا خنده سرش را به معن مارال
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 ؟  میایفردا هم م.  یلی، خ ییبله بابا -

 .  نیایباشه ، فردا هم ب -

 : گفت  عیسر انیبپرسد شا يزیچ نکهینگاه کرد و قبل از ا انیبه شا مارال

 . مارال  يایتو هم م -

 . او را بابا صدا کند  نیرام شیپدر ماراله ، مارال پ دهیتازه فهم نیاالن که رام خواستینم

منتظر بود به خانه برسند ،  صبرانهیب نیرام. به سمت خانه شان به راه افتادند  کیگرم هر  یخداحافظ کیاز  بعد

دهد  انیمارال خواهرش است و به حسرت خواهر نداشتن پسرش پا دیبگو یبه مان عتریداشت هر چه سر میتصم

 . کردیهم فکر م یمان يداستان قانع کننده برا کیبه  دیالبته با. 

با  نباریا نیشد و رام شیها يکردن تمام باز فیطبق معمول با ذوق شروع به تعر یمان دندیبه خانه رس یوقت

 .  دادیبهش گوش م يتمندیلبخند رضا

داستان قانع کننده  کیدنبال . در فکر بود  نیصحبت کند ، رام یبتواند با مان نیشام را بخورند و رام یوقت تا

 .  دیبگو یرا به مان قتیحق توانستیچون قطعا نم گشتیم یمان يبرا

مخالفت کرد و  نیرام یهضم شود و بتواند بخوابد ول شیتا عذا ندیبب ونیزیتلو یخواست کم یاز شام مان بعد

 . با هم حرف بزنند  خواهدیگفت که م

شراره  یبه طور اتفاق خواستیاصال دلش نم. و صحبت کنند  نندیتاب بنش يبروند و رو اطیداشت به ح میتصم

 . خبر بدهد  و بعد به مادرش ندیرا بب گانهیاول  دادیم حیترج. از ماجرا با خبر شود 

 : گفت  رفتیهمانطور که به دنبال پدرش م یمان

 ؟  ییبابا یبگ يخوایم یچه حرف -

 .  زنمیحرفم رو م یپسرم اگر چند لحظه صبر کن -

همانطور نشسته برگشت  نیرام. تا نشستن رو تاب صبر کرد  یبود ول دهیامانش را بر يکنجکاو نکهیبا ا یمان

 : و گفت  یسمت مان

به مادر بزرگت  يزیخواهش کنم فعال چ خوامیمهمه و ازت م یلیبهت بگم خ خوامیکه م يزیجان چ یمان -

 باشه ؟ .  میتا بعد با هم بگ ینگ

 .  گمیباشه نم -
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از مسائل بزرگتر ها رو  یلیخ یکه بتون یفهمیو اونقدر م يبزرگ شد گهیجان تو د یمان نیبب. پسرم  نیآفر -

 . اتفاق افتاده  شیسال پ یلیبهت بگم خ خوامیکه م يزیچ.  یدرك کن

 اومده بودم ؟  ای؟ من به دن یک یعنی -

، امشب  یپرسیکه عکسش تو اتاقمه ازم م يدختر يدرباره  شهیتو هم نیبب. بله ، تو اونموقع دو سالت بود  -

 . درباره همون دختر بهت بگم  خوامیم

 جونه ؟  گانهیهمون که اسمش  -

،  میبا هم دوست بود میهمسن تو و مارال بود یاز وقت گانهیمن و . منه  يدختر عمو گانهی.  گانهیبله درباره  -

 .  میکردیم یخونه زندگ نیبا هم تو ا یحت.  میخوردی، با هم غذا م میکردیم يبا هم باز

 جون خونه نداشت ؟  گانهیچرا ؟ مگه  -

هم با هم  میما بزرگتر شد یوقت.  کردیم یما زندگ اون با نیهم يخدا برا شیرفته بودند پ گانهیپدر و مادر  -

چون من حالم  یشد مامانت ول گانهیخدا  شیمامانت رفت پ یمن با مامان تو ازدواج کردم و وقت.  میدوست بود

 . رفت  گانهیو  میخوب نبود با هم دعوا کرد یلیخ

 .  نیکن یخونه زندگ هیتو  نیباربد هر کدوم رفت يمثل مامان و بابا یعنی -

 دشیجد ينتونست به من زنگ بزنه و بگه خونه  نیهم يشد برا ضیجون رفت مر گانهی یوقت.  ییجورا هی -

 جون خواهرت کجا هستن ؟  گانهی دونستمیهم من تا امروز نم نیهم يکجاست برا

 : و گفت  ستادیا نیرام يو رو به رو نییپا دیتاب پر يبا تعجب از رو یمان

 من خواهر دارم ؟  ییخواهر ؟ بابا -

 : تاب نشاندش و گفت  يو رو دیرا کش یبا خنده دست مان نیرام

 . خواهر خوشگل و خوب  هیبله  -

 : گفت  نیح نیو در هم دنیپر نییو شروع کرد با ذوق باال و پا نییپا دیتاب پر ياز رو گریبار د یمان

 خواهرم کجاست ؟  ییآخ جون منم خواهر دارم ، بابا -

 : ادامه دهد و گفت  دنشیپر نییهمچنان به باال پا یگذاشت تا مان نیامر نباریا

 . که اون خواهرته  دمیامشب فهم نیمنم هم.  ی، باهاش دوست هم هست شیشناسیتو م -

 : و متفکر گفت  ستادیا یمان

 کدومشونه ؟ .  ایمارال ، عسل و پر. من دختر هستن  يفقط سه تا از دوستا -
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 . کدومشون خواهرت بود  یشتتو خودت دوست دا -

 : گفت  یمعطل یب یمان

 . مارال ، من مارال رو دوست دارم  -

 . چون خواهرت ماراله  یخوشحال باش یتونیخوب پس م -

 . بابا داره  هیمارال  ی؟ مارال خواهر منه ؟ ول یچ -

 يتو شده بابا انیشا ییدا نیهم ينبودم برا ششیاومده من پ ایبابا داره چون اونموقع که به دن هیبله مارال  -

 . مارال 

 :شده بود نشست رو تاب و گفت  جیهم گ یتعجب کرده بود و از طرف یکه حساب یمان

 ؟  هیک انیشا ییدا -

 . که امروز تو پارك بود  ییاون آقا -

 .  نیو اومد نیرفت ییجا هیکه باهاش  یهمون -

 . م خواهرت ماراله تو و پدر دو انیشا ییپسرم ، اون آقا دا نیآفر -

 . دارم  ییکه دا دونستمیمن نم یول -

که  دونستهینم یو شده پدر مارال ول دهیرو د گانهیتو همون سفر هم . نبود  نجایرفته بود سفر و ا تییچون دا -

 . به من زنگ بزنه  دیبا

با داستان  یبود که مان دواریام نیرام.  کردیرا هضم م شیها دهیانگار داشت شن. ساکت ماند  یکم یمان

 : بعد از چند لحظه فکر کردن گفت  یمان. قانع شود  شیساختگ

 بده ؟  یلیحال مامان مارال خ -

 : کرد و گفت  یپوف نیرام

 .  شهیزود خوب م یلی، مامان مارال هم حالش خ يکه خواهر دار یخوشحال باش دیجان تو االن با یمان -

 يزیچ نیچن دنیبچه بود و شن یمان.  دیبگو یبه مان گانهی میاوضاع وخ درباره يزیچ خواستیدلش نم نیرام

 . کودکانه اش خوب نبود  ي هیروح يبرا

را گرفت و  یدر آخر دست مان نیکه رام يرا کالفه کرد طور نیو رام دیمدام سوال پرس یساعت بعد مان کی تا

 . سوال نکند  گریبردش به اتاقش و خواباند تا د



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٢٨٠ 

 نکهیو حال بدش به خواب رفتند غافل از ا گانهیدر فکر  نیشدن و رام يبا افکار شاد خواهر دار یشب مان آن

 . آنها مشکوك شده  يشراره به شدت به هر دو

 : زد و خواب آلود گفت  یهمانطور که چشمانش را بسته بود غلت. شد  داریب یمان يبا تکانها نیرام صبح

  ؟ ي؟ تو مگه مدرسه ندار یمان هیچ -

 .  ادیم سمیسرو گهید قهیچرا دارم ، چند دق -

 ؟  يکرد داری؟ منو چرا ب یکنیچکار م نجایپس ا -

 ؟  میبه مارال بگ میریاز مدرسه برگردم م یخوب اومدم بپرسم وقت -

 : تخت و گفت  ينشست رو عیسر نیرام

 .  یسوالو بپرس نیکه ا يکرد داریمنو ب یعنی -

 : سرش را تکان داد و گفت  يبا حالت بامزه ا یمان

 . اوهوم  -

 : کرد خودش را کنترل کند و گفت  یسع یبود ول دهیبه حد انفجار رس نیرام

اون چشمات مگه  يبابا فدا یبعدش هم آخه پسر گلم ، اله يدرست جواب بد دیاوأل اوهوم نه و بله ، با -

 ؟  یصبر کن دیهزار بار نگفتم با شبید

 : کرد و گفت  نیرف زدن رامبه لحن ح يخنده ا یمان

 . صبر کردم  شبیخوب من از د -

 : بالش و گفت  ریو سرش را برد ز دیدراز کش نیرام

 . نشه  رتیاالنم برو که د یصبر کن شتریب دیکمه پسرم با -

 . صبر کنم  دیچقدر با یگی، از مدرسه برگشتم م رمیباشه م -

 : بلند بود گفت  یکه کم ییبا صدا نیرام نباریا

 .  يبرو ، خوابمو پروند یمان -

و با  دیرا بوس نیرام يتخت و گونه  يرا برداشت و رفت رو فشیک عیکرده سر یرا عصبان نیرام دیکه د یمان

 : گفتن 

 ! ییخداحافظ بابا -
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بار  نیاول يراشب قبل ب.  بردیخوابش نم گرید. بلند شد  شیبا خنده از جا نیرام. سرعت از اتاق خارج شد  به

از  یاز طرف. نگذاشته بود خوابش کامل شود  یمان یپنج سال گذشته توانسته بود تمام شب را بخوابد ول یط

 قتیمارال و گفتن حق دنید يبرا يادیذوق ز یمان. هم خوشحال بود  یاز طرف یبود ول یحرص یدست مان

بماند  یهمچنان دوست مارال باق دیبا یبفهمد و مان يزیچ دیگفته بود که مارال هنوز نبا یبه مان نیرام. داشت 

 .  کردیفکر م نیبود که رام يزیکمتر از چ یانگار صبر مان یول

و  دیدیرا م انیحتما شا دیبا. مختصر از خانه خارج شد  يگرفت و آماده شد و بعد خوردن صبحانه ا یدوش

 .  زدیباهاش حرف م

 .  شناختیشماره نم. زنگ خورد  لشیکه موبا کردیرا مرتب م گانهی يداشت لباسها انیشا

 ! بله  -

 .  میبا هم صحبت کن میتونیم.  نمی، رام انیسالم شا -

 .  تونمیاالن نم زنمیبعد من خودم زنگ م قهیچند دق -

 . باشه منتظرم  -

رو تخت  یدوست داشتن يمجسمه  کیطبق معمول همانند . انداخت  گانهیبه  یرا قطع کرد و نگاه لیموبا

 . سرد زل زده بود  یبا نگاه شینشسته بود و به رو به رو

 شدیکه بدتر نم گانهیوضع .  یکیبود در تار يریت یمطمئن نبود ول ادیانجام دهد ز خواستیکه م ياز کار انیشا

 بود چون تمام تالشش را دیدر قبال وجدانش روسف انیدر اون صورت شا یول کردینم رییتغ زیچ چیه تاینها! 

 . کرده بود 

 گانهی يرا به عهده  شانیدرباره زندگ يریگ میخوب شد تصم گانهیخودش و خدا قول داده بود اگر حال  به

شود  گانهی يبرا یعصب يفقط باعث حمله  نیرام داریاگر د. برود  رانیو مارال از ا گانهیاگر نشد با  یبگذارد ول

 تواستینم یول کردیم نیدر حق رام یزرگدر اون صورت ظلم ب نکهیبا ا. نباشد  يدارید گریپس بهتر است د

 . ببرد  نیو مارال را ب گانهی یآرامش زندگ

و  ستادینشاندش و خودش پشتش ا یصندل يرا گرفت و رو گانهیخودش آمد و حوله را برداشت ، دست  به

 . شد  گانهی يمشغول خشک کردن موها
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و همانجور آزادانه  دیبه موها کش یرا خشک کرد ، دست گانهیفر  يکه با سشوار موها قهیاز چند دق بعد

به اتاق . و از اتاق خارج شد  دیمبل کنار پنجره نشاند و خم شد و گونه اش را بوس يرا رو گانهی. گذاشتشان 

 .تماس گرفت  نیمارال رفت و با رام

 . سالم  -

 . شد  رید دیسالم ، ببخش -

 ؟  میصحبت کن میتونی، امروز م کنمیخواهش م -

 .  تونمیفقط عصر م. از خونه خارج بشم  ونمی، نم ادیامروز مارال رفته مهد و پرستارش نم -

 باشه عصر خوبه ، کجا ؟  -

 چطوره ؟ . دفتر تو ساعت هفت  -

 . ، پس منتظرتم  هیعال -

 خداحافظ. باشه ، رأس ساعت اونجام  -

 . خدا نگهدارت  -

 يبرا لشیخواست صحبت را شروع کند که موبا نیرام. نشسته بود  نیر رامدفت يرأس ساعت هفت تو انیشا

معلوم  رندهیتماس گ. هفت ساعت گذشته زنگ خورد ، بدون نگاه کردن به صفحه جواب داد  یبار ط نیچندم

 . بود 

 !  یبله مان -

 ؟  یخوب ییسالم بابا -

 . نکرده  يرییتغ چیه شیساعت پ میبله پسرم ، حال من از ن -

 ؟  میکه بر يایم یپس ک ییبابا -

 . شهیگفتم که بهت امروز نم یمان -

 . پارك  میریامروز هم م نیگفت انیشا ییهم تو هم دا روزید یول -

 .  شهیخوب پسرم االن نم -

 . به مارال نگم  یچیه دمیقول م ییبابا -
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پشت خط است و چه  یمتوجه شده بود چه کس گریکه د انیشا.  دیکش یقیچشمانش را بست و نفس عم نیرام

 بیو مارال را ترت یمان دارید خواستیزد ، دلش م يهم دارد لبخند یدارد و از همه مهمتر چه سماجت یدرخواست

 . نگاه کرد  نیرام یکالفگنبود پس ساکت فقط به  ریامکانپذ نیتا قبل از صحبت کردن با رام یدهد ول

 : گفت  نیلحظه بعد رام چند

 بعد ، باشه ؟  زنمیکن من بهت زنگ م یجان تو االن برو نقاش یمان -

 .  میبر ای، ب ییزنگ نه بابا -

 . هم زنگ نزن  گهیباشه باشه ، فقط االن قطع کن و د -

 .  زنمیزنگ م يکرد ریاگر د -

 .  یخداحافظ مان -

 : گفت  انیو رو به شا دیکش شیبه موها یرا قطع کرد و کالفه دست لیموبا

 . پارك  رهیم یک پرسهیم زنهیساعت داره زنگ م میاز ظهر که از مدرسه رفته خونه هر ن -

 : تر شد و گفت  قیعم انیشا لبخند

 . مورد به من رفته باشه ، منم کم صبرم  هی نیفکر کنم تو ا -

 : زد و گفت  يلبخند نی، رام شودیناراحت م هیتشب نیاز ا نیرام کردیکه فکر م انیکمال تعجب شا در

 . پس حتما به تو رفته  ستمیحتما حق با توه چون من انقدر کم صبر ن -

 .  میبرس مونیبه موضوع اصل ایب نیخوب رام -

 گانهیدرباره اوضاع  يمختصر حیتوض هیازت خواهش کنم اگر امکان داره  خوامیاول از همه م یول. موافقم  -

 .  يبهم بد

 : کامل شرح داد و گفت  نیرام يرا برا گانهی يماریب تیدر نها یمکث کرد ول یکم انیشا

 . برگرده  شیتو به حالت عاد دنیبا شوك د گانهی دوارمیام.  دهیام نیتو آخر داریحاال د -

 ؟  یبکن نکارویا يخوایم یک -

شروع  یبا مان داریاول با د یاگر موافق باش خوامیم ینباشه ول ندیبرات خوش آ دیشا شنهادمیپ نیرام نیبب -

 دینباشه شوك شد ازیبهش کمک کنه تا ن یمان دارید دوارمیدوست داشت ، من ام یلیرو خ یمان گانهی.  میکن

 .  میتو رو بهش بد دارید

 ؟  نمیرو بب گانهی يبزار يخوایوقت نم چیه یعنی -
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 : انداخت و گفت  نیبه رام ينگاه مردد انیشا

 يتو بهش حمله  دنیبا د خوادی، اصال دلم نم ختیریم تو هم به هم ماس دنیبا شن یحت گانهیفعال نه ،  -

 . دست بده  یعصب

نسبت  يحق و اجازه ا چیه گهید کنمیزدم ، فکر نم گانهیبه  یبزرگ بیمن آس. موافقم  یبگ یباشه ، هر چ -

 . االن که زنه توه ... داشته باشم ، مخصوصا االن که  گانهیبه 

انگار  یول دیایکوتاه ب نیچن گانهیمحال بود درباره  شناختیکه م ینینگاه کرد ، رام نیبا تعجب به رام انیشا

 . عوض کرده بود  یلیرا خ نیمجازات پنج ساله رام

 . زنگ خورد  گرید يبار نیرام لیو مارال صحبت کند که موبا یمان داریخواست درباره د انیشا

 : جواب داد  یبا کالفگ نیرام

 ؟  یمان هیچ گهید -

 ! ها  شهیم کیشد ؟ هوا داره تار ی، پس چ ییسالم بابا -

 : گفت  یآروم يبا صدا انیکرد و خواست جواب بده که شا یپوف نیرام

 .  نیلحظه صبر کن رام هی -

 : گفت  یانداخت و به مان انیبه شا ینگاه نیرام

 !دستت باشه  یچند لحظه گوش یمان -

 . باشه  -

 : گذاشت و گفت  یگوش کروفونیم يدستش را رو بعد

 ! بله  -

است هم  گانهیبا  دارید هیمارال ، هم  شیپ ادیب یمان يدینداره و اجازه م ياگر از نظر تو مورد گمیم نیرام -

 .  رسهیبه خواسته اش م یمان

 : چند لحظه مکث کرد و گفت  نیرام

 . شده  دایپ گانهی دهیمامانم لو م شیبره قطعا پ شیپ نجوریهم تمام شده و اگر ا ی، صبر مان هیفکر خوب -

 . مارال  شیدنبالش تا ببرمش پ میریبگو م یبه مان يدیپس اگر اجازه م -

 .  گمیباشه االن م -

 : برداشت و گفت  کروفونیم يدستش را از رو سپس
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 ؟  یمان -

 .  نجامیمن ا ییبله بابا -

 . فعال  ینگ یچیو به مادربزرگت هم ه یو آروم باش يقول بد دیبا یول گمیبهت م يزیچ هیجان  یمان -

 .  دمیباشه قول م -

مارال ، باشه  شیببردت پ ییدنبالت تا دا امیم انیشا ییجان تو االن برو آماده شو من و دا یپسرم ، مان نیآفر -

 ؟ 

 .  ییبابا یخوب یلیجون خ ی، آخ يوا -

 .  میایآروم باش ، برو حاظر شو ما االن م یمان -

 . رفتم خداحافظ  -

 . باشد تلفن رو قطع کرد  نیکه منتظر جواب رام نیبدون ا و

 یبا مان نیدم در رام. به راه افتادند  نیرام يخود به سمت خانه  نیبا ماش کیهر  انیو شا نیبعد رام قهیدق چند

 .  رونیب دیایتماس گرفت و گفت ب

 یشدند و به طرف مان ادهیپ نیهر دو از ماش انیو شا نیرام. خنده کنان از در خارج شد  یلحظه بعد مان چند

 : و گفت  دیکش یبه سر مان یبا لبخند دست انیشا. شد  رهیخ انیسالم کرد و به شا شانیبه هردو یمان. رفتند 

 جان ؟  یمان يچطور -

 : گفت  ییبا خوشرو یمان

 .  ییخوبم دا -

 : زد و گفت  يلبخند نیرام. نگاه کرد  نیبه رام یگفتن مان ییبا تعجب از دا انیشا

 .  یشییتو دا دونهیم یمان -

 : گفت  یرو به مان سپس

 . هم تو رو ببره  گهیگوش بده تا دفعه د ییباش و به حرف دا یمارال ، پسر خوب شیپ برهیتو رو م ییپسرم دا -

 .  دمیقول م ییباشه ، بابا -

تو فعال دوست .  یفعال به مارال بگ يزیچ دیهم نره که نبا ادتیو  نیبش نیپسرم ، پس برو تو ماش نیآفر -

 .  یمارال هست

 .  رهینم ادمینه  -
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 : دستش را گرفت و گفت  نیکه رام دیدو نیرام نیبه سمت ماش سپس

 .  امیمن نم. شو  ییدا نیسوار ماش -

 : صبر کرد و گفت  یکم نیرام. رفت و سوار شد  انیشا نیبه سمت ماش حرفیب یمان

خدا ،  شیگفتم مادرش رفته پ یمن به مان... من . تنها راه بود  یول ادیاز کارم خوشت نم دونمیم انیشا نیبب -

از حرفم ناراحت  دیشا. و منم مجبور شدم  کردیسوال م یلیدوستاش خ يمادرها دنیرفت مدرسه با د یوقت

 . نبود  یمان ياصال مناسب مادر بودن برا وایش یول یبش

 : و گفت  دیکش یقینفس عم انیشا

چون دل خودم هم  شمیروز افتاده ، ازت ناراحت نم نیبه ا وایهممون به خاطر ش ی، زندگ دمیبهت حق م -

 . ازش پره 

 .  یکنیممنون که درکم م -

به  تواستیهم به دفترش برگشت چون فعال نم نیشد و راه افتاد رام نشیکرد و سوار ماش یخداحافظ انیشا

 . خانه برود 

وارد خانه  انیشد و با شا ادهیپ نیاز ماش یبا خوشحال یمان دندیرس یوقت.  دیخندیذوق م یطول راه مان تمام

 .شدند 

 .  دیدو انیمحض وارد شدن مارال با خنده به سمت شا به

 ! سالم بابا  -

 : و گفت  دیخنده کنده کنان مارال رو بغل کرد و بوس انیشا

 . باهام اومده  یک نیخوشگلم ، ببسالم دختر  -

.  یمان شیآمد و رفت پ نییپا انیبا ذوق از بغل شا یمان دنیجلوتر رفت ، مارال با د یکم انیاز کنار شا یمان

 : گفت  انیشا

 .  نیکن يتو اتاقت و باز نیدخترم بر -

 . باشه بابا  -

به پرستار مارال سپرد حواسش  انیشا. شدند  يرا گرفت و به سمت اتاقش رفتند و مشغول باز یدست مان سپس

 . و مارال باشد و خود به اتاقشان رفت  یبه مان
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کنارش زانو  انیشا. مبل نشسته بود  يهمانطور آرام رو گانهی. رفت  گانهیکرد و به سمت  ضیرا تعو شیلباسها

 : گونه اش گذاشت و گفت  يرو يزد و بوسه ا

 .  ششیببرمت پ خوامیم.  يدوستش دار یلی، تو خ میرمهمان خوب دا هی، امروز  زمیعز -

با  انیشا. نشان نداده بود  یهنوز عکس العمل گانهی یآمد ول یتا اتاقشان م یمارال و مان يو خنده  غیج يصدا

 ي رهیرا با گ شیرا هم شانه زد و جلو شیلباس با رنگ شاد عوض کرد و موها کیرو با  گانهیلباس  يدواریام

همراه  یبه آرام گانهی. رفتند  رونیاتاق ب زرا گرفت و ازجا بلندش کرد و ا گانهیسپس دست . جمع کرد  یکوچک

 . دندیبه اتاق مارال رس نکهیتا ا زدیقدم م انیشا

 .نشده بودند  گانهیو  انیبودند که متوجه حضور شا شانیمشغول باز يو مارال به قدر یمان

مبل نشاند و به آشپزخانه رفت و  يبرد و رو منیبه سمت نش دیبچه ها را د يباز نکهیرا بعد از ا گانهی انیشا

 : گذاشت و به اتاق مارال رفت و گفت  زیم يها رو رو یخوراک. آمد  یخوراک ینیس کیبعد با  یقیدقا

 .  نیبخور يزیچ هی نیایو ب نیرو ول کن يبچه ها فعال باز -

 منیبه نش دنیبه محض رس. برداشتند و دست در دست هم از اتاق خارج شدند  يو مارال دست از باز یمان

 .  دیمادرش را بوس يو به زحمت از مبل باال رفت و گونه  دیدو گانهیرا رها کرد و به سمت  یمارال دست مان

 کردینگاه ممبل نشسته بود  يرو یحرکت چیکه بدون ه یبود و با تعجب به مارال و زن ستادهیا انیکنار شا یمان

 .  دیپرس انیانگار به خودش آمده باشد آرام از شا یبعد مان یکم. 

 جونه ؟  گانهیخانم  نیا ییدا -

 .  شهیشده که اونم اگر خدا بخواد زود خوب م ضیمر کمیجون ، فقط  ییبله دا -

 ؟  ششیبرم پ شهیم ییدا. شده  ضیجون مر گانهیبابا بهم گفته که  دونمیم -

 . ، برو  زمیآره عز -

 : و گفت  گانهیرفت کنار  یبه آرام یمان

 . هستم  یجون ، من مان گانهیسالم  -

 يدیام يتکان برا کیهمان  یتکان تکان خورد ول گانهیلحظه مردمک چشم  کیتنها  یمان يصدا دنیشن با

 . کرد  داریب انیدر شا میعظ

 : گفت  رفت و کنارش نشست و آرام بهش گانهیبا لبخند به سمت  انیشا

 ! چقدر بزرگ شده  یمان نی، بب میدار یچه مهمان خوب ینیبیجان م گانهی -
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 . بود  حرکتیهمچنان ب گانهی یول

 .  دندیکردند و خند يباز گانهیچشم  يجلو منیو مارال تو نش یمان انیشا يآخر شب طبق خواسته  تا

نگاه  کردیحس م انیشا ینشان نداد ول يگریعکس العمل د چیبه جز همان تکان مردمک ه گانهی نکهیا با

کماکان در سکوت  ینشسته بود ول گانهی يچهره  يتازه رو یانگار نشاط.  ستیقبل ن يبه سرد گرید گانهی

 .  بردیمطلق به سر م

که در دلش  یتا چند لحظه از شوق نیرام. خبر داد  گانهیدرباره عکس العمل کوچک  نیهمان شب به رام انیشا

 . وارد خانه شد  یبا گفتن خدا رو شکر با مان تیدر نها ینزد ول یبود حرف

بود  یخوب يسرد شدن هوا هم بهانه .  رفتیم گانهیو  انیشا يهر روز به خانه  بایتقر یآن شب به بعد مان از

 . کنند  يدر خانه باز دیبرودند و با توانندیقانع بشوند پارك نم یتا مارال و مان

به همان تکان  گانهیعکس العمل . چشمش باشند  يو مارال جلو یتا مان نشاندیم ییرا جا گانهیهر روز  انیشا

 . خوردن مردمک چشم محدود شده بود ، آن هم فقط چند بار 

 انیاز شا تیوضع دنیدکتر با فهم. داد  حیرا توض تیتماس گرفت و وضع گانهیبعد از مدت ها با پزشک  انیشا

 .  افتیبهبود خواهد  گانهیداشت که حال  دیمخواست تا به مطبش برود چون ا

تماش  نینشست و با رام یمبل يرفت ، رو منیرا داد و از اتاق خارج شد و به سمت نش گانهی يصبحانه  انیشا

 . گرفت 

 .سالم ! بله  -

 . بهت بگم  یمطلب مهم دیبا ياگر وقت دار نیسالم ، رام -

 .  دییندارم االن ، بفرما يکار -

 . زنگ زدم  گانهیبه روانپزشک  روزیمن د نیرام -

 ...درمان اثر نداشته و  یتو که گفت یروانپزشک ؟ ول -

 يماریب انیکه از اول در جر هیمنظورم پزشک.  رنشیدارو بهش بدن و تحت نظر بگ گهیدرسته ، نذاشتم د -

 . بوده 

 گفته ؟  يکننده ا دواریام زیخوب چ -

 . هست ، ازم خواسته امروز عصر برم مطبش  دیام گفتیم ینگفت ول یخاص زیچ -

 ؟  امیمنم ب ازهین -
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به  ی، بعد هم مارال و مان یباش انیدر جر خواستمیباهات تماس گرفتم ، اول که م يا گهید زیچ ينه برا -

هم  یمطمئنم مان. پکر شد  ی، کل ادین یامروز مان دیلحظه به مارال گفتم شا هیعادت کردند ، صبح  دارهاید

 .  ادیب تونهیامروز نم میبگ شهیناراحت م

 .  ادیو پرستارش هم نم رهیامروز مارال مهد نم دمی؟ تا اونجا که فهم میپس چکار کن -

 یاگر امروز برات مناسبه مارال و مان نمیبب خواستمیباشه ، م گانهی شیکه پ ادیعصر گفتم ب يدرسته فقط برا -

 ؟  يوقت دار.  رونیب يرو ببر

 .مارال را به دستش بسپارد  انیقابل باور نبود که شا شیچند لحظه سکوت کرد ، انگار برا نیرام

 گوش دستته ؟  نیرام -

 . لحظه حواسم پرت شد  هی دیبله ، ببخش... بله  -

 .  رونیب شونی؟ امروز مبر یگیم یخوب چ -

 .  ستین ی، مشکل برمشونیآره م -

 دفتر ؟  ارمشیب.  شتیپ ارمیباشه پس من قبل رفتم مارال رو م -

 .  رونیب میریو م یدنبال مان رمیم نجایاز ا نجایا ارشیآره تا اون موقع دفترم ب -

 ... باشه فقط شراره خانم  -

 .  نتشیفعال مادرم بب شهیاست و نم گانهی هیشب یلیحواسم هست ، مارال خ -

 خداحافظ . باشه پس تا عصر  -

 . خدا حافظ  -

. بهش اعتماد کند  يزود نیبه ا انیشا کردیفکرش را هم نم. لبخند زد  يقطع کرد و با ناباورتلفن را  نیرام

 .  شهیپدر مارال محسوب م انیشا یچه قانون یچه از لحاظ عاطف یول نهیدرسته مارال دختر رام

 . جواب داد  یخود مان شهیمثل هم. مدرسه نداشت  یبا خانه تماس گرفت ، پنجشنبه بود و مان یخوشحال با

 ! بله  -

 ؟  یسالم پسرم ، خوب -

 .  خورمی، آره خوبم ، دارم پاکرن م ییسالم بابا -

 :  دیبا تعجب پرس نیرام

 ! ؟ پاکن ؟  يخوریم یچ -
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 . پاکن نه پاکرن  یینه بابا -

 ؟  گهید هیپاکرن چ -

از خودش دور کند ، چند لحظه  یرو کم یگوش نیکه باعث شد رام هیکه پاکرن چ دیبا داد از شراره پرس یمان

 : که گفت  دیمادرش را شن يبعد صدا

 !پاپ کورنه نه پاکرن  يخوریکه م یاون یمان -

 .  گفتینا آشنا و سخت بودند را اشتباه م شیکه برا ییهنوز هم کلمه ها یمان. کرد  يخنده ا نیرام

 . پاپ کورن  گهیمامانبزرگ م ییبابا -

و مخصوصا  یآروم باش يقول بد دیبهت بگم که با خوامیم يزیچ هی یخوب مان. ، نوش جانت  دمیبله شن -

 .. فعل به مادربزرگت  يزیچ

 : را گفت  نیادامه حرف رام عیسر یمان

 .  گمی، باشه نم مینگم تا بعد با هم بگ -

 : خودش را کنترل کرد و گفت  یخنده اش گرفته بود ول نیرام

 .  رونیب میبر میخوایدنبالت ، امروز با مارال م امیآماده باش تا ببعد از ظهر  یمان -

 ؟  ي، کجا ؟ شهرباز ییبابا يوا -

 .  يشهرباز میریم نیخوایبله اگر م -

 .  ییبابا یخوب یلیخ... آخ جون ... آخ جون  -

 . پس آماده باش و درضمن آروم هم باش  -

 . باشه خداحافظ  -

 . خداحافظ  -

ذوق کرد و  یمارال هم مانند مان.  رونیبروند ب نیهم موقع ناهار به مارال خبر داد که قراره عصر با رام انیشا

 .  يبرن شهرباز خوادیگفت م

 زیداشت به همه چ يمارال از بدو ورود به شرکت با کنجکاو. برد  نیمارال را به شرکت رام انیاز ظهر شا بعد

 .  کردینگاه م

 . وارد شودند  توانندیقبال گفته و م نیگفت رام یاطالع بدهد و منش نیخواست تا به رام یاز منش انیشا

 . وارد شدند  نیرام دییرفت و در زد و بعد از بفرما نیبه سمت اتاق رام انیشا
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 . دست داد  انیخود بلند شد و جلو آمد و با شا يو مارال با لبخند از جا انیشا دنیبا د نیرام

 . تو  لیمارال تحو نمی، ا نیسالم رام -

 . هم با همان لبخند جوابش را داد و کنار مارال زانو زد تا همقدش شود  نیرام

 : بزند مارال گفت  یحرف نیرام نکهیاز ا قبل

 .  رونیب میریم یکجاست ؟ بابا گفت با مان یسالم عمو ، مان -

 یسع یرنگ باخت ول یکم نیلبخند رام انیهم بابا گفتن به شا یحرف مارال و عمو گفتنش و از طرف دنیشن با

 : کرد حفظش کند و گفت 

 خوبه ؟ .  رونیب میریدنبالش و م میریخونه است ، با هم م ی، مان زمیسالم عز -

 : برگشت و گفت  انیبه سمت شا یو سادگ یکوک تیدر نها مارال

 . عمو رو بغل کنم  شهیبابا م -

 : متعجب گفت  انیشا. با تعجب به مارال نگاه کردند  انیو شا نیلحظه رام کی

 .  یتونی، م زمیآره عز -

با خنده و ذوق  کردیو بغلش م شدیم زانیآو انیاز گردن شا یکه موقع ذوق زدگ شیشگیطبق عادت هم مارال

 : گفت  يشاد يحلقه کرد و با صدا نیرا دور گردن رام شیو دستها دیپر

 ! خوبه  یلیعمو خ... آخ جون  -

که از حرکت مارال  نیرام یبا لبخند نگاهش کرد ول ستیچ يبود اجازه گرفتن مارال برا دهیفهم گریکه د انیشا

.  ستادیدستانش دور مارال حلقه کرد و بغلش کرد و صاف ا تیدر نها یماند ول حرکتیشوکه بود چند لحظه ب

 . د نگاه کر انیمارال زد و به شا يموها يرو یپر محبت يبوسه 

 یبه خوب نیوجود داشت که رام یدر عمق نگاهش ترس و اضطراب یول کردیبا لبخند نگاهشان م انیشا نکهیا با

 .  کردیدرکش م

مارال را از  ترسدیم نیحاال با وجود رام یول داندیاز بدو تولد مارال پدرش بوده و مارال را دختر خودش م انیشا

 . مارال است  یقیپدر حق نیهر چه باشد رام. دست بدهد 

 : گذاشت و گفت  نیزم يمارال را رو نیرام

 .  یدنبال مان میکه با بر امینشسته من االن م رونیکه ب یهمون خانم شیمارال جان لطفا چند لحظه برو پ -

 : اش گفت  یبه سمت در رفت و رو به منش سپس
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 . لطفا چند لحظه حواستون به مارال باشه  یخانم شکوه -

 . فرستاد  یمارال را به سمت خانم شکوه سپس

 .  نندیخواست بنش انیاز شا نیخارج شدن مارال رام با

شدم ترس تو  کیهر وقت به مارال نزد خوادیروشن باشه ، اصال دلم نم نمونیب زیهمه چ خوامیم انیشا نیبب -

 .  نهینگاهت بش

 ... من  نیرام -

 گانهیمن به مارال و  يتو پنج سال به جا انیشا.  کنمیکامال درکت م.  انیشا ستین یحرف چیبه ه يازین -

که من فکر  یهست یتو مرد تر اون. اشتباه بوده  تتیام از شخص هیکه برداشت اول کنمیاعتراف م.  يمحبت کرد

  . مارال رو داشته باشم  يپدر بودن برا اقتیوقت ل چیه کنمیکه کردم فکر نم يبا کار.  کردمیم

  

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

 

لحظه ام  کی یسالها حت نیتو ا.  دونمی، من مارال رو دختر خودم م گمیرك بهت م.  نیحرفو نزن رام نیا -

 یول...  یول ستیمارال ن يخون من تو رگها. نداشتم  ینقش چیحس نکردم که من در به وجود اومدن مارال ه

خون تو .  ینم قبول دارم که تو پدرشیا یول.  شتریب یلیخ یمن مارال رو مثل دختر خودم دوست دارم حت نیرام

 ...  نیا..  نیو ا. ماراله  يرگها يتو

که  کنمینم يوقت کار چیکه ه خورمیبه تمام مقدسات به جون خودم قسم م ی، ول یکنیفکر م یچ دونمیم -

 .  ی، تو هم مثل من پدرش رمیگیمن مارال رو ازت نم گمیم گهیبار د هی. مارال ازت دور بشه 

 : زد و گفت  نیرام يبه شانه  یجا برخواست و دست از انیشا

مارال . از دست بدم  تونمینم گهیمارالو د یحرفم درست نباشه ول دیشا نکهیاز دست دادم ، با ا زایچ یلیمن خ -

 . سالها تحمل کنم  نیرو تو ا گانهی يماریبا وجود ماراله که تونستم درد ب.  مهیزندگ ينفس منه ، همه 

 : گفت  یبخش نانیهم از جا برخواست و با لحن اطم نیرام

 ! من نه  ي لهیحداقل به وس.  خورمی، قسم م يدیاز دستش نم -

 .  دوارمیام -

 . رفت و بعد از چند سفارش به مارال در خصوص آروم بودن از شرکت خارج شد  رونیکرد و ب یخداحافظ سپس
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 : و گفت  دیبه طرفش دو نیرام دنیمارال با د. فتر خارج شد کتش را برداشت و از د نیرام انیاز رفتن شا بعد

 عمو ؟  میریاالن م -

 .  میری، االن م زمیآره عز -

رفت و بعد از چند سفارش دستش را به سمت مارال گرفت و مارال خندان دست  یبه طرف خانم شکوه سپس

 . گذاشت  نیکوچکش را در دست رام

و  ندیعقب بنش یدوست نداشت صندل یمارال هم مانند مان. شدند  نیاشهم از شرکت خارج شدند و سوار م با

 . مارال فرستادش عقب  يبدون توجه به غر ها نیرام یهنگام سوار شدن غر زد ول

 :  دیتکان خورد و پرس شیخانه مارال مدام در جا ریطول مس در

  "؟  میرسیم یک " -

  "؟  میمونده برس یلیخ " -

  "؟  میرسیم گهیچقدر د " -

 هیشب کردیاز آنچه که فکر م شتریمارال ب. کالفه شدن به شدت خنده اش گرفته بود  يبه جا نیرام نباریا یول

 . بود  کسانیکامال  شانیرفتارها. بود  یمان

جب  يانگار رو یو مان دیایتماس گرفت و گفت ب یبا مان نیرام. دم خانه  دندیرس قهیبعد از چند دق باالخره

 . فراموش کرد در را ببندد و مجبور شد دوباره برگردد  یو حت دیدو رونیچند لحظه بعد از خانه بنشسته باشد 

کوچکش خواهرش  يهم متقابال با دست ها یرا بغل کرد و مان یو مان دیسوار شد مارال با ذوق پر یمان یوقت

 :  عیبا گفتن سر.  ردیرا بگ شیاشکها زشیر يصحنه نتوانست جلو نیا دنیبا د نیرام. را بغل کرد 

 !  امی، االن م نینش ادهیپ نیبچه ها از ماش -

 دهیکه چند لحظه قبل د يصحنه ا. بغضش گرفته بود  ادیز یاز خوشحال. شد  اطیشد و وارد ح ادهیپ نیماش از

اد پاك و ش يبه روزها. بودند که به آن سن برگشته بودند  گانهیانگار خودش و . آشنا بود  اریبس شیبود برا

 . شان را خدشه دار کند  یخوش توانستینم زیچ چیکه ه یکودک

سوار  يسپس با لبخند شاد دیایصبر کرد تا به خودش ب يا قهیبود چند دق نیکه حواسش به ماش یحال در

 : شد و گفت  نیماش

 .  میبر نیخوایخب ، بچه ها کجا م -

 : گفت  عیسر مارال
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 !  يشهرباز -

 : با لبخند گفت  نیرام. کرد  دییهم حرفش را تا یبه دنبالش مان و

 .  يشهر باز میبر میخوایسر جاتون که م نینیپس صاف بنش -

 . تهران رفتند  يها يشهرباز نیاز بهتر یکیراه افتاد و با هم به  نیو مارال صاف نشستند و رام یمان

ها و مسابقات مجاز سنشان را  يمام بازت بایدست هم را گرفته تقر یبا خوشحال یساعت ده شب مارال و مان تا

 شانیشنهادیپ يبه نوبت آنها را به سمت باز نیو رام دادیم يشنهادیپ کیهر  يبعد از هر باز. کردند  يباز

 .  بردیم

 يکه روز ینیرام. خوردند  تزایرفتند و هر سه پ يگرسنه شدند با هم به فست فود شهرباز یوقت يباز یاز کل بعد

 . مخالف صد در صد فست فود بود حاال در مقابل فرزندانش کوتاه اومده بود و آنها را به فست فود آورده بود 

 دیچشیرا م یبعد از هشت سال پر از رنج تازه داشت طعم خوشبخت نیرام. گرم و شاد خوردند  یطیرا در مح شام

 گریاگر د یحت شدیهم حالش خوب م گانهیکند ، اگر  یتا احساس خوشبخت شدیو مارال باعث م یوجود مان. 

 .  کردیاش را کامل م یهم ، خوشبخت دشیبخشیوقت نم چیه

با نگاه کردن به صفحه . زنگ خورد  لشیبازگشت بود که موبا يو مارال برا یدر حال متقاعد کردن مان نیرام

 . است پاسخ داد  انیشا رندهیتماس گ نکهیا دنیو فهم لیموبا ي

 . سالم ! بله  -

 ؟  نییسالم ، کجا -

 ؟  یی، تو کجا میهست يما هنوز تو شهرباز -

 !  نجایا يایب شهیمن خونه ام ، م -

به او آنقدر اعتماد کند که به خانه  انیشا کردیباز هم فکرش را نم. از تعجب چند لحظه مکث کرد  نیهم رام باز

 . آنجا بود دعوتش کند  گانهیشان که 

 ؟  يایشد ؟ م یچ نیرام -

 .  میایباشه ، باشه االن با بچه ها م -

 . پس منتظرتونم  -

 .  میباشه اومد -

 : گذاشت و رو به بچه ها گفت  بشیرا داخل ج لیموبا
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 .  میبر نیخب اگر غذاتونو خورد -

 : آرام گفت  یمان

 .  میبر ییباشه بابا -

 دهیگذاشته و خواب یمان يمارال سرش را رو شانه  دیجب دمارال نگاه کرد تا جوابش را بشنود که در کمال تع به

 .  داردیکوچکش خواهرش را نگاه م يهم دارد با دست ها یو مان

 .  دیخواب یمارال ک!  یمان -

 .  دیخواب يزدیبا تلفن حرف م یداشت ی، وقت ییآروم بابا -

 : به فرزندانش زد و گفت  يلبخند پر مهر نیرام

 ؟  میبر امیتا برم پول غذا رو حساب کنم ب یچند لحظه مواظب خواهرت باش یتونیم یمان -

 .  تونمیم ییبله بابا -

 .  نییپا افتهیپسر گلم ، مواظب باش سرش ن نیآفر -

 . نه مواظبم ، محکم گرفتمش  -

 نیرام. رفتند  نگیمارال را بغل و به سمت پارک یرفت و پول غذا را حساب کرد ، برگشت و به آرام عیسر نیرام

با  نیرام. کوچکش را دراز کرد  يو سوار شد و پاها دیدو عیسر یرو زد ، مان ریدزدگ نیبه ماش دنیقبل از رس

، سپس  افتندیو سپرد که مواظب باشد ن اشتگذ یمان يپا يخواباند و سرش را رو یصندل يلبخند مارال را رو

 . راه افتاد  یخودش هم سوار شد و به آرام

 .زنگ زد و گفت که مارال خواب است و در را باز کند  انیبه شا نیرام انیو شا گانهی يبه خانه  دنیاز رس قبل

با لبخند به  انیشا. داد  انیمارال را بغل کرد و به دست شا یبه آرام نیدم در بود ، رام انیشا دندیرس یوقت

 : نشاند و گفت  شیموها يرو یطوالن يمارال نگاه کرد و بوسه ا

 . داخل  دییبفرما -

 : گفت  یو رو به مان ستادیا انیشا. شدند  اطیهم وارد ح با

 . بزارمش سر جاش  امیو پتوشو بزن کنار تا ب یجون برو اتاق مارال و روتخت ییدا -

 : با گفتن  یمان

 . االن  نیباشه ، هم -

 .  دیسمت خانه دو به
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 : و گفت  نیبرگشت سمت رام انیشا

 ... گانهی يصدات برا دتیداخل ، شن يایتعارفت کنم ب تونمینم نیرام دیببخش -

 .  مونمیمنتظر م نجایبراش خوب من هم دونمی، م انیمتوجه ام شا -

 . بهت بگم  عتریدکتر رو هر چه سر يگفته ها دی، با گرمیمن االن برم -

 رونشیب يگذاشت و لباسهاداشت  یاز تخت که روتخت یقسمت يبه سمت خانه رفت و مارال را ابتدا رو انیشا

که  دیرا د یاز اتاق خارج شد و مان. مرتب کرد  شیخواباند و پتو را رو شیکرد و سر جا ضیرا با لباس خواب تعو

 .  زدیمبل نشسته داشت چرت م يرو

 .  میتا من و بابات صحبت کن ششیبرو تو اتاق مارال پ ایب يخوایجان اگر م یمان -

 . به سمت اتاق مارال رفت  حرفیب یمان

 . رفت  اطیداغ به ح يابتدا به آشپزخانه رفت و بعد از درست کردن دو نسکافه  انیشا

از نسکافه ها را دستش داد  یکیبه سمتش رفت و کنارش نشست و . ها نشسته بود  مکتیاز ن یکی يرو نیرام

 . 

 .  چسبهی، م میهوا صحبت کن نیتو ا میحاال که مجبور -

 : را گرفت و گفت  وانشیل نیرام

 : گفت  یممنون ، خب حاال دکتر چ -

عکس العمل نشان دادن  گفتیم.  شهیخوب م گانهیمطمئنه که حال  بایتقر گفتیبود ، م دواریام یلیدکتر خ -

 .  میباش دواریام میتونیو م هیخوب یلیخ ينشانه  یبا مان دارید نیاونم تو اول

 کمکش کنه ؟  تونهیم یبا مان دارید یعنی -

 ! نه  -

 ؟ ی؟ پس چ! نه  -

 : گفت  يبا خونسرد انیشا

تو اونم  دارید گفتیدکتر م. باشه  یشوك مناسب تونهیبا تو م دارید میزدیهمونطور که از اول حدس م نیرام -

 . باشه  رگذاریتاث یلیخ تونهیهمه مدت که خاطرات سرد شدن م نیبعد از ا

 . اطرافشه  طیو درك مح قادر به فکر کردن گانهیمگه  -

 : انداخت و گفت  نیبه رام ینگاه انیشا
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البته درك .  ستین یحرکت چیقادر به انجام ه یول کنهیاطرافشو درك م طیکامال مح گانهیصد در صد ،  -

و اگر اون اتفاق بتونه  نهیبیافته رو م یکه اطرافش م ییفقط اتفاقا گانهی.  ستین یفرد معمول کیکردنش مثل 

 .  مونهیم یمطلق خودش باق سکوتتو  نصورتیا ریدر غ دهیالعمل نشون م یشوك الزم رو بهش وارد کنه عک

 .  ادیوضع در ب نیتا از ا ازهیکه ن ينه به اندازه ا یشوکه اش کرده ول یمان داری، د یمان دنیمثل د -

 .  نهیبب تو رو گانهیوقتشه  گهیو حاال دکتر م!  قایدق -

 .  نمشیبب دیبا یک -

من مخالفم ، اصال از  یول میرو اونجا انجام بد نکاریو ا میکن يبستر مارستانیرو تو ب گانهی گفتیدکتر م -

 قیبا تزر شهیم یعصب يدچار شوك و احتماال حمله  گانهی یوقت خوامینم.  ادیروش آرام کردن اونها خوشم نم

 . و کرختش کنند  حسیچند تا آرامبخش آرومش کنن و تا چند روز ب عیسر

 خونه ؟  ادی؟ دکتر م میبکن نکارویا يخوایچطور م یباهات موافقم ، ول -

وارد شدم  زیپنج سال انقدر به همه چ نیمن تو ا. به همون روش آرومش کنه  خوادیبازم م ادیاونم اگر ب! نه  -

 . باشه  گانهیتو و  دارید نجایفردا هم خوامیم یاگر موافق. بکنم  دیبا چکار يموارد نیکه بدونم در چن

 من بدتر نشه ؟  دنیبا د گانهی؟ وضع  یمطمئن انیشا -

 !  شهیعوض نم یچیه تشینها!  شهیبدتر که نم نیاز ا گانهیوضع  نیرام -

 . بره  شیپ یبه خوب زیهمه چ دوارمیحق با توه ، ام -

 . هم هست  يمسئله ا کی نی، رام دوارمیمنم ام -

 : گفت  انینگاه کرد و شا انیمنتظر به شا نیرام

 . شراره خانم  -

 داره ؟  هیقض نیبه ا ی؟ مادرم چه ربط هی؟ منظورت چ یچ -

 : و گفت  دیکش یقینفس عم انیشا

 يبه بهبود تونهیم یلیوضع خارج بشه حضور شراره خانم خ نیاز ا گانهیخدا  دیاگر به ام یفردا که نه ول يبرا -

 . حالش کمک کنه 

سکته  نهیوضع بب نیرا تو ا گانهیمادرم اگر . به مادرم بگم  زویبهتر بشه تا همه چ گانهیمن فقط منتظرم حال  -

 یحداقل نه تا زمان. گفت  يزیبهش چ شهیکرده و فعال نم دایچند ساله مشکل پ نی، قلبش تو ا هیکردنش حتم

 . اشه کرده ب يرییتغ گانهیکه حال 
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فقط  گانهی یوقت يکسر يقبول کنه ، چون قبل از فوت آقا گانهیالبته اگر . همون موقع گفتم  يمنم برا -

رو نشون داد که موقع  یبه شراره خانم خبر بدم ، همون عکس العمل يخوایبهش گفتم م یسکوت کرده بود وقت

 .  دادیاسم تو نشون م دنیشن

 ؟  میبکن نکارویفردا ا يخوایم یمطمئن.  میریگیم میبعد تصم شهیم یفردا چ مینیباشه ، بب -

 .  رونیمارال رو ببره ب تونهی، م ادیآره ، فردا پنجشنبه است و پرستار مارال م -

کنار  یمان دید یرا صدا کند ول یبه داخل خانه رفت تا مان انیشا. هم با هم صحبت کردند  گرید قهیدق چند

 .  دهیهمان حالت خواب نشسته و در نیزم يمارال رو

 : بغلش کرد و از خانه خرج شد و گفت  یآرام به

 . شدند  هوشیطرف ب هیکردن که هر کدوم از  يهر دوشون انقدر باز -

 : زد و گفت  يلبخند نیرام

 .  کنمیکردن ، اصال تعجب نم يو باز دنیچقدر دو یدونیاوه نم -

 . از خانه خارج شد  یرا بغل کرد و بعد از خداحافظ یمان سپس

تخت  يرا عوض کرد و رو شیلباسها. به خانه برگشت و اول به مارال سر زد و سپس به اتاقشان رفت  انیشا

 . برگشت  گانهیو به سمت  دیدراز کش

 : آرام زمزمه کرد . بود  دهیآرامش خواب تیدر نها گانهی

 يام دلم برا گانهی؟  شهیوضع تموم م نیا یعنی؟  يخوری؟ تکون م یزنیحرف م گهیفردا شب تو د یعنی -

 میبترسون ستیحواسم ن یو وقت يتنگ شده ، دلم تنگ شده که مثل اون سه سال سر به سرم بزار یلیصدات خ

،  زمیبرگرد عز. شده  تنگپاکت  يخنده ها يدلم برا.  يبلند بخند يکارت با صدا ي جهیبه نت یستیبعد با

 . برگرد  یتو فقط به زندگ. کنه  تتیاذ ینمذارم کس گهیبرگرد د

 کردیو دعا م کردینگاه م گانهیتا صبح داشت به  انیشا.  امدیخواب چشمانشان ن نیو نه رام انیشب نه شا آن

 زیچ کی يهر دو برا. هم تا صبح فکر کرد و دعا کرد و نذر کرد  نیرام. کرده باشه  رییتغ زیشب بعد همه چ

 .  کردندیخالصانه دعا م

 . رفت  گانهی يآرامتر شدن به خانه  یکم ياز خانه خارج شد و برا یمان يفرار از سوالها يبرا نید رامزو صبح

 . منتظر اوست  ازدهیاز خانه خارج خواهد شد و ساعت  میداده بود که مارال ساعت ده و ن امیپ انیقبل شا شب
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 یاز طرف.  دیترسیم گانهیز عکس العمل به شدت ا. مدام راه رفت و دعا کرد  نیرام قهیساعت ده و چهل دق تا

 چیه گانهی دیترسیهم م یبهش برسد و از طرف یبیوارد کند و آس گانهیبه  يشوك بد دارشانید دیترسیم

 . نکند  يرییتغ

 . شد  گانهیو  انیشا يخانه  یو دعا کنان راه دیپر ام یبا دل نیو رام دیزمان رفتن رس باالخره

 نیآمادست و در را باز کرد و رام زیگفت که همه چ انیتماس گرفت و شا انیشا لیدم در با موبا دیرس یوقت

 . وارد شد 

 . به طرفش رفت و سالم کرد  نیرام. بود  ستادهیساختمان مضطرب ا يدم در ورود انیشا

 ؟  يسالم ، حاظر -

 ؟  ادیب گانهیسر  یینگرانم ، نکنه بال یلیخ انیفکر کنم ، شا -

 . کار موافقه  نیدکترش هم با ا یرو داشتم ول ینگران نیمنم قبل از مشورت با دکترش هم -

 ؟  دارهی؟ ب میباشه ، بر -

 : مکث کرد و گفت  یکم انیشا

 .  می، بر دارهیآره ب -

و گذاشت  نیرام يشانه  يدستش را رو انیشا. رفتند  گانهیو  انیهم وارد خانه شدند و به سمت در اتاق شا با

 : آرام گفت 

آروم برو طرفش ، .  شهیورودت نم يمتوجه  رونهیپنجره نشسته ، نگاهش رو به ب يرو به رو یصندل يرو -

 .  یبش کشینزد دینبا يدفعه ا کی گفتیدکترش م

 ؟  یمونی؟ کجا م یکنیباشه ، حواسم هست ، تو چکار م -

 .  زهیهر دومون عز يبرا گانی. مواظب باش  نیرام. . .  يبر دیمن پشت در هستم ، تنها با -

در  انیو با آوردن اسم خدا آرام وارد اتاق شد و شا دیکش یقیباشه تکان داد ، نفس عم یسرش را به معن نیرام

 . را پشت سرش بست 

 . پنجره نشسته بود  يکه رو به رو يبه دختر دیرا دور تا دور اتاق گرداند تا رس نگاهش

. حرکت کرد  گانهیاسم خدا را به زبان آورد و به سمت  گرید يبار.  دیتپیاش م نهیدر س با شدت تمام قلبش

 . بود  شیبه حضورش نداشت و نگاه سردش به رو به رو یتوجه چیه گانهی یول ستادیکنارش ا
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 دیدرست مقابل د بیترت نیبود نشست و به ا گانهیکه درست مقابل  یمبل يحرکت کرد و رو یبه آرام نیرام

 . قرار گرفت  گانهی

 . شد  شیرو به رو يصحنه  يکم کم انگار متوجه  نیبه نگاه سردش ادامه داد تا ا گانهی يلحظه ا چند

نگاه کرد و  گانهیعکس العمل  نیبا شوق به ا نیرام. گرد شد و نگاهش وحشت زده  يا کدفعهی گانهی چشمان

 . زمزمه کرد آرام با شوق فراوان . صورتش به وجود آمد  يرو يلبخند

 . جان  گانهی!  گانهی -

 دارشیبا د گانهیحاال که . همان نگاه وحشت زده و چشمان گردش بود  گانهیتنها حرکت  یصبر کرد ول یکم

 .  ندیرا بب گانهیتا آخر راه را برود و تا آخر حرکات  خواستیعکس العمل نشان داده بود م

دلش  یلیخ. را در دست گرفت  گانهیجلو برد و دستان  یزد و دستانش را به آرام گانهی يبه رو يلبخند

حرمت نگاه  دیبود و با انیزن شا گانهی. امکان نداشت  یول دیبوسیرا م گانهیدستان سرد و لرزان  خواستیم

 .  داشتیم

و  دیحدش رس نیبه آخر گانهیوحشت  نکهیرا در دست نگاه داشت تا ا گانهیدستان لرزان  يلحظه ا چند

 کیهنوز  یبلند شده و فرار کند ول شیکرد از جا یو سع دیکش رونیب نیرام يدستا يدستانش را به شدت از تو

 . افتاد  نیزم يقدم نرفته رو

 . را گرفت و برش گرداند  شیبه سمتش رفت و بازو عیسر نیرام

را  شیتکان داد و سرشع بازو! نه  يبه معنا نینگاه کرد و سرش را آرام به طرف نیبه رام دهیترس یبا نگاه گانهی

 يها غیالبته ج. زدن کرد  غیگذاشت و شروع به ج شیگوشها ي، دستانش رو رو دیکش رونیب نیاز دست رام

 يها غیج يهر لحظه صدا یول دادندیانجام نم یاش کارشان را به درست یصوت يدر حد ناله بودند و تارها شی

 .  شدیاش بلند تر م یدر پ یپ

 گانهی یول ردیرا بگ گانهیدارد  یکه سع دیرا د نیوارد اتاق شد و رام مهیسراس انیشا گانهی يشدن صدابلند  با

 .  خوردیمدارم دارد تکان م زندیم غیگذاشته و ج شیگوشها يرا رو شیکه دستا یدر حال

 : و گفت  دیرا گرفت و محکم او را در آغوش کش شیرفت و بازوها گانهیبه سمت  انیشا

 !  انیمنم شا. . .  زمینترس عز. . . منم .  گانهی، آروم باش  زمیآروم باش عز -

آرام و  يبا صدا انیشا دنیزدن برداشت و سرش را بلند کرد و با د غیدست از ج گانهی انیشا يصدا دنیشن با

 : گفت  يخشدار
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 !  انی. . شا  -

 : را بغل کرد و گفت  گانهی یبا خوشحال انیشا

 . شکرت  ای، خدا یزنیحرف م ي، قربونت برم تو دار نایجان شا -

 . حلفه کرد و محکم خود را در آغوشش پنهان کرد  انیرا باالتر اورد و دور شا شیدستا گانهی

 .  دادیرا نشان م شانیخوشحال تیکه نها یاشک شوق. بود  يهر دو اشک از چشمانشان جار نیو رام انیشا

 . حرف زده بود ، حرکت کرده بود ، نگاهش را گردانده بود و احساساتش را نشان داده بود  گانهی

به  يازین گریافتاده بود و د کردندیدعا م شیکه برا یاتفاق. اشاره کرد تا از اتاق خارج شود  نیآرام به رام انیشا

 . نبود  گانهیترساندن  شتریب

تخت  يبلندش کرد و رو نیزم يانداخت و از رو گانهی يزانوها ریزدستش را  انیاز اتاق خارج شد و شا نیرام

 .خواباند 

گفت  ینشست و با مهربان گانهیکنار  انیشا.  کردیرا ول نم انیشده بود و دست شا رهیخ انیبا ترس به شا گانهی

 : 

 ؟  زمیحالت خوبه عز -

 : گفت  ینگاه کرد و به آرام انیشا يدو چشما یکم گانهی

 . . . نزار . . . ام . . . تنهــ . . و . . نر  -

 : و با لبخند گفت  دیکش گانهیبه سر  یدست انیشا

 .  رمیجا نم چیتو خوب باش من ه.  ذارمی، تنهات نم زمیعز رمیجا نم چیه -

 . داد  گانهیبه خورد  یآب وانیکنار تخت برداشت و با ل یعسل ياز رو یقرص آرامبش انیشا

به آغوشش  عیسر یلیخ گانهیو  دیآرام کردنش کنارش دراز کش يبرا انیو شا دیلرزیبود و م دهیترسهنوز  گانهی

 . بعد به خواب فرو رفت  قهیو چند دق دیخز

به طرفش رفت و  انیبه محض خروج شا نیرام. مرتب کرد و با لبخند از اتاق خارج شد  شیرا رو گانهی يپتو

 : با استرس گفت 

 شد ؟ حالش چطوره ؟  یچ -

کاناپه  يکرد و رو تشیهدا منیگذاشت و به سمت نش نیدستش را پشت کمر رام. تر شد  قیعم انیشا لبخند

 .نشستند 
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خدا رو هزار بار شکر از اون حالت سکوت  یول دهیترس. حالش خوبه . خوب شده  گانهیحال  شهیباورم نم -

 . دراومده 

 : و گفت  دیکش یقینفس عم نیرام

 . برگشت  گانهیداد ،  جهیپس نت -

 .  کنهیو حرکت م زنهیبرگشته ، حرف م یبه زندگ گانهیآره  -

 . خواست ازم فرار کنه افتاد  یوقت یول -

 : زد و گفت  يلبخند انیشا

تازه مغزش بعد از چند سال داشت به . اون موقع وحشت زده بود  گانهیخوب !  ایجیگ نکهیمثل ا نیرام -

 .  دادیبدنش فرمان م ياعضا

 . عضالت داره  یبدن و تنبل یمن فکر کردم خشک -

هوا خوب بود هر روز عصر تو  یتا وقت.  دادمیمشکلو داشته باشه چون من مدام حرکتش م نیا تونهینم گانهی -

 .  میزدیقدم م اطیح

 . بگم  مویخوشحال زانیم تونمیاصال نم انیشا يوا -

 . دنبال روانکاو  میبر دیباحاال . منم مثل تو هستم  -

 : نگاه کرد و گفت  انیبا تعجب به شا نیرام

 ؟  یچ يروانکاو برا -

دچار  شیاتفاق پنج سال پ ریتحت تأث گانهی.  گانهی یروح يماریو درمان ب يروانکاو يخوب معلومه برا -

 گانهیکه  دهینشون م نیو ا ترسهی، ازت م يدیخودت که د یدرسته که از اون حالت خارج شده ول. مشکل شده 

 . داره  شویهنوز مشکل روح

 . نداره  يازیبه اون روانپزشک و دارو ن گهید یعنیپس  -

فکر کنم  یول دهیکه درمانشون جوا م میدونیم گهیباشه االن د ازیگرچه اگر ن. باشه  يازینه فکر نکنم ن -

 . حل بشه  يبا همون جلسات روانکاو گانهیمشکل 

 : کر کرد و گفت ف یکم نیرام

و فوت پدرم عمه ام مادرمو  گانهیرفتن  لیهمون اوا ادیم ادمیتا اونجا که  یول کنمیپرس و جو م هیپس منم  -

 . کمک کنه  تونهیماجرا باخبره و م ياحتماال اون از همه . روانکاو  هی شیپ بردیکه افسرده شده بود م
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نگفته  يکسر يبه شراره خانم و آقا یچیگفت ه فیموقع تعر شمیکه اومد پ یاون شب گانهیفکر نکنم ، چون  -

 . را بدونه و به روانکاوش گفته باشه  یاصل ي، پس فکر نکنم مادرت ماجرا

 .  یدونیباشه هر جور خودت م -

 : بلند شد و گفت  شیاز جا سپس

 . پس بهم خبرشو بده لطفا  -

 : برخواست و گفت  شیهم از جا انیشا

 .  دمیو بهت خبر م دهیم شنهادیرو پ یک نمیبب کنمیدکترش مشورت م باشه حتما ، با -

 : آمد و برگشت  ادشی يزیخواست به طرف در برود که چ نیرام

 . عصر مشتاقن  يو مارال قطعا برا یو مان لهی؟ امروز روز تعط یچکار کن يخوایعصر م يبرا یراست -

اگر هم  نجایهم انیشد در چه حاله اگر شد که عصر ب درایب یوقت نمیبزار بب.  دونمینم گانهیراستش با اوضاع  -

 . نه که بازم زحمتش با توه 

 . پس من منتظر خبر هستم . ، زحمت کدومه  هیچه حرف نیا -

از ته دل سوار  يو با لبخند یبار با خوشحال نیا. از خانه خارج شد  نیکردند و رام یبا هم خداحافظ سپس

 . ت شد و به سمت خانه رف نیماش

دلش . مساعد شود  گانهیصبر کند تا حال  دادیم حیباز هم ترج. خبر دادن به شراره زود بود  يبرا هنوز

 .  ندیرا با آن وضع آشفته بب گانهیمادرش  خواستینم

 يطور دیاز ته دل خوشحال بود و با.  توانستیکه م یبه مان یبزند ول توانستینم یبود که به شراره حرف درست

 .  یمناسب تر از مان یو چه کس کردیقسمت م یش را با کسا یخوشحال

هم آنروز  گانهی خواستیاگر خدا م. ناهار بکند  يبرا يبه سمت آشپزخانه رفت تا فکر نیهم با خروج رام انیشا

 .  شدیحاظر م زیسر م

**** 

 . شکست  یشگیمحکم ، اون خال هم واری، اون د یشکست ، اون سکوت لعنت باالخره

اثر  یمن بازم دچار توهم شدم ول ایوجود داشت  نیرام. توهم بود  هیفقط  شهیمثل هم ای دمیدرست د دونمینم

از  يکه روز يمرد. رو به روم بود  نیرام شیکه چند ساعت پ دهیباور رو م نیوجودش اونقدر پررنگه که بهم ا
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فکر کردن بهش هم ترس رو دلم  یحت اهناخودآگ یول خوامینم.  ترسمیامروز ازش م یته قلبم عاشقش شدم ول

 . کنهیزنده م

 . از اون خال از اون سکوت در اومدم  شهینم باورم

 طیمح شهیاوقاط هم یبعض يبه جا تونمیحاال م. خودم حرکت کنم و صحبت کنم  يبه اراده  تونمیم حاال

 . اطرافمو درك کنم 

 دیشدم و حاال با داریب یخواب طوالن هیانگار از . از زمان و مکان ندارم  یچقدر گذشته ، درك درست دونمینم

 . و تو خواب به کجا اورده شده  دمیچقدر خواب نمیبب

مورد رو  کی نیحداقل ا. بود  انیعقد با شا يتو محضر برا يدارم بله  ادیبه  میعاد یکه از زندگ يزیچ نیآخر

 .  کنهیم دییمسئله رو تا نیهم ا نایو حضور شا انمیمن زن شا.  دونمیخوب م

 . برام گنگه  زایچ یلیخ یهست ول ادمیمدت  نیهم از ا یکوتاه يصحنه ها البته

کار  نیا يبرا لیهم دنبال دل دیشا. توان باز کردن چشمامو نداشتم  یشده بودم ول داریکه ب شدیم يا قهیدق چند

 . موهام باعث شد چشمامو باز کنم  يرو یدست يبودم که نوازش ها

انقدر از تنها . متقابل بهش بزنم  يکردم لبخند یسع. بود  انیلبخند و صورت مهربون شا دمیکه د يزیچ نیاول

 . بود  یگذاشتم ، واقع انیصورت شا يکه ناخوداگاه دستم رو دراز کردم و رو دمیترسیموندن م

 : تم گذاشت و گفت دس يدستش رو رو. تر شد  قیعم انیشا لبخند

 ؟  زمیعز یخوب -

که  یدر حال. کرد  میسرم پشت کمر تنظ ریکمکم کرد و بالش ز انیکه شا نمیخوردم و خواستم بش یتکون

 : گفتم  یخشدار و آروم يبا صدا کردندینم میاریمثل سابق  میصوت يتارها

 .  انیشا. . . شده . .  یچ -

 .  یشیم زیهمه چ يبه مرور متوجه . فکر نکن  يزی، فعال به چ زمیعز یچیه -

 شده ؟  یبچه چ. . بچه  -

 : زد و گفت  يگریلبخند مهربون د انیشا

مارال کوچولو االن تو آشپزخانه . خوشگل شده  يخانم کوچولو هیاومده ، االن  ایدختر کوچولومون به دن -

 ؟  میبر.  میناهار بخور میبر ادیمنتظره تا مامانش ب

 .  میبر -
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به دست و صورتم زدم و بعد وارد  یو من آب میرفت ییاول به سمت روشو. گرفت و از جا بلند شدم  دستمو

 .  میآشپزخانه شد

. چشمام رد شدند  ياز جلو عیسر یلیخ گهید يصحنه  ياومدنش و صد ها ایبه دن يمارال صحنه ها دنید با

چند ساعت فراموششون کردم ؟ چرا تو اون خال از  نیچرا تو ا یبود ول ادمیبود من تمام اتفاقات  ادمیآره من 

 ؟  رفتنیم ادمی

رو ول کردم و خم شدم و  انیدست شا. طرفم  دیو دو نییپا دیپر یصندل يمن خنده کنان از رو دنیبا د مارال

 : و گفت  دیخودشو عقب کش یمارال با تعجب کم. مارلمو ، دخترمو بغل کردم 

 !  يکردمامان تو منو بغل  -

 : هم مثل من خم شد و رو به مارال گفت  انیشا

 . تو رو بغل کنه و شبها هم برات قصه بگه  تونهیبعد م نیاز ا. آره دخترم ، مامان حالش خوب شده  -

 : با شک بهم نگاه کرد و گفت  مارال

 مامان ؟  یگیبرام قصه م -

 . خش و لرزشو داشته باشه  نیکردم صدام کمتر یسع

 . حتما مارالم . . . دخترم حتما  -

منم محکمتر تو بغلم فشردمش و بارها .  دیدستاشو دور گردنم حلقه کرد و گونه امو بوس یبا خوشحال مارال

که فقط تماشاگر بزرگ  یبه اندازه تمام لحظات. تنگ شده بود  یلیدلم براش خ.  دمیصورت و موهاشو بوس

 . تنگ بود  يشدنش بودم دلم برا

 : و گفت  دیاز جاش بلند شد و دست هردومونو کش انیکه مارال تو آغوشم موند شا یکم

 مگنه نه مارال ؟ . درست کردم  يچه ناهار نینیبب نیایخب ابراز احساسات بسه ، ب -

 : رفت و گفت  شیبا خنده به سمت صندل مارال

 .  کنهیخوب درست م يآره بابا ناهار ها -

 . هم به قول خودش غذا رو سرو کرد  انیخنده کنار مارال نشستم و شا با

رو به  شیکه مردانگ ي، مرد انیبود ، بودن در کنار دخترم و شا میناهار زندگ نیگفت بهتر شهیناهار م اون

 . بود  یکاف یاحساس خوشبخت يو دوستش دارم ، برا ونشمیکه با تمام وجود مد يدفعات ثابت کرده ، مرد
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.  منیتو نش مینشست میو رفت کیکوچ يتو کاسه ها ختیکه درست کرده بود رو ر يژله ا انیاز ناهار شا دبع

 . اورد گذاشت تو دست من  یدفتر نقاش یو کل دیدو عیمارال هم سر

درصد هم از هنر  کی یبگم که حت تونمیبه جرأت م. دخترم شدم  يها یخنده مشغول نگاه کردن به نقاش با

 .  دهیمن بهش ارث نرس ینقاش

 : مارال گرد شده بود خنده کنان گفت  يها ینقاش دنیگردم که از د يچشما دنیبا د انیشا

.  ستیکال هنر تو خونش ن. نشد  یبکنه ول یبدم مرتب نقاش ادشیکردم حداقل  مویباور کن تمام سع گانهی -

 . کرد  شهیهم نم شیکار

 : انداخت و گفت  انیبه شا ینگاه يل با دلخورمارا.  دمیاز مدتها از ته دل خند بعد

 ؟  یبابا ، باز گفت! ا  -

گونه اش  دنیپاش نشوندش و بعد از بوس يدست مارال رو گرفت و رو. شد  لیبه قهقهه تبد انیشا ي خنده

 : گفت 

 . کن تا منم نگم  یتو مرتب و قشنگ نقاش زمیقربون دختر خوشگلم برم ، خب عز -

 . نگو  گهید یباشه ، بابا ول -

 زدیم بیتو ذهنم بهم نه يزیچ هیحال  نیدر ع یول بردمیبابا لذت م گفتیم انیمارال به شا نکهیچقدر از ا!  بابا

 .  ستیهم درست ن ادیکه ز

که تو خال  يشتریصحنه ها و اتفاقات ب انیشا يحرفها دنیو شن هاشیمارال و باز دنیو د قهیگذشت هر دق با

 .  دمیرس نجایشده و چطور به ا یچ دونمیم قیحاال دق. اومد  یم ادمیه بود مغزم فقط ضبطشون کرد

پنج سال تمام . فرو رفتم  یرفته به اون خال لعنت ایاز دن زمیعز يعمو نکهیا دنیبا فهم انیبعد از عقد با شا من

در کنارم بوده و ازم  انیمدت شا نیا يکردم و همه  یتو اون حالت دست و پا زدم و مثل مجسمه زندگ

 . بوده  شمیپبهم داد تنهام نذاشته و  یکه اونشب باران یطبق قول. محافظت کردم 

 . گذرهیکه خال پنج ساله ام شکست م يهفته از روز دو

. از نو بسازم  مویزندگ دیبا. برگشتم  یمن برگشتم من به زندگ. خودش برگشته  يبه حالت عاد زیهمه چ حاال

گرچه هنوز . نابود کنم  مویبا گذشته زندگ خوامینم گهید. اونجور ادامه بدم  خوامینم گهید. بود  یپنج سال کاف

 . فراموش کنم  دیبا یول رهیگیوجودمو م امبا فکر کردن به گذشته ترس تم یشبانه و حت يهم با کابوس ها
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تجربه اش کردم ، کابوس اون شب  تیبار تو واقع کیکه  يکابوس تکرار کی،  نمیبیهر شب کابوس م بایتقر

، با وجودش پر  انیدر کنار شا نمیبیم ی، وقت پرمیو از خواب م زنمیم غیبا ترس ج یوقت. شده  نینفر یجهنم

 . خوابمیتو بغلش و تا صبح آروم م خزمیاونوقت م.  گرمیهستم آروم م تشیامن

خونسر و مهربون که حس اعتماد رو به آدم  انسالیخانم م کی. به روانکاو  شیمنو برد پ شیهفته پ کی انیشا

 .  ششیبرم پ انیروز در م کیقراره .  کنهیالقا م

.  خندوننیو منو هم م چرنیو با مارال دورم م خندهیخوشحاله مدام م انیشا. با کمکش عوض بشم  خوامیم

 . هستن  طونیهر دو شوخ و ش.  انیواقعا به عنوان پدر و دختر به هم م

طور ادامه بدم  نیاگر هم گهیروانکاوم م. کرده  رییتغ یسه جلسه کل نیتو هم میروح تیکمک روانکاوم وضع با

 . فراموش کنم  تونمیو مخرب رو م یتمام ترسها و افکرا منف يبه زود

 . زنگ خونه اومد  يکه صدا میروانکاوم بر شیپ انیتا با شا شدمیآماده م داشتم

 یبراش گذاشته بود اونجا استاد و گوش انیکه شا يا هیچهارپا يو رو دیدو فونیآبه سمت  یبا خوشحال مارال

 : رو برداشت و با ذوق گفت 

 .  کنمی، االن در رو باز م ياومد يوا -

درصد هم به حرف من که  کیو از خونه خارج شد و  دیپر نییپا هیچهارپا يمربوطه رو زد و از رو ي دکمه

 : گفتم 

 بود ؟  ی؟ ک يریمارال کجا م -

 . نذاشت  محل

 : و گفت  رونیاتاق اومد ب ياز تو انیشا

 بود ؟  یشد ؟ ک یچ -

 . وقت نره تو کوچه  هیبرم دنبالش .  رونیب دیمارال جواب داد بعدش هم دو دونمینم -

 : دستمو گرفت و گفت  انیشا

 . با ارزشه  یلیکه براش خ ی، رفته دنبال کس رهی، مارال تو کوچه نم يبر خوادینم -

 : انداختم و گفتم  انیبه شا یتعجب نگاه با

 ؟  یگیرو م یک -

 .  زمیباشه عز.  یاحساساتتو کنترل کن یفرد مورد نظر مارال بتون دنیبا د دوارمیام گانهی -
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 : گفتم  یبودم ول دهیاز حرفاش نفهم يزیچ نکهیا با

 .  کنمیم مویباشه ، تمام سع -

 . رو گرفته بود با هم اومدن داخل  یکه دست پسر کوچک یبعد در باز شد و مارال در حال یکم

 .آشنا تر از اون بود که نتونم بشناسم .  کردمیداشتم به پسر نگاه م رتیح با

 : گفت  يو با لبخند و با لحن کوکانه ا شمیمن دست مارال رو ول کرد و اومد پ دنیبا د پسر

 ؟  یخوبجون ،  گانهیسالم  -

 نیپسر رام یمان.  انیمن و شا يکوچولو ی، مان هیمان.  شناختمیپسر رو خوب م نیا. چشمام نشست  يتو اشک

 . 

 : و گفتم  دمیکش یبه سر مان یدست رمیاشکهامو بگ زشیر يجلو کردمیم یکه سع یشدم و در حال خم

 .  يچقدر بزرگ شد.  زمیجان ، خوبم عز یسالم مان -

 : گفت  انیبهم نگاه کرد و رو به شا یمحسوس یگرد شده و با خوشحال يبا چشما یمان

 . . به مارال بگم که خوا  تونمیآخ جون االن م. . آخ جون . جون خوب شده  گانهیحال  ییدا يوا -

 : دهنش رو با کف دستش پوشوند و گفت  يجلو عیسر انینصفه موند چون شا یمان حرف

 .  یصبر کن دیفعال با. نزن  یو حرف جون ، آروم باش ییاالن نه دا -

 : و گفت  دیسرش رو عقب کش یمان

 . صبر کنم  دیجون خوب بشه با گانهیکه حال  ی، بابا گفت تا وقت ییدا یول -

 : نگاه کرد و گفت  یبه مان یبا کالفگ انیشا

فعال آروم باش  یول یهر وقت وقتش شد بهت بگم تا خودت بهش بگ دمی، قول م یصبر کن شتریب دیحاال با -

 . نگو  يزیو چ

 : وا رفت و گفت  یقشنگ یلیبه طرز خ یمان ي افهیق

 . صبر کردم  یلیمن خ ییدا -

 : رو نوازش کرد و گفت  یمان يموها شیشگیهم یبا مهربون انیشا

 .  یصبر کن دیهنوز هم با یجون ول ییدا دونمیم -

 ؟  یتا ک -

 ! طول نکشه  ادیز دمیقول م یول دونمینم قیدق زمیعز -
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 . بگم  دیمن با یول کنمیباشه بازم صبر م -

 . تو بگو  دیباشه هر وقت زمانش رس -

 .  خوردیحالت بزرگونه داشت که به سن و قدش نم هیو لحنش  حرفاش

قطعا  یمان.  هیچ یتونستم بفهمم منظور مان یمن به خوب یشد ول یحرف مان يمانع ادامه  انیشا نکهیا با

 ؟  يآخه چه جور یکه مارال خواهرشه ول دونهیم

درباره مارال  یبه مان یداستان ساختگ هیبا  نیبرام گفت که رام انیبودند شا يبا هم مشغول باز یمارال و مان تا

 . منتظره تا به خواهرش بگه و رسما بشه برادرش  صبرانهیب یو من گفته و حاال مان

ته دلم  یداشتم ول یخوشحال بودم و احساس خوب یمان يبرادرو احساس قشنگ  کینزد ياز رابطه  نکهیا با

 .  دمیترسیم نیهنوز از رام. بمونه  یپدر مارال باق انیشا دادمیم حیترج. موضوع  نیاز ا دمیترسیم

پرستار ماراله اومد و هر  دکمیمدت فهم نیکه تو ا یخانم نکهیکردند تا ا يو مارال با هم باز یمان یساعت مین

 .  میهم به سمت مطب روانکاو حرکت کرد انیو من و شا رونیدوشونو برد ب

**** 

 نیبه دفتر رام انیو شا گانهیو مارال را بعد از رفتن  یگذاشته بودند پرستار مارال ، مان انیکه با شا يقرار طبق

 . داد  لیتحو نیبرد و به رام

مبل نشسته بود ، گرفت و  يپنهان و کنجکاو رو طنتیدست مارال را که با ش یمان ایمحض خروج خاله دن به

 : گفت 

 . عمو  شیپ میبر ایب -

 : گفت  عیسر نیرام

 . عمو کار نداره بعد برو  نمیصبر کن اول زنگ بزنم بب یمان -

 . تماس گرفت  الیدان لیبا موبا سپس

 ؟  هیچ -

 ، درسته ؟  يآداب جواب دادن کال ندار -

 ؟  سییجناب ر هی، خب امرتون چ ینگ یبگ يا -

 ؟  یکنیچکار م يدار -

 ؟  يریآمار منو بگ يزنگ زد -
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 : کرد و گفت  یپوف نیرام

چک کردن نقشه ها ،  يبرا يریمهندس قد شیبرم پ گهید قهیتا چند دق دیمنم با نجانیو مارال ا ی، مان رینخ -

 .  شتیدو تا رو بفرستم پ نیا ياگر کار ندار نمیبب خواستمیم

 ! ها  شهیم الیواو نجایا انی، اون دو تا وروجک ب کنمیکار م تیبرج هدا يمن دارم رو نقشه  نیرام -

 .  کنمیسرشونو گرم م گهیجور د هیباشه پس  -

 .  زنمیبهشون سر م يباشه ، منم چند بار -

از اتاق و سر و صدا نکردن و دست نزدن به  امدنین رونیسفارش در خصوص ب یبعد از کل نیبعد رام قهیدق چند

 . کمد ها از اتاق خارج شد  یکتابخانه و قفل کردن در تمام

 عتریرا کرده بود تا کارش هر چه سر شیتمام سع نکهیبا ا نیرام.  دیطول کش یساعت کیکردن نقشه ها  چک

 . بود  دهیساعت کارش طول کش کیبه هر حال تا  یتمام شود ول

 . خارج شد  يریها را کرد و از اتاق مهندس قد یماهنگه نیآخر

 : شد و گفت  کتریبه او نزد نیرام دنیهم از اتاقش خارج شد و با د الی، دان نیبا خروج رام همزمان

 .  کننیچکار م نمیبرم بب خواستمی؟ منم االن م ياومد! ا  -

 .  یسر بزن يریساعت االن م کی نیواقعا ممنون که تو ا -

آمدند که خدا رو  رونیکه بچه ها از اتاق ب دیپرس یاز خانم شکوه نیاول رام یهم به سمت اتاق رفتند ول با

 . بودند  امدهیشکر ن

 : گفت  نیآرام دم گوش رام الیدان. اتاق هر دو دم در خشک شدند  دنیبا د یاتاق شدند ول وارد

 . کار دارم  یکل رمیجون من دارم م نیرام -

 . به اتاقش رفت  عیسر یلیخ و

و مارال  یمان. بود  ختهیبه هم ر یعیاتاق به طرز فج. باالخره به خودش آمد و وارد اتاق شد و در را بست  نیرام

خود خانه درست کرده بودند و حاال در  يبرا دنشانیهم چ يمبل ها را برداشته بودند و با رو يتمام بالشتک ها

 . خود بودند  دیجد يدر خانه  يحال باز

 . به هنر هم پرداخته بود  يو مارال قبل از خانه ساز یانگار مان. پر از مداد و خودکار و برگه بود  نیرام زیم تمام

 يبلبشو نیا یول کردیم دادیداد و ب یحساب نیبود رام يگریاگر هر زمان د. خود نبود  يسر جا زیچ چیه بایتقر

 . بود  نیریش شیخودش بود و برا يساخت دست بچه ها
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و مارال به  یداد دفترش را فردا مرتب کند و ربع ساعت بعد با مان حیترج نینمانده بود رام يادیوقت ز چون

 . سمت خانه به راه افتاد 

خوب شده بود و حاال  یبه اندازه کاف گانهیحال .  دیرا به مادرش بگو زیهمه چ خواستیبود که م يروز امروز

 . ، مارال آشنا بشود  گرشید يه با نوه بود تا شرار دهیزمانش فرا رس

 . دیرا بگو زیدادن و حرف و زدن با آشنا کردن مارال همه چ حیتوض يبه جا دادیم حیترج نیرام

هم استرس داشت که باعث  یبکند و انگار کم دیچکار با یچه زمان دانستیبا خبر بود و م نیرام میاز تصم یمان

 .  ندیبنش شینکند و آرام سر جا يو داد و باز غیج نیبا مارال تو ماش شهیشده بود مثل هم

شوند  ادهیو مارال پ یپارك کرد و در عقب را باز کرد تا مان نگیرا داخل پارک نیماش نیبه خانه رام دنیرس با

 . را گرفت و وارد خانه شد  شانیسپس دست هر دو

متوجه ورود آنها شده بود  نکهیبا ا. بود نشسته بود و مشغول کتاب خواندن  يپشت به در ورود منیتو نش شراره

 . به طرفش برود  یتکان نخورد تا مان شیاز جا یول

هم دست مارال را گرفت و نزد  یاشاره کرد و مان یآرام به مان دنشانیطرز نشستن شراره و ند دنیبه د نیرام

 . شراره رفت و گفت 

 . دوستم ماراله  نیسالم مامان بزرگ ا -

 .  ندیرا بب یسرش را از رو کتاب بلند کرد تا دوست محبوب مان شراره

 . خود بلند شد  ياز جا رتیبا ح. مارال کتاب از دست شراره افتاد  دنید با

 . بود اشاره کرد که بروند و خودش به سمت مادرش رفت  نیکه تمام حواسش به رام یبه مان نیرام

 . با دست نگاهش داشت  نیکه رامو مارال شوند  یخواست مانع رفتن مان شراره

 .  دمیم حیتوض زویصبر کن مامان ، من همه چ -

 : نگاه کرد و با اشاره به مارال گفت  نیو بهت به رام رتیبا ح شراره

 ... اون دختر . . اون  -

 .  دونمیم. است  گانهیاست ، در واقع درست مثل  گانهی هیشب -

 : نشست و گفت  شیبا تعجب سر جا شراره

 ؟  هیچ گهید نیا ای؟ خدا نمیبی؟ من خواب نم هیواقع یعنی -

 : بار بعد از پنج سال طرد شدن به خودش جرأت داد و کنار مادرش نشست و گفت  نیاول يبرا نیرام
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 . من ... و  گانهیاون دختر ماراله ، دختر  -

 : برگشت که گردنش درد گرفت  نیچنان با سرعت به سمت رام شراره

 ؟  یگفت یچ -

 : گفت  يبا لبخند محو و با خونسرد نیرام

که انقدر  یمان دیدوست جد. است  گانهیدرسته مامان ، اون دختر کوچولو اسمش ماراله ، مارال دختر من و  -

 . در واقع خواهرش ماراله ، دختر من  کردیم فیازش تعر

 : برخواست و گفت  شیکالفه از جا شراراه

 .... ر چطور ممکنه ؟ آخه چطو یول -

 .  نیخبر یهست که هنوز ازشون ب زایچ یلیخ. بگم  زویمامان آروم باش تا همه چ -

 . چشم دوخت  نینشست و مشتاق به رام شیسرجا عیسر شراره

 اتییو همراه با جز یو خوب شدن حالش به آرام گانهیبا  داریتا د یمارال و مان ییرا از اول آشنا زیهمه چ نیرام

 . کرد  فیمادرش تعر يبرا

 .  دادیگوش م نیرام يمدت شراره با اشک به حرفها تمام

تو  انیشا يبه گفته  یادامه بده ول شیمدت به جلسات روانکاو هیکه  ازهیخوب شده ، البته ن گانهیحاال حال  -

 . بهتر شده  یلیمدت کم خ نیهم

 ؟  ي؟ باهاش حرف زد شیدیتو د -

 .  دنشید رمیهر وقت روانکاوش گفت م. وانکاوش زوده بار نه ، هنوز از نظر ر هیبه جز اون  -

 : گفت  نیچند لحظه سکوت کرد سپس به سمت پله ها رفت که رام شراره

 .  دونهیرو پدر خودش م انیمارال شا. خبر نداره  زیچ چینره که مارال از ه ادتونیمامان  -

و  ختیو ر يو مارال سخت مشغول باز ینما. رفت  یتکان داد و به اتاق مان دنیفهم یسرش را به معن شراره

و مارال در کنار هم با اون  یمان دنید. شراره نقش بست  يلبها يرو قیعم يلبخند دنشانیبا د. پاش بودند 

 . بود  بایز اریبس يصحنه ا تیمیهمه صم

**** 

 . اومدم  رونیکه دفتر روانکاوم توش بود ب یاز ساختمان تیعصبان با

 ! بدوش  گهیم نینره ا گمیم ی، من ه فهمهیانگار نم -
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 . اومد  یداشت پشت سرم م انیگو گانهی گانهیهم  انیشا.  زدمیداشتم با خودم غر م یعصب

 .  گهید سایوا قهیاه دو دق....  نمیبب سایوا گانهی -

 : و گفتم  انیبرگشتم سمت شا عیو سر ستادمیلحظه ا کی تو

 ؟  يدار يدی؟ حرف جد هیچ -

 : من جا خورده بود گفت  یناگهان ستادنیکه از ا انیشا

 .  رونیب يایو م نییپا يندازیسرتو م هوی؟ چته  يریم يکجا دار -

 : تو هم گره زدم و گفتم  اخمامو

شک دارم اصال به حرفام گوش داده .  زنهیاون حرف خودشو داره م شهینم گمیبهش م یدلم خواست ، هر چ -

 . باشه 

 : برد و گفت  نیو به سمت ماش بازومو گرفت انیشا

 . زشته  ابونیخونه تا بهت بگم ، وسط خ میسوار شو بر ایب -

 . جلو و در رو بست و خودش سوار شد  یمنو انداخت رو صندل بایرو باز کرد و تقر نیماش در

 دادیجواب نم نکهیاز ا شتریب. هم ساکت و کالفه فقط نگاهم کرد  انیسر غر زدم و شا هیخونه من  میبرس تا

 .  گرفتیحرصم م

کناپه  يمانتو و شالمو در اوردم و همونجا رو. شدم و وارد خونه شدم  ادهیپ انیبدون توجه به شا میدیرس یوقت

 . آروم بشه  ینشستم و چشمامو بستم تا سردردم کم

بپرم و چشمامو باز  وارد خونه شد و کتشو پرت کرد رو کاناپه درست کنار من که باعث شد انیبعد شا قهیدق چند

 . کنم 

 : نگاهش کردم و گفتم  یشاک

 ! دمیچته ؟ ترس -

 : خونسرد نگاهم کرد و گفت  انیشا

 يچرا اونجور از مطب زد یگیو بهم م یچرخونیحاال هم اون زبونتو م.  ستیبرات بد ن یبترس کمیچه بهتر ،  -

 .  رونیب

 .  ي، خودت اونجا بود رونیرا اومدم بچ یدونینکن ، خودت خوب م يبا اعصاب من باز انیشا -

 .  دونمینم تویلجباز لیدل یبله اونجا بودم ول -
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حرف  خوادیو فقط م دهینم تیمن اهم ياون زنه اصال به حرفا.  خوادی، من دلم نم ستین يلجباز انیشا -

 . بنشونه  یخودشو به کرس

 : و گفت  دیکش یقینفس عم انیشا

 .  کنهیبه نفعته و به خوب شدنت کمک م گهیهم م يزیاون روانکاواته اگر چ گانهی -

به  زیهمه چ خوامینم. خوبه  یلیحالم االن خ.  نمشیبب خوامیمن نم. بگم  ی، به چه زبون خوادیبابا من دلم نم -

 .  زهیهم بر

 : فت هم دنبالم اومد و گ انیشا. اتمام حرفم از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم  با

 ؟  زهیدوباره به هم بر داریبا د زیگفته قراره همه چ یاصال ک. لج نکن  یالک گانهی -

 .  گمیخودم دارم م! خودم  -

 ؟  ي، مگه تو دکتر خودیب -

 .  دونمیحالمو بهتر از همه م یول ستمینه دکتر ن -

نگاهم کرد و بازومو گرفت و منو نشوند رو تخت و دوباره شروع کرد حرف اون روانکاو رو تو  یحرص انیشا

 . مغزم فرو کردن 

**** 

 گانهیکرده بود به  یساعت تمام سع کی. از اتاق خارج شد  گانهیبا  جهینتیساعت بحث ب کیکالفه از  انیشا

تمام قبول نکرده بود و آخر سر  یکدندگیبا  گانهی یول ازهیکامل شدن درمانش ن يبرا نیبا رام داریبفهماند که د

 .بخوابد  خواهدیو م کندیچون سرش درد م رونیگفته بود برود ب انیبه شا شیو حرفها انیهم بدون توجه به شا

 : بود گفت  شیاز کالفگ یبلند که ناش مهین يو با صدا دیبه صورتش کش یدست انیشا

 !  ایخدا هیک گهید نیا -

 : اورد و گفت  رونیسرش را ب گانهی. بپرد  انیاتاق تند باز شد که باعث شد شا در

 !  يکسر گانهی -

 يرفت ، رو منیبه سمت نش گانهی يعکس العمل ها نیمبهوت از ا انیشا. هم در را بست و رفت داخل  بعد

 . آورد  ادیرا به  گانهیروانکاو  يمبل نشست و دوباره حرفها

تونسته به  شویروح يماریبار ب کی گانهی.  ازهین میاز درمان کامل مطمئن بش نکهیا يبرا نیبا رام دارید " _

 یهمه مدت تو اون وضع زندگ نیو ا رهیهم باعث شده به موقع تحت درمان قرار نگ نیکنه و هم یمخف یخوب
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دچار مشکل نخواهد شد  گهید گانهیو  هکن شد شهیبه طور کامل ر يماریب نیکه ا میمطمئن بش دیکنه ، حاال با

 داریهمسر سابقش د یعنیمشکالت  نیبا مسبب تمام ا گانهیکه  نهیاونم ا میمطمئن بش میتونیراه م هیو فقط از 

  ". داشته باشه 

 یمطمئن بود که مشکل بایتقر انیشا.  کردیداشت مخالفت م یکدندگیبا  یول شدیرو به رو م نیبا رام دیبا گانهی

 .  گرفتیصورت م داریحتما د دیبا یول دیآ ینم شیپ

 . بود که زنگ خانه به صدا در آمد  گانهیکردن  یکردن راه راض دایدر حال پ انیکه شا شدیم يا قهیدق چند

 . و مارال بودند  یو مان نیرام. رو زد  توریمان يجا برخواست و دکمه  از

در را باز کرد و کتش را برداشت و از خانه .  دیرا به شراره بگو زیهمه چ نیآمد که امروز قرار بود رام ادشی تازه

 . خارج شد 

گونه  شهیهم مثل هم انیشا. انداخت  انیو خود را در بغل شا دیبه طرفش دو انیشا دنیمعمول مارال با د طبق

 : و گفت  دیکش یهم به سر مان یدست. گذاشت  نیزم يو او را رو دیمارال را بوس ي

 جون ؟  ییدا يچطور -

 .  ییخوبم دا -

 .  دهیخواب گانهیچون مامان  نیتو اتاقش و سر و صدا هم نکن نیحاال با مارال آروم بر نیآفر -

 . آروم به داخل ساختمان رفتند  نباریا یو مارال طبق معمول دست هم را گرفتند ول یمان

 : گفت  نیرو به رام انیرفتن بچه ها شا با

 ؟  دیشد ؟ شراراه خانم فهم یسالم ، چ -

 شد ؟  یچ يروانکاو.  نهیرو بب گانهیگفتم ، االنم منتظره تا  زویسالم ، بله ، به مامان همه چ -

 : نشست و گفت  مکتین يکالفه رو انیشا

 . ام کرده  وونهیامروز د.  شیکدندگیبرگشته به اوج  گانهیکالفه ام ،  یکه حساب نینپرس رام يوا -

که فقط در مقابل  یحالت. آشنا بود  یبه خوب گانهیحالت  نیبا ا.  ردیخنده اش را بگ يکرد جلو یسع نیرام

 .  گذاشتیاش را کنار م یکدندگی نیفقط در مقابل رام گانهی.  شکستیخودش م

 خوب شده ، درسته ؟  گانهیشده مگه ؟ انگار حال  یچ -

 دیهم روانکاوشو به شک انداخته که شا نیزود خوب شده و هم یلیخ گانهیحال  یول ستین یآره باور کردن -

 ؟  کنهیپنهان م شویماریباز هم داره ب گانهی
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 داره ؟  یخاص میچطور ؟ مگه عال -

 گانهی. که با تو رو به رو بشه  ازهین میاز درمان کاملش مطمئن بش نکهیا يروانکاوش امروز گفت برا ینه ، ول -

 یول ازهیبهش بفهمونم ن خوامیساعته م کی. که مات موندم  رونیراه انداخت و از مطب اومد ب یچنان قشقرق

 ! نه  گهیم یکدندگیخانم با 

 : انداخت و گفت  نیبه رام یحرص ینگاه انیشا. خنده  رینتوانست خودش را کنترل کند و زد ز نیرام

 . رفته رو اعصابم  نجوریا گانهیمرض ، انگار خوشش اومده  -

 . بله تکان داد  يبدون حرف فقط سرش را به معنا نیرام

 : به خودش مسلط شد و گفت  نیبعد رام کمی

 ؟  ارهینم شیبراش پ یکه رو به رو شدن با من مشکل یمطمئن انیشا -

 .  ازهین گفتیآره ، روانکاوش م -

 : زد و گفت  يلبخند نیرام

 !وجک قسمت رو بسپار به من و اون دو تا ور نیخوب پس ا یلیخ -

**** 

. و مطمئن شدم که برگشته خونه  دمیصداشو شن شیپ قهیبابت مارال راحت شده بود ، چند دق المیخ تازه

 . خوابم گرفته بود  شدیکه دردم آروم م شهیاتاق خوب شده بود و مثل هم یکیسردردم تو تار

 . سمتم  دیداخل و دو دیپر ینشده بود که در اتاق با شدت باز شد و مان قیخوابم برده بود و هنوز خوابم عم تازه

به خودم . با دو خودشو انداخت رو تخت و بغلم کرد  یمان. و چراغ خواب رو روشن کردم  دمیترس پر با

 : فشردمش و با استرس گفتم 

 ؟  يایم نجوری؟ چرا ا یشده مان یچ -

 : ت گف دیلرزیکه صداش داشت م یدر حال یمان

 ! شده  یمارال زخم.  ای، تند ب ایجون ب گانهی -

 شده ؟  ی، مارال زخم دیکش ریت قلبم

 . رو گرفتم و از اتاق خارج شدم  یدورم و دست مان دمیچیپ مویاز جام بلند شدم و شال بافت مشک عیسر

 جان مارال کجاست ؟  یمان -

 !  اطهیتو ح -
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افتاد  ادمی. نبود . و با چشم دنبال مارال گشتم  اطیرفتم تو ح عیسر.  واریکنار د ستادیو ا دیاز دستم کش دستشو

مارال .  مونهیم کیپارك کوچ هیمارال درسته کرده و مثل  يبرا يباز لیوسا یپشت اطیقسمت از ح هیتو  انیشا

 . اونجا  رهیاکثرا م

 . اونجا نبود  یمارال رفتم ول يبه سمت قسمت باز عیسر

 .  دمیمارال رو شن يبودم که صدا يازب يمحوطه  يها یکینزد

 !  نجامیمامان ، من ا -

تا فکر کنم مارال  ستادمیا. از مارال نبود  يبه اطراف نگاه کردم خبر یهر چ یاسترس به سمت صدا رفتم ول با

 . خشک شدم  بایتقر ییباشه که با صدا تونهیکجا م

 !  گانهی -

در  یبم و محکم ول يصدا نیا.  شناسمیخوب م یلیصدا رو خ نیمن ا. خودشه . چند لحظه گرفت  يبرا نفسم

! منه  یشگیهمراه هم يصدا نیا. کردم  یصدا زندگ نیتمام عمر با ا.  شناسمیحال مهربون رو خوب م نیع

 !  نهیرام يصدا نیا. که هشت ساله تنهام گذاشته  یهمراه

 . تر شد  کیچند قدم نزد نیکه رام دادیقدم ها نشون م يصدا

ندارم که تو صورتم نگاه  نویارزش ا یگناهکارم ول دونمی؟ م ینگاهم کن يخوای؟ نم يبرگرد يخواینم گانهی -

 . برگرد  کنمیخواهش م. مجازات شدم  یمن به اندازه کاف گانهی؟  یکن

 خوادیبا التماس داره ازم م یوقت تونمیمن نم. پاهامو سست کرد  زشیبغض دارش ، لحن التماس آم يصدا

 . مقاومت کنم  تونمیبغض دار شده ، نم شیبم دوست داشتن يصدا یبرگردم وقت

 . توان بلند کردن سرمو نداشتم . بود  نییبرگشتم به طرفش ، هنوز سرم پا آروم

 !  گانهی -

 کردمیکه تا امروز فکر م ينگاهمو دوختم به مرد. شدم ، آروم سرمو بلند کردم و نگاهمو دوختم بهش  میتسل

حد داشتم  نیحاال وجودشو به پررنگتر یتو فکرم نداره ول ییجا چیه گهید کردمی، تا امروز فکر م ترسمیازش م

 .  کردمیحس م

. شده بود  نیمز دیسف يمجعدش به چند تار مو یمشک يموها. شده بود ، همونطور که من عوض شدم  عوض

 . در اورده بود  يانگار غم اون شب اونو هم از پا. اش جا افتاده شده بود  افهیق
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 لیتحل هیتجز زویلبخند محو ، بدون حرف اجازه داد تا به افکار مشوشم برسم و همه چ هیبا  حرکتیب نیرام

 . کنم 

 هیلبهام از هم باز شدن فقط  یوقت یول رونیب زمیکه درونم بود رو بر ییزایحرف بزنم ، خواستم تمام چ خواستم

 . کلمه از دهنم در اومد 

 !  نیرام -

 .  دیکش یقیچشماشو بست و نفس عم نیرام

انقدر ازم  کردمیفکر م. با خودم به گور ببرم  دیاسمم از زبان تو رو با دنیشن کردمیفکر م.  گانهیجانم ! جانم  -

 .  يبریاسممو نم گهیکه د يمتنفر

و  ترسمیش ماز کردمیفکر م نکهیبرخالف ا. و دلمو خون کرد  دیچک نییچشمش پا يقطره اشک از گوشه  چند

 .  کردیاالن اشکهاش داشت داغونم م ادیبدم م

 متنفر بودم؟  نیاز رام یمتنفر ؟ من ک. چقدر هم از دستش ناراحت باشم تحمل اشک و آهش رو ندارم  هر

 : لبهام از هم باز شد و گفتم  اریاخت یب

 . وقت ازت متنفر نبودم  چیمن ه -

 : گفت  زدیکه التماس توش موج م یچشماشو باز کرد و نگاه نیرام

 ؟  یبخشیباشم منو م دواریام تونمیم یعنی گانهی؟  ينبود -

چند لحظه نگاهم کرد و آروم زانوهاش خم شد و .  ستادیا میدو متر يتر شد و تو فاصله  کیقدم بهم نزد چند

 . دو زانو نشست  نیرو زم

منو ببخش  کنمیبهت التماس م گانهی. ، بدجور پس دادم ، من تاوان گناهمو پس دادم  مونمیبه خدا پش گانهی -

 . منو ببخش  کنمیخواهش م گانهی. بزار بعد از پنج سال بدون عذاب وجدان نفس بکشم . 

 . باور کنم  تونستمیاصال نم.  ختندیریپشت سر هم داشتند م اشکهام

 .  نمیبب تیوضع نیرو تو ا نیاصال دوست نداشتم رام. خودم اومدم و خودمم زانو زدم  به

 نکهیقبل از ا.  دمتیبخش شی، همون پنج سال پ دمتیمن بخش. بس کن  کنمی، خواهش م نیبسه رام -

 .داغونم نکن . نکن  نکارویپاشو ، ا نیرام.  دمتیبخش میریطالق بگ

 : شد تو چشمام و گفت  رهیسرشو بلند کرد و خ نیرام
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و  متیو حاللت کرد بدون منم بخش دتیبخش گانهی يکه بابا فوت شد ، قبل فوتش بهم گفت اگر روز یشب -

 ؟  یبخشی؟ منو م یکنیحاللم م گانهی. حااللت کردم 

 : بله تکون دادم و گفتم  یشدت گرفت ، سرمو به معن میاومدن اسم عمو گر با

 . ه عمو هم حاللم کنه خدا کن. وقته  یلیخ دمتیآره ، آره حاللت کردم ، بخش -

 . تو رو داشت  یخوشخت ي، اون فقط آرزو گانهیکرده  -

 . شده  یگفته بود مارال زخم یمان. مارال افتادم  ادی کدفعهی. از ته دل زدم  يلبخند

 : از جام بلند شدم و گفتم  عیسر

 . رفت  ادمیمارال ، !  يوا -

 : زد و گفت  يلبخند. هم بلند شد  نیرام

 . اتاقشه  ختیمشغول به هم ر ینگران نباش ، مارال االن با مان -

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم  با

 . شده  یگفت مارال زخم یمان یول -

 : و گفت  دیخند نیرام

 . و وروجک هام انجامش دادن  دمینقشه بود که من کش هیاون  -

 . و مارال  یمان.  نیرام يدرسته ، وروجک ها! هام  وروجک

 : انداختم و گفتم  نیبه رام یگاهن

 ... ، مارال  نیرام -

حال تو  می، منتظر موند دونهینم يزیمارال فعال چ. بهم گفت  زویتمام همه چ یبا مردونگ انی، شا دونمیم -

 .  يریبگ میبهتر بشه و تو تصم

از بدو تولد پدر مارال بوده ،  انیشا. هم بود  انیکه وجود داشت شا یتمام مسائل نیب. فقط نگاهش کردم  ساکت

که  ياونم با اون همه عالقه ا.  نهیو رام ستین انیاالن به دور از وفا و معرفته بخوام به مارال بگم پدرش شا

 . و مارال هست  انیشا نیب

 . به خودم اومدم  نیرام يصدا با

 باشه ؟ . هر دومون  يبدون جواب مونده برا زایچ یلی، خ میبا هم حرف بزن دیبا گانهی -

 . باشه  -
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زدن  خیتازه متوجه شدم که در حال . که باعث شد دندونهام چند بار به هم بخورن  دیوز يموقع باد سرد نیهم

 .هستم 

انداخت رو شونه هام و گفت  يبرخورد چیکتشو در اورد و بدون ه عیمچاله شدن من تو خودم سر دنیبا د نیرام

 : 

 .  ادهیصحبت کردن ز ي، وقت برا يخوریسرما م تو که االن میبر ایب -

حرف زد که مطمئن  یعیکه اونجور منو ترسوند ، چنان طب چونمیرو هم بپ یگوش اون مان دی، با میآره بر -

 . سر مارل اومده  ییشدم که بال

 : کرد و گفت  يخنده ا نیرام

 .  یضیمر يکاراش تا حاال چند بار مامان رو گول زده نرفته مدرسه به بهونه  نی، با هم هیخوب یلیخ گریباز -

 مامان حالش خوبه ؟  -

منتظره که تو رو  صبرانهیامروز مارال رو باهاش آشنا کردم و حاال ب. رفت ، مامان هم حالش خوبه  ادمیاوه  -

 .  نهیبب

 .  نمشیمنم دوست دارم بب -

 .  ارمشیدو روز م نیا -

قدم بر  نیدر کنار رام يحس بد ایترس  چیبود که بدون ه بیبرام عج.  میم به سمت ساختمان رفته با

مثل روز طالقمون به  دنشیرو به رو بشم فکر کردم با د نیبا رام دیروانکاوم بهم گفت که با یوقت.  داشتمیم

 شونینیو شنگ یخاطرات با تمام تلخ که اون دمیاالن فهم ی، ول شنیو خاطرات تلخ بازم برام زنده م زمیریهم م

 . ذهنم فرستاده شدن  يجاها نیتر یبه مخف یمیوقته که دفن شدن و به عنوان خاطرات قد یلیخ

با ورود ما سرشو بلند کرد .  دادیکاناپه نشسته بود و با استرس پاشو تکون م يرو انیشا.  میهم وارد خونه شد با

کارم منو محکمتر تو  نیهم با ا انیشا. م و خودمو تو بغلش جا دادم به طرفش رفت. نگاهم کرد  یو با نگران

 : بغلش گرفت و گفت 

 حالت خوبه ؟  -

 : تکون دادم و گفتم  سرمو

 . تمام شد  زیهمه چ انیخوبم ، شا -

 : و گفت  دیبه موهام کش یمنو از خودش جدا کرد و دست انیشا
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 !  شهیدرسته م زیگفتم همه چ يدید -

 . تکون دادم  دییتا یقط سرمو به معنلبخند ف با

 نویا یخواهد آمد ول شیپ یچ ندهیدر آ دونمینم.  کردینگاه کردم ، داشت با لبخند نگاهم م نیو به رام برگشتم

 . برده  نیها رو از ب یکیطلوع کرده و تار میتو زندگ گرید يبار دیانگار خورس. خوبه  یلیکه حالم خ دونمیم

از  توننیفردا جمعه است و م دونستنیم. حاظر نشدن از هم جدا بشن  میو مارال اصرار کرد یبه مان یچ هر

 ارهیرو م یمان ای برهیم ادیمارال رو م ایشده  داریقول داد که صبح که ب نیرام یهر چ. کنن  يصبح با هم باز

 .  شمونیموند پ یقبول نکردن و آخر سر سر هم کار خودشونو کردن و مان

لباس خوابشو گذاشته بود تو  یچون مان دنیبرنامه رو از صبح با مارال چ نیبعدش معلوم شد که ا مکی البته

 . ها  ياسباب باز فیک

 ياز کتاب داستانها یکیو مارال رو به اتاق مارال بردم و خوابوندمشون و براشون هم  یمان نیاز رفتن رام بعد

 . مارال رو خوندم 

تخت مارال .  دنیو خواب دنیتخت مارال دراز کش يزود کنار هم رو یلیو مارال خ یمان. بود  یحس قشنگ واقعا

 . اونقدر بزرگ بود که هر دو توش جا بشن 

 . هردوشون بوسه زدم و به اتاق خودم رفتم  یشونیرو روشون مرتب کردم و رو پ پتو

داشت با . سمتش  دمیچرخ و دمیلباس هامو عوض کردم و کنارش دراز کش. بود  دهیتو تخت دراز کش انیشا

 .  دمیبه روش زدم و خودمو تو بغلش جا کردم و خواب ي، لبخند کردیلبخند نگاهم م

 .  میدیاز خواب پر یمارال و مان يو خنده  غیج يبا صدا انیشروع شد که من و شا یروز بعد در حال صبح

امروز .  رونیرو از آشپزخانه فرستادم ب انیو مارال و شا یو من ، مان میخورد یرو با خنده و شوخ صبحانه

دوباره  خوامیم ینه ول ایدستپختم هنوز مثل قبل خواهد بود  دونمینم. کنم  يبعد از پنج سال آشپز خواستمیم

 . شروع کنم 

و سوپ مرغ و قارچ درست  یناهار مرغ شکم پر ، ساالد ماکارون يتو آشپزخانه بودم و برا میساعت دوازده و ن تا

 . داشتم  يآشپز يبرا يادیذوق ز یبود ول ادیچهار نفر ز يکه برا نیبا ا .کردم 

 . آشپزخانه  میو مارال رو به زود اورد یگفت مان شهیناهار م يبرا

بود ، چون خواهر و بردار تمام تالششونو کرده بودن تا اتاق مرتب مارال رو  ياز دست جفتشون کفر یکل انیشا

 .  شدیتو اتاق مارال شتر با بارش گم م یشده بودند و به عبارتو موفق هم  زنیکامل به هم بر
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 . داشته باشند  يعصر انرژ يها طنتیش يهر دوشونو خوابوند تا برا انیاز نهار شا بعد

 . بدم  ادی یبه مارال نقاش کردمیم یسع یمان يبود و داشتم با همکار عصر

 کی یمتأسفانه در مارال حت یرفته ول انیمورد به شا نیداره و قطعا تو ا یمعلوم بود که استعداد نقاش یمان

 . بده  یلیهم نقاشقش خ نیرام. رفته  نیمورد به رام نینشد ، مارال تو ا افتیدرصد استعداد هم 

که تو آشپزخانه داشت  انیشا. زنگ اومد  يکنه که صدا يزیبدم که مرتب رنگ آم ادیداشتم به مارال  یسع

 : واب داد و اومد سمتم و گفت تو کاسه ها ج ختیریم یبست

 .  يمهمون دار گانهی -

 ؟  هیک -

 .  یفهمیپاشو خودت م -

رفت و چند لحظه بعد در باز شد و  يبه سمت در ورود انیشا.  دمیبه لباس هام کش یجام پاشدم و دست از

 . مامان اومد تو 

که  یغم از دست دادن عمو و اتفاق. شکسته شده بود  یلیمامان خ. مامان اشک تو چشمهام جمع شد  دنید با

 . کرده بودن  رشیافتاد پ

 : دستاشو باز کردم و گفت . من اشک تو چشمهاش جمع شد  دنیهم با د مامان

 . جان  گانهی. . . دختر گلم  -

دلم براش  یلیخ.  دمیهام کش هیت عطر تنشو تو ر.ذ.با ل. رفتم جلو و خودمو تو بغل مامان انداختم  هیگر با

 . مادر بود  شهیاون برام زن عمو نبود ، برام هم. من واقعا مثل مادرم دوستش داشتم . تنگ شده 

و  ی، مان انی، با شا میحرف داشت یو کل میبود دهیهمه مدت همو د نیمن و مامان که بعد از ا دنیبا د نیرام

 .  میتا راحت باش رونیمارال رو بردند ب

خوب بود بعد از  یلیخ یول میکرد هیهم با هم گر یو گاه میدیخند یو گاه میصحبت کرد با مامان یساعت کی

 . مدتها صحبت کردن با مامان تونست واقعا آرومم کنه 

آب تو دلم نخوره و حرف زدن باهاش آرمش  یکرده تا به عبارت شویدر کنارم بوده و تمام سع شهیهم انیشا البته

 . بهم  دهیم

 : درد و دل کردن گفتم  یاز کل بعد

 ! کجا رفتن و ما رو تنها گذاشتن  ییچهار تا ستیمعلوم ن -
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 : و گفت  دیمامان خد -

و مارال مجبورشون کردن برن  یهم معلومه که مان دهیگرچه نپرس. کجا هستن  نیخب زنگ بزن بب -

 .  حیتفر يبرا یی، جا يا يشهرباز

و مارال اصرار کردند و بهتره من و مامان هم  یچون مان يرباززنگ شدم و اونم گفت که رفتن شه انیشا به

 . گردش  میتا با هم بر میبهشون ملحق بش

 . دنبالمون  ادیتا ب میشد انیشدم و با مامان منتظر شا آماده

 : با لبخند دستشو گذاشت رو دستم و گفت  مامان

 . بساز  يات رو با شاد ندهیدخترم گذشته رو فراموش کن ، آ -

 گهیمن د یفراموش کردم چون باالخره وجود داره ول گمینم.  ستیبرام ن گهیمامان مطمئن باش گذشته د -

 . به گذشته ندارم  يکار

 .  میاومد و راه افتاد انیموقع شا نیهم

 شدیو باعث م دادیبه جمعمون م يادیز يگرما یمارال و مان يها و خنده ها طنتیش. بود  يفوق العاده ا شب

 . لبخند از لبهامون کنار نره 

خواهر و  نیو ا میها گشت یفروش يهم تو اسباب باز یرفتن کل يدرخواست بچه ها به جز گشتن و شهرباز به

 . کردن  یرو خل نیو رام انیشا بیبه خوشون خجالت دادن و ج یبرادر حساب

عقب  یمارال هر دو رو صندلو  یکه مان یدر حال دنیشب هم بعد از چند ساعت خوش گذروندن و خند آخر

 .  میبودند به خانه برگشت دهیخواب نیرام نیماش

شدند  کیبه هم نزد شیاز پ شیو مارالح ب یمان. خودش افتاد  يرو روال عاد یگفت زندگ شهیاز اون شب م بعد

 . با هم  ستتندیمثل دو دوست ن گهیتفاوت که د نیبا ا یول

داد و چه  حیبراش چطور توض دونمیبا مارال با کسب اجازه از من صحبت کرد و نم انیاون شب شا يفردا

 . برادرش  یپدرشه و مان نیکه رام دیمارال فهم یگفت ول یداستان

 . که هر دو پدرش هستند  میبهش فهموند يبابا و طور گهیم انیو هم به شا نیمارال هم به رام البته

هم به خاطر  یرو بفهمه و االن تو فکرش دو تا بابا داره و کل یراتییتغ نیچنکه بتونه  کهیکوچ یلیهنوز خ مارال

 . مسئله خوشحاله  نیا
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همه  نیهمه مدت و بعد از ا نیهستم چون اصال دوست نداشتم مارال بعد از ا یراض یلیخودم هم خ البته

 .رو پدر خودش بدونه  نیفقط رام انیشا غیدر یمحبت ب

 ي هیبعد از بد شدن حال من آتل انیشا.  ینقاش یعنیخودم  یدوست داشتن يایهم برگشتم به دن من

منتقل کرده بود و خودش هم به خاطر من و مارال تو خونه کار  گهیمکان د هیبه  گهیاسم د هیمشترکمونو با 

 .  هیآتل میحاال با خوب شدن حال من هر دو برگشت یول کردیم

و  یداداش گهیم یبه مان.  یمان شیعمو پ يخونه  رهیاکثرا م.  دید خونه يمارال رو تنها تو شهیکمتر م گهید

 . مدام کنارشه 

و مارال  یتفاوت که مان نیبا ا هیتو کودک نیمن و رام يو مارال درست مثل رفتارها یمان يو رفتارها تیمیصم

که رابطه امون با بزرگ  نینخواهد کرد برعکس من و رام يرییتغ چیخواهر و برادر هستن و رابطه اشون ه

 . داد  رییهم تغ مونویکرد و زندگ رییشدنمون تغ

خونه . هام  یکودک يبعد از پنج سال دوباره برم خونه  خوامیامشب م. شام دعوتمون کرده  يمامان برا امشب

کردم ،  یکه توش کودک يکردم ، خونه ا هیهم گر دمیکه توش هم لحظات خوب داشتم هم بد ، هم خند يا

 . دمیچش رو یی، بزرگ شدم ، عاشق شدم و تو همون خونه طعم تلخ شکست و تنها دمیحبت دم

فرم رو هم موس زدم و  يو موها دمیپوش يریبه رنگ ش کیش یلیبلوز خ هیبا  دیشلوار زنونه به رنگ سف هی

 . گذاشتم همونجور فر بمونن 

 .اومد تو اتاق  انیتا قفل گردنبندمو ببندم که شا رفتمیکلنجار م داشتم

 . گردنبندو برام ببند لطفا  نیقفل ا ای، ب يخوب شد اومد -

شد تو چشمام  رهیزد و اومد جلو قفل رو برام بست و منو برگردوند سمت خودش ، چند لحظه خ يلبخند انیشا

 : و گفت 

 .  گانهی يقشنگ شد یلیخ -

صورتش .  یمشک نیشلوار ج هیتنش بود با  تیکه ف يمردونه سورمه ا راهنیپ هیانداختم ،  پشیبه ت ینگاه

. و موهاش هم مرتب به طرف باال شانه شده بود  ویخوش افترش يو مرتب با بو غهیت شیش شهیمثل هم

 :زدم و گفتم  يلبخند

 .  يشد پیخوشت یلیتو هم خ -

 :کرد و گفت  يا یمصنوع اخم
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 . بودم  پیقبال بدت یبگ يخوایم یعنی -

 و گفتم  دمیرفتم جلو و گونه اشو بوس نیهم يبرا کنهیم یکم کردن استرس من داره شوخ يبرا دمیفهم

 .  یپیخوشت شهیآقا ، شما هم رینه خ -

 :نگاهم کرد و گفت  یکم انیشا

 ؟  امیبهتر باشه من امشب ن یکنیفکر نم گانهی -

 : گفتم  يبلند يبا صدا يا کدفعهی

 !  انیشا -

که اصال با داد چند لحظه قبلم  يو لبخند میمال يبا صدا. گر شده نگاهم کرد  يو با چشما دیپر هوی انیشا

 :اومد گفتم  یجور در نم

 .  میری، با هم ، هم م میو با هم دعوت شد میخانواده ا هی، ما  رمیمنم نم يایاگر تو ن -

 . باشه تکون داد  یگرد شده اش سرش رو به معن يفقط مبهوت با همون چشما انیشا

 . گرفتمیخنده امو م يجلو یکه داشتم به سخت یکنارش گذشتم و به سمت مانتو و شالم رفتم در حال از

شوکه شده  چارهی، ب میبر دیگفتم با هم با متیبود و بعد هم که با اون همه مال دهیبا اون دادم پر انیشا چارهیب

 . بود 

ساعت قبل آماده نشسته بود رو مبل و منتظر  کی مارال از حولش از. مارال  شیو رفتم پ دمیو شالمو پوش مانتو

 .خودش  يبه گفته  دشیو پدر جد زشیعز یداداش شیبود تا هر چه زودتر بره پ

براش  انیبود و موهاشو هم شا دهیرنگ پوش یسه ربع صورت نیبلور آست هیرنگ با  دیسف نیشلوار ج به

 . بسته بود  یدوگوش

 .  میعمو راه افتاد يبه سمت خونه  یهم اومد و همگ انیبعد شا قهیدق چند

همه مدت زنده شده  نیانگار احساساتم بعد از ا. داشتم  یبیهمون لحظه که وارد خونه شده بودم حس عج از

و باعث  ترسوندیهم منو به شدت م نیرفتن و هم نیاز ب شیوقت پ یلیخ کردمیکه فکر م یاحساسات. بودند 

 . تکون نخورم  انیاز کنار شا شدیم

 . هم رو به راه نبود  ادیمن حالم ز یول دیخندیخوشحال بود و مدام م یلیخ امانم

 شونویدر من سر بلند کنند که اصال آمادگ یاحساسات شدندیکه باعث م کردیبرام زنده م يادیخونه خاطرات ز اون

 . نداشتم 
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 : و بعد گفت  دیو اول دستاشو حلقه کرد دور گردنمو و گونمو بوس شمیاومد پ یکه مان میخوردیم يچا میداشت

 ؟  اطیتو ح میمن و مارال بر شهیجون م گانهی -

 .  زمی؟ هوا سرده عز یچ يبرا اطیتو ح -

 : مظلوم کرد و گفت  افشویق یمان

 یلیتاب خ يها روشب گهیبابا م. تاب  يرو مینیبش میبر میخوایم...  کنمی، خواهش م میپوشیخب لباس گرم م -

 . خوبه 

! خوبه  یلیتاب خ يشبها رو. و نگاهمون تو هم گره خورد  نیناخودآگاه نگاهم رفت سمت رام یحرف مان نیا با

خوب بود و حاال بچه هامون  یلیشب و صحبت کردن خ يهامون اونم تو یتاب بچگ يآره نشستن رو

 . درست کار ما رو تکرار کنن  خواستنیم

و  دمیکش یبه سر مان ینگاهمو ازش گرفتم و دست نیهم يبرا شدیحالم بدتر م نیبه رام مینگاه کردن مستق از

 : گفتم 

 .  نینمون رونیهم ب ادیو ز نیگرم بپوش ي، فقط هر دو لباس ها نیبر زمیباشه عز -

 .  رونید ببعد هر دو رفتن يا هیمارال و ثان شیرفت پ "آخ جون  "و با گفتن  دیبا ذوق پر یمان

 .، غرق شده بودم تو افکار و خاطراتم  دمیفهمینم هیبق ياز حرفها یچیه گهید

 ادیلحظه از  کیتو . انداختم  انیبه شا ینگاه. دستم به خودم اومدم  يرو انیبعد با نوازش دست شا یکم

 . که درونم زنده شده بودند شرمنده شدم  یو احساسات یمیخاطرات قد يآور

 : کردم خودمو کنترل کنم و گفتم  یسع

 . سر به بچه ها بزنم  هیمن بهتره برم  -

 .  اطیرفتم تو ح یلباس گرم چیه دنیاز جام بلند شدم و بدون پوش عیسر

از اون دوتا .  زننیآروم رو تاب نشستند و دارم با خنده با هم حرف م دنیو مارال زدم که د یبه مان يسر

 .  نندیآروم بنش جورنیبود ا دیبع طونیوروجک ش

 شهیعمو هم. که مال من بود  ییجا.  کردمیم ینقاش شهیکه هم ییکه از بابت بچه ها راحت شد رفتم جا المیخ

 .  زتشیحق نداره به هم بر یاست و کس گانهیمال  اطیقسمت ح نیا گفتیم
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که جنسشون از  ییکنده ها. برام رنگش کرده بود  نیغر زدن رام یکه با کل یمکتین. همونجور بود  زیچ همه

هم  میکه با عمو درست کرده بود ییاتاقک کوچولو یحت. به شکل کنده در اومده بودند  يسنگ بود با تراشکار

 . همونجور بود 

همه مدت ، بعد  نیامشب بعد از ا دیچرا با.  کردندیم تمیام اذ ختهیاحساست به هم ر. سرد نشستم  مکتین يرو

 نیبا نگاه کردن به رام دیداشتم رو داشته باشم ؟ چرا با شیکه چند سال پ یهمه اتفاق دوباره احساسات نیاز ا

 رو داشته باشم ؟  یمیقد يدوباره اون حس ها

 نیکه تو ا یانیشا. هستم  انیمن زن شا.  ستیدرست ن نیفکر کردن به رام.  ستیاصال درست ن نیا! نه نه  نه

به  دیهم نبا هیثان هینه من اصال . کرده  يدخترم پدر يکه برا یانیبد من کنارم بوده ، شا تیسالها تو اون وضع

 .  انهیدر حق شا انتیخ نیگناهه ، ا نیا. فکر کنم  نیرام

احساساتم رو سر و سامون  دیبا.  امیبه خودم ب دیبا.  رونیافکار از سرم برن ب نیبه شدت تکون دادم تا ا سرمو

 .  ستندیفکر ها اصال مناسب ن نجوریزن متأهلم و ا هیمن . بدم 

،  دیچیپ مینیتو ب انیعطر سرد شا يشونه هام احساس کردم و بو يرو یکت يبود که گرما ریخودم درگ با

 .شد  قیجور آرامش به وجود مشوشم تزر هیچشمامو بستم و 

 .نگذشته بود که حس کردم نشست کنارم  هیچند ثان هنوز

 : بسته گفتم  يهمون چشما با

 ؟  رونیب يچرا اومد -

 .آرامش داشتم پر زد و رفت  یصداش هر چ دنیشن با

که حدسم درست  یباش نجایا دی، حدس زدم با یستیبچه ها ن شیپ دمیخواهش کرد کتشو برات که د انیشا -

 . از آب در اومد 

 : زبان باز کردم و گفتم  یوجودم گر گرفته بود به سخت دوباره

 ؟  اوردین انی؟ چرا خود شا يچرا تو اورد -

، و  نییام سرمو بندازم پا ختهیبهم کرد که باعث شد از ترس برمال شدن احساست به هم ر قیعم ینگاه نیرام

 : گفت 

 .  ارمی، فقط ازم خواست ب دونمینم -
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رفتن نداره پس  الیهم خ نیسخته و رام یلیبودم برام خ نیدر کنار رام دمیلحظه به سکوت گذشت که د چند

 : بلند شدم و گفتم 

 . تو  رمیمن سردم شده م -

 . برگشتم و به طرف خونه رفتم  عیسر

از احساسات و . تکون نخوردم  انیتا آخر شب از کنار شا گهید.  میو شام خور دیرو چ زیساعت بعد مامان م مین

تو چشماش  میخجالت بکشم و نتونم مستق انیباعث شده بود از شا نیافکار درونم به شدت شرمنده بودم و هم

 . نگاه کنم 

که بر خالف تصور  دومیفهم. کرد  رییها در من بعد از اون شب تغ زیچ یلیخ یبد گذشت ول ایخوب  اونشب

بردن اون احساسات  نیاز ب ينرفتند و من بعد از اون شب تالش خودمو برا نیاز احساسات درونم از ب یلیخ

 .  موندنیم جهینت یب نیرام دنیهر دفعه با د که یتالش. شروع کردم 

از  کردمیفکر م لیاوا. خونمون  ادیم یمان ای یمان شیپ رهیمارال م ای.  ننیبیهمو م یهر روز مارال و مان بایتقر

 شهیمثل هم انی، شا کردمیاشتباه م ینباشه ول یراض ادیز انیبازتر شده شا مونیخانوادگ يجمع سه نفره  نکهیا

 يدلش برا یلیسالها خ نیتو ا انیو انگار شا خواهرزادشه یمان.  کنهیرفتار م یرفتارو داره و با مهربون نیبهتر

من  نیب نیو در ا بوستشیو م کنهیبا محبت بغلش م نهیبیرو م یتنگ شده بوده چون هر دفعه که مان یمان

 .  شمیم نیمتوجه شرمنده شدن رام شهیهم

 .  هیو مان انیشا داریو منع د شیال پبه خاطر پنج س شیشرمندگ دونمیم

.  رهی، کم کم داره کنترل احساساتم از دستم در م شهیو من حالم هر روز داره بدتر م گذرهیماه از اون شب م کی

دلم  اریاخت یب نمیبیرو م نیهر دفعه که رام.  شهینم یبره ول نیتا نزارم فکرم به سمت رام کنمیتمام تالشمو م

و از نگاه کردن  نطورهیکه اونم هم دمیبارها د.  دزدمیهست مدام دارم نگاهمو م یزل بزنم بهش ، وقت خوادیم

 چرا ؟  گهیاون د یول کنهیبه چشمام فرار م میمستق

خونشون تا با  برتشیدنبالش و م رهیم نیآش رشته درست کنه و مارال هم بعد از مهد رام خوادیمامان م امروز

 .  میهم قراره عصر با هم بر انیمن و شا. بسوزونن  شیآت شهیمثل هم یمان

که پنج  ی، نشستم رو مبل تو اتاق ، همون مبل هیهم رفت آتل انیو شا میمهد کرد یصبح که مارال رو راه از

 .  کنمیم هیو گر کنمینشستم و دارم فکر م.  کردمینگاه م رونیو به ب نشستمیسال تمام هر روز روش م
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من ... کنم  انتیخ انیبه شا خوامیمن نم....  خوامیرو نم یحس لعنت نی، من ا خوامیمن نم. کمکم کن  ایخدا

حس با  نیآخه ا.... کمکم کن  کنمیخواهش م ایخدا.... اشتباهه ، گناهه  نیا.... فکر کنم  نیبه رام خوامینم

 .تحمل ندارم  شیمثل هشت سال پ گهیمن د.... من تحمل ندارم ....  ارهیداره از پا درم م يهمه دور نیوجود ا

رو صورتم  یدست یکه گرم کردمیصورتم روون بودند و چشمامو بسته بودم و داشتم دعا م يآروم رو اشکاهام

 . فرو رفتم  انیو پر محبت شا تیحس کردم و بعد از اون تو آغوش گرم و پر امن

مهربونش  شهیهم يبا صدا کردیدست موهامو نوازش م هیدست بغل کرده بود و با  هیهمونطور که منو با  انیشا

 : گفت 

درد دلتو باهام  شهیچرا مثل هم.... ؟  یگیچرا بهم نم.... ؟  دهیعذابت م نجوریداره ا یچ.... ؟  گانهیشده  یچ -

 ؟  یکنینم میتقس

 .اش فرو کردم  نهیتو س شتریام شدت گرفت ، سرمو ب هیگر

 ...  شهینم .... شهینم انیشا...  تونمینم -

داره از  یچ دونمیگرچه نگفته هم م.... بهم اعتماد کن و دردتو بگو  گهیبار د هی....  گانهیبهم اعتماد کن  -

 ؟  یبگ يخواینم....  کنهیدرون نابودت م

 ....  انیشا تونمینم...  تونمینم -

به بازوهام اورد و منو بلند کرد و نشوند رو پاش تا بتونم کامل تو بغل باشم و آروم بشم و بعد از  يفشار انیشا

 . چند لحظه مکث شروع کرد 

که  یتو انقدر پاك و خوب....  زمیعز گذرهیم یتو دلت چ دونمیم....  گمیمن م.... نگو  یبگ یتونیباشه نم -

عشقت دوباره زنده شده ... تو احساساتت برگشته .... بفهمم  تونمینگاه به چشمات م هیمن با  یول یبگ يخواینم

... 

 : اش برداشتم و گفتم  نهیس ياز رو عیسر سرمو

 !  انیشا -

 : انگشتشو گذاشت رو لبهام و گفت  انیشا

 گمیمنم گفتم من م یبگ یتونینم یتو گفت...  ستین یحرف چیبه ه يازین....  گانهینگو  یچی، ه ســـسیه -

 . پس فقط گوش کن 

 . اش گذاشتم و اون ادامه داد  نهیدوباره رو س سرمو
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عشقم خودش عاشق  یبهت صبر کردم ول دنیرس يبرا.... از ته قلبم عاشقت شدم ... عاشقت شدم  يروز هی -

 زیدوست عز هی يدوست و تو برام شد هیشدم ... به حرمت تمام حرمت ها نوع عشقم رو عوض کردم .... بود 

 میازدواج کرد شیرقم زد که من و تو پنج سال پ يطور رمونویروزگار تقد یول...  يزتریکه از جونم هم برام عز

خودم دوستش داشتم و شدم  يمثل بچه  ینداشتم ول یکه در به وجود اودنش نقش يمن شدم پدر دختر.... 

ما همون دو دوست ...  میوقت همسر نشد چیام ما ه گانهی یول...  زمیهمسر دوست عز... همسر و همراه تو 

به روابطمون به ... نگاه به خودمون بنداز  هی....  میهم شد اهما فقط پنج سال همر...  میموند یباق زیعز

فقط ...  میموند یخوب قبل يما همون دوستا...  میبه زن و شوهر ها ندار یشباهت چیما ه.... فکر کن  مونیزندگ

 ي هو شناسنامه داشته باشه رفته تو شناسنام تیو مارال پدر ، هو میهمراه هم باش میبتون نکهیا ياسممون برا

تو و مارال ...  ینیزتریکه برام عز یدونیخودت م گانهی... ؟  یخودمون چ یزن و شوهر ول میو قانونا شد گهیهمد

من با تمام ...  قهیعم یلیخ هین و دوستما فقط دوست داشت نیام ب گانهی یول... دیمن هست یزندگ ينهایباارزشتر

 شیکه هشت سال پ ستین یاون عشق گهیکرده و د رییاون عشق به دوست داشتن تغ... وجودم دوستت دارم 

با خوب شدن حالت و درست شدن اوضاع  نیرام دنیبا د دونمیم... از دلت خبر دارم ...  گمیبازم م گانهی.... بود 

 رسونهیتو رو م هیپاک نیا...  هیواقعا ستودن تیرفتارت و خودار...  دهیدلت دوباره شعله کش يخاکستر تو ریعشق ز

ازت ....  یچون اسما همسر من هست یتو قلبت رو دوباره خاکستر کن يعشق شعله ور شده  يدار یکه سع

فکر .... دوونده  شهیشد که سالها تو قلبت ر یمانع حس شهیبدون که نم نویا یول يداریممنونم که حرمت نگاه م

 ياگر نخوا...  ریدرست بگ میتصم هی تیزندگ يپس برا یاعتماد کن یتونیاگر بازم م نیفکر کن بب...  زمیکن عز

راحت  یلیخ یاگر خواست یول شهیهم از دوست داشتنم کم نم يو ذره ا مونمیدر کنارت م نجوریهم شهیمن هم

 يراه برا....  رهینم نیو دوست داشتنمونه که از ب مونیمهم اتصال قلب...  میرو قطع کن یاتصال اسم نیا میتونیم

 ؟  یبازم اعتماد کن یتونیو م يخوایم نیفقط بب....  زمیتو بازه عز

مبل و خواست به طرف در بره که صداش  يسرم زد و منو گذاشت رو يرو يتمام شد ، بوسه ا انیشا يحرفها

 . زدم 

 : بهم زد و گفت  یبخش نانیطمو لبخند مهربون و ا برگشت

برات  زایچ یلیحرفهاش خ دنیبا شن.  نتونهیب يادیز يناگفته  يصحبت کن ، حرفها نیبا رام زیقبل از هر چ -

 .  شهیروشن م

 .  ي، تو فوق العاده ا انیممنونم شا -
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 . فکر تنها گذاشت  یو منو با کل رونیبهم زد و از اتاق رفت ب يلبخند

 کنهیناگفته از دلم خبر داره و از همه مهمتر درکم م انیشا نکهیا دنیدوشم برداشته شده بود ، فهم يبار رو انگار

 . واقعا آرومم کرده بودند  انیشا يحرفها. کنم  یاحساس راحت شدیباعث م

بدون کم و  زویهامون همه چ یو مثل بچگ مینشستیهمه وقت م نیبعد از ا دی، با زدمیحرف م نیبا رام دیبا

 . تو خودمون  تمیخیو ر میسکوت کرد یبسه هر چ. روشن بشه  زیتا همه چ میگفتیو سانسور به هم م یستکا

 . رونیب میناهار بر يعوض شدن حال و هوام دو نفر ينذاشت ناهار درست کنم و گفت که بهتره برا انیشا

به  میو بعد با هم رفت میو صحبت کرد میقدم زد یاول کم.  رونیب میو با هم اومد میظهر آماده شد يها طرف

 .شهر  يرستورانها نیاز بهتر یکی

 . عمو  يخونه  میو ساعت سه بود که رفت میخورد یو خوشحال یرو با خنده و شوخ ناهار

و منم رفتم تا اول به اون دو تا وروجک  اطیرفتند تو ح نیبا رام یبعد از سالم و احوال پرس شهیمثل هم انیشا

 . به مامان کمک کنم  امیچه کار کردن و بعد ب نمیسر بزنم بب

 . آش هستند  گیو د نیرام شیپ یپشت اطیو مارال تو ح یگفت که مان مامان

 .  ششونیو رفتم پ دمیپوش پالتومو

از رشته ها  يتر شدم متوجه شدن مقدار کینزد یوقت یگوشه نشسته بودند ول هیو مارال آروم  ینظر اول مان در

 .  کننیدرست م یکار دست یمقوا و به عبارت هیرو  چسبوننیرو برداشتند و دارن م

 . که مثال مواظبشون بوده رفتم  نیبه رام یخوب یلیخ يچشم غره  یبهشون بگم ول يزیچ ومدین دلم

درست  نیرامو  انیکه شا یکوچک شیتو اون سرما دور آت اطیتا ساعت هفت آماده شد و ما همونجا تو ح آش

 .  مشیکرده بودند خورد

 .  میاریب يو چا میتا ظرفها رو جمع کن میکه تموم شد با مامان بلند شد آشم

 : دستمو گذاشتم و تو آشپزخانه و گفتم  يتو يظرفها

 .  ارمیظرفها رو م هی، من بق رونیب نیاین یه گهیمامان شما د -

 .  زمیریرو م يمنم چا ياریباشه دخترم پس تا تو ظرفها رو ب -

 . شدم  نیرام ي نهیبه س نهیس رونیکه اومدم ب ياز در ورود. گفتم و از آشپزخانه خارج شدم  يا باشه

 : دستشو نشونم داد و گفت  يتو يظرفها نیرام

 .  يبر خوادینم گهیمن اوردمشون د -
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 . گوش کنم  انیگرفتم به حرف شا میکوتاه بهش انداختم و تصم ینگاه

 ؟  میبا هم صحبت کن شهیم...  شهیم...  نیرام -

 : با استفهام نگاهم کرد و گفت  نیرام

 ؟  یچ يدرباره  -

 .  میامروز بهم گفت بهتره با هم حرف بزن انیشا. که ناگفته مونده  ییحرفها... درباره گذشته و ...  يدرباره  -

 : مکث کرد و گفت  هیچند ثان نیرام

بزنم رو  خوامیکه م ییحرفها یول میبا هم حرف بزن دیبا گانهیآره .... کرد  یدر حقم خوب گهیبار د هی انیشا -

 .  يبشنو یدوست داشته باش ستمیمطمئن ن یلیخ

 چرا ؟  -

 ؟  یهست يماهه ازشون فرار کیکه  هییزایحرفام از جنس همون چ یآخه جنس بعض -

 ؟  دهیفهم یعنی. نگاه کردم  نیوحشت به رام با

 : بهم زد و گفت  يلبخند نیرام

بهت  زویهمه چ. کنار تاب  ایب قهیبهش بگو و چند دق نیهم يبکنم برا انیپشت سر شا يکار چیه خوامینم -

 . که صادق باشم  دمیقول م یول گمینم

 . که تابمون بود  یو رفت سمت قسمت رونیبعد اومد ب کمیکنارم گذشت و رفت تو و  از

 .  بودیم انیدر جر دیبا انیموافق بودم ، شا نیم با نظر راممن.  زدمیباهاش حرف م دیبا

 : و آروم بهش گفتم  انیشا شیپ رفتم

 ؟  يایم. تاب  شیپ اطیبرم اون سمت ح خوامیم. حرف بزنم  نیبا رام دی، با انیشا -

 : بهم زد و گفت  يلبخند انیشا

 .  گانهیبرو .  نیتنها حرف بزن دی، با زمینه عز -

 . بهش زدم و به سمت تاب رفتم  يمحو لبخند

 . رفتم جلو و با فاصله اون سر تاب نشستم . رو تاب نشسته بود و نگاهش به آسمون بود  نیرام

 . کنم  دایکمکم کن جواب سواالتمو پ...  نیکمکم کن رام.  نجامیخب ، من ا -

 : بهم انداخت و گفت  ینگاه نیرام

 ؟ يدار شویبگم ، آمادگ زویهمه چ خوامیم گانهی.  کنمیول شروع ماجازه گرفتم ، پس از ا انیقبال از شا -
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 : و گفت  دیکش یقینفس عم نیبله تکون دادم ، رام یبه معن سرمو

و دوستم  یشگیهمراه هم.  يتو بود میفکر و زندگ يتنها دختر تو ادیم ادمی یتا وقت یول یاز ک دونمینم گانهی -

چون  دیشا دونمینم.  رهیو تو رو ازم بگ ادیب یکیکه  ياز روز دمیترسیروت حساس بودم و م شهیهم.  يتو بود

 میخوش یگفت رو ابرا بودم ول شهیم میشد دنامز یوقت.  هیحسم بهت چ دمیوقت نفهم چیه يکنارم بود شهیهم

 مینیباهام تماس گرفت و خواست همو بب وایروز مونده به رفتنم ش کیفقط چند روز ، درست .  دیطول نکش ادیز

. دفترم  ادیقبول کردم و گفتم ب وایبه اصرار ش یتعجب کرده بودم ول یلینفهمه ، خ یو اصرار هم داشت که کس

 تونستمیاز بهت نم.  رمیو التماس کرد که عشق برادرشو ازش نگ شمیاومد پ یو ناراحت مغ یاونروز با کل وایش

 یول یاحساس داشت انیعاشق توه و تو هم تا قبل از اومدن من نسبت به شا انیگفت شا وایش. اصال حرف بزنم 

بر خالف  يخوایو نم یدونیخانواده ام م ونیچون خودتو مد یولش کن يمجبور شد مونیبا اومدن من و نامزد

و قانع کردم خودم یسع یداشتم ول يبد یلیاحساس خ. شد  کیتو اون لحظه برام تار ایدن....  یبابا رفتار کن لیم

خودمو  نطوریفقط تا رفتنم تونستم ا یول ارمیقلبتو به دست ب تونمیو م هیهر دومون کاف يکنم که حس من برا

رفتم اونجا باهام تماس و گرفت و دوباره از  یکرده بود و وقت دایپ لمویمیکارت شرکت ا ياز رو وایش. قانع کنم 

....  گانهیشکستم ..... تو هستم  یمانع تو زندگ هیانقدر گفت که قانع شدم فقط . عشق برادرش و تو گفت 

 ختنیخوب بلد بود با زبون ر وایش. بود که مدام با تماسهاش در کنارم بود  وایش نیب نیبدجور شکستم و در ا

 . جذب خودش کنه  آدمو

 : جب گفتم با تع. زده باشه  یفیکث يحقه  نیچن وایش کردمیاصال فکرشو نم. زل زده بودم  نیتعجب به رام با

 . نبود اون زمان  انیمن و شا نیب یچیدروغ بوده ، ه یول -

 : بله تکون داد و ادامه داد  یکرد و سرشو به معن یتلخ يخنده  نیرام

...  وایش شیروز بازگشتم رفتم پ يفردا.... رفتارم سرد بود ... کامل ازت زده شده بودم  گهیبرگشتم د یوقت -

...  وایش دنیکار هر روزه ام شد د گهید... و گرم برخور کرد که تو اون حالم جذبش شدم  یمیانقدر صم وایش

با اون .... جذبش شدم ... چطور جذب کنه  نومثل م يواقعا لوند بود و خوب بلد بود آدم شکست خورده ا وایش

 هیفقط  واینبودم ش یول.. .شدم  وایراهتو باز کنم گفتم عاشق ش نکهیا يپناه بردم و برا وایس ش.و.حالم به ه

...  ینداشت یکه مطمئن شدم بهم حس يطور يمقاوم برخورد کرد یلیبهت گفتم خ یوقت.... س زودگذر بود .و.ه

.... .... ازدواج کردم و رفتم  وایبا ش... بابا هم نتونست مانعم بشه  يحرفها یو حت کردم يرو خواستم پافشار

اومده  میسر زندگ ییکه که چه بال دمیتازه فهم..... تفاوت شدم  یب وایو نسبت به ش دیس خواب.و.زود ه یلیخ
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بابا دو ... نشد  یول تیواستگاراومده خ انیهمش منتظر بودم که بابا بهم خبر بده شا.... نبود  یراه برگشت یول

گفتم با  وایبه ش یوقت... شوکه شدم بودم ...  يهات عقد کرد یاز همکالس یکیماه بعد از ازدواجم بهم گفت با 

 وایش تونستمینم گهید...  "نداره  یربط گهیالبد عشقشون تموم شده ، به تو که د دونمیچه م "گفت  يخونسرد

گرفتم به خاطر بچم خانواده  میتصم... بارداره  وایش دمیجدا بشم که فهم ستمرو تحمل کنم خوا یو اون زندگ

 . گرم برخورد کنم  وایاجمون با شازدو لینتونستم مثل اوا گهید یامو حفظ کنم ول

 : تو سکوت به آسمون زل زد و بعد دوباره ادامه داد  قهیشد و چند دق ساکت

و  ینامه گذاشت که ازم خسته شده و رفت و من موندم و مان هی وایروز ش هیماهش بود که  کیفقط  یمان -

بهت گفتم عاشق  یوقت.... به خاطر تو بود  زیهمه چ...  دونستمیتو رو مقصر م.... قلب پر از نفرت  هیو  ییتنها

 یتو گفت یول رمیطرفش هم نم گهید ستیخوب ن یمطمئن بودم اگه بگ دمیشدم و ازت درباره اش پرس وایش

دو سال با ... داشت  ریتأث یلینظر تو هم خ یدرسته حماقت خودم بود ول.... شدم  بیترق شتریخوبه و منم ب

که فکر  یحس دنتیبرگشتم با د یوقت یول... رو طالق بدم و برگردم  وایش یابیگذشت تا تونستم غ یبدبخت

با  دمیو فهم دمیاون دکتره رو د الیهم که رفتم شرکت و دوست دان بعد.... شد  شترینفرته درونم ب کردمیم

 یاز طرف شده بودم و جیگ یلیخ...  يگردیم انیبا شا دمیکردم و د بتیو بعد هم که تعق يدر ارتباط بود انیشا

 . و زجر قدرت فکر کردن رو تو اون لحظه ازم گرفته بود  ییهم دو سال تنها

 : بهم نگاه کرد ، اشک تو چشماش جمع شد و گفت  میبرگشت و مستق نباریمکث کرد و ا دوباره

مشروب خورده بودم و همون  یکل الیقبلش تو خونه دان... کرده بودم  یاونشب که اومدم خونه ات واقعا قاط -

ها  ییتمام اون تنها دیبود که تو هم با نیکه تو ذهنم بود ا يزیتنها چ... بود  دهیهم که داشتم پر يذره فکر هی

 یچ دمینفهم خورمیقسم م....  یبه جون مان...  مبه جون خود.... شد  یچ دمینفهم....  یرو بکش دمیرو که کش

به خودم اومدم  یوقت... خوردت کردم و نابودت کردم ... زدم  بیآس يبود نمیبهتر به تو که... زدم  بیآس... شد 

بابا برگشت  یهمون شب وقت... و اومدن سراغت  دنیشب بابا و مامان فهم.... کار از کار گذشته بود  گهیکه د

ن خودم اوردم به من اون بال رو سر ز یبهم گفت تو زنم هست یوقت... بهم گفت  زویببره همه چ انومدارك مام

 انیعشق تو و شا.... از اول دروغ بوده  زیهمه چ...  دمیرو فهم تیواقع يهمه ... کلمه خورد شدم  یواقع يمعنا 

به دام  يکه فقط برا وایش يو رفتار ها  احرفه...  انیرابطه ات با شا...  تیازدواجت با همکالس... دروغ بوده 

....  دمیو من نفهم يپاك و مظلوم بود ي گانهیهمون  شهیتو هم... دروغ بوده  زیهمه چ... انداختن من بودند 

... طالقت بدم و منم که شرمنده و گناهکار اصال حق حرف نداشتم  دیو گفت با ستادیبابا سفت و سخت ا
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دش و دست بابا که بابا هم با خون دینامه ازت رس هیهفته بعدش فقط  کیو  یرفتطالقت دادم و تو همون روز 

بعد از اون مامان هم همون حرف بابا رو که .... باز نکرد  گهیهمون شب چشماشو بست و د الشیراحت شدن خ

تمام  سالمن طرد شدم و پنج ... باهام حرف نزد  گهی، زد و د بخشهیاونم م يدیو بخش ياگر تو منو حالل کرد

که  دمیتازه بعد از رفتنت فهم... ن شبم رو دادم تاوان اون گناه وحشتناك او ییبا عذاب وجدان گناهم و درد تنها

که  یاون حس دمیتازه اونموقع بود که فهم... سرانجام مونده  یبوده که داشتم و ب یتمام عذابم مال عشق

 کیکردم که در شأن  ییو کارها دمیفهم رید یلیکه خ دهیچه فا یبهت داشتم همون عشق بوده ول شهیهم

 . عاشق نبود 

 : که تموم شد از جاش بلند شد و گفت  حرفاش

خورده  بیفر هیمن  یکنم ول حیاز کارامو توج کی چیه خوامینم... منو ببخش  کنمیبازم ازت خواهش م گانهی -

... منو ببخش . سست بودم و نتونستم به موقع احساسمو درك کنم  یلیخ... خودم بود  ریکه تقص دونمیم... بودم 

 .  کنمیخواهش م

بودم و حاال  دهیفهم زویهمه چ. تو ذهنم نمونده بود  یفکر و سوال چیبودم ، ه یخال گهید نباریا یرفت ول نیرام

 . درك کنم  زویهمه چ تونستمیبهتر م

 : و گفت  شمیاومد پ انیبعد شا قهیدق چند

 . رفته باشه  نیاز ب تیسردرگم دوارمی، ام گانهی میبر ایب -

 . خونه  میو برگشت میکرد یمامان و خداحافظ شیپ میرفت انیشا با

 .  دمیمارالو برد بخوابونه و منم رفتم تو اتاقمون لباسامو عوض کردم و دراز کش انیشا میدیرس یوقت

 : گه گفتم  رونیاومد تو ، لباساشو عوض کرد و بالششو برداشت و خواست بره ب انیبعد شا قهیدق چند

 ؟  يریکجا م -

 : گاهم کرد و گفت و مهربون ن برگشت

 .  یرو هضم کن يدیکه شن ییزایو چ یتنهات بزارم تا فکر کن خوامیم -

 انیشا...  رمیبگ میفکر کنم نه درست تصم تونمیو بدون تو نه م ییمن تنها.... نرو  کنمینرو ، خواهش م -

 . باش و کمکم کن  شمیپ گهیبار د هی کنمیخواهش م

 .  دیبرگشت و کنارم دراز کش انیشا

 .  میدیمشترك رس ي جهینت هیو قبل از خواب به  میشب با هم صحبت کرد يها مهین تا
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چون من متأهل  یهنوز دوستم داره ول نیگفت که رام. بهم نزده بود رو هم گفت  نیرو که رام ییحرفها انیشا

ش داشت که من به تو یصداقت و عشق نیرام يحرفا. باورش برام اونقدرا سخت نبود . بهم نگفته  یچیبودم ه

 . متوجه شده بودم  یراحت

 دیخورده بود ، شا یسخت يضربه  نیرام. رو ببخشم  نیتونستم کامل و از ته دل رام نیرام يبعد از حرفا انگار

گفت  شهیالکل هم بود و م ریتحت تأث شیافتضاح روح تیبه جز وضع نیاون شب رام ینباشه ول یخوب حیتوج

 مونیاون کارو کرد و زندگ نیرام طورهضم کنم که چ تونستمیتا امروز هم نم.  کردهیذهنم و فکر اصال کار نم

که از نفرت پر بشه و عقلشو بده دست نفرت  دمیبهش حق م يتا حد قتیحق دنیبا شن یول نجایبه ا دیرس

 .درونش 

منو  يها دهیو فهم انیشا يمامان و مامان هم حرفها  شیعوض شد ، فرداش رفتم پ عیسر یلیخ زیچ همه

 . کرد  دییتا

ما  يخونه  میو مارال رو هم فرستاد یو مان میعمو جمع شد يتو خونه  انیشا شنهادیشب بعدش به پ چند

 . ، پرستار مارال  ایخاله دن شیپ

 : داد و گفت  حیرو توض تیوضع گهیبار د کیصحبت رو شروع کرد و  انیشا

 .  میبد انیپا یفیهمه بالتکل نیتا به ا میجمع بش نجایخوب حاال خواستم امشب ا -

 : گفت  نیرام يرو به رو بعد

دستت  نمویبا ارزشتر گهیبار د هیبهت اعتماد کنم و  خوامیمانع سر راهتونو بردارم ، م خوامیمن م نیرام -

 ! نکن  دومونیبسپارم ، نا ام

 : و مامان انداخت و گفت  انیبه شا ینگاه نیرام

 .  کنمیم دتی، رو سف انیشا يمرد یلیخ -

دادگاه خانواده و دادخواست طالق  میرفت انیو چهار روز بعد با شا میخودمون حل کرد نیب زویشب همه چ اون

 .  میداد یتوافق

 : دادخواست رو امضا کنم گفتم  ریز خواستمیکه م یموقع

 .  يتنهام نذار يقول داد.  میبمون ینکنه و دوست باق رییتغ نمونیب یچ چیه يباشه که قول داد ادتی انیشا -

 : گفت  یبخش نانیهم با لبخند و لحن اطم انیشا

 .در کنار تو مارال کوچولوم . در کنارت بمونم  شهیهم دمیقول م گانهی -
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 نینه من و نه رام یول میتا دوباره به هم عادت کن میوقت بگذرون شتریب نیگفته بود بهتره با رام انیشا نکهیا با

بعد از  نکهیتا ا میبود رو نگاه داشت انیمن و شا نیکه ب ياحترام عقد.  مینشد کیهم به هم نزد هیثان کی یحت

قانع شد که ازدواجمون  میکه داد یالک حاتیتوض يسر هیهم که با  یو قاض دیچهار ماه نوبت دادگاهمون رس

 . بوده و حکم طالق رو داد  یمصالحت

 .خونه  میو برگشت میونو ثبت کرددفتر خانه و طالقم میروز بعد هم رفت چند

 : گفت  انیشا میکه وارد خونه شد نیهم

 .  رمیم گهیمن د گانهیخب  -

 : تعجب نگاهش کردم و گفتم  با

 ؟  يبر يخوایکجا ؟ کجا م -

 . نداره  یموندنم معن نجایا گهیخودم ، د یمیقد يبرگردم به خونه  خوامیم -

 ؟  یپس من و مارال چ انیشا -

برام  شهیتو هم. درست تره  نجوریجان ا گانهی. خونه خودتون  نیتا بعد که بر نیبمون نجایشما هم که فعال ا -

 . و مارال هم که دختر گل باباست  یمونیم یباق زمیدوست عز

 . شدیم دیبود که با يکار یبرام ناراحت کننده بود ول یلیخ انیبگم ، رفتن شا تونستمینم یچیه

 . نگاهش کردم  یاشک يجمع کرد و منم بغ کرده با چشما لشویوساتا ظهر  انیشا

 . و رفت  دیبوس مویشونیدر آخر بغلم کرد و پ انیشا

 یرو گرفت و منم که جواب انیسراغ شا يبار ستیدو هی بایشب خودمو با مارال سرگرم کردم و مارال تقر تا

 . به روش خودش مارال رو مجاب کنه  انینداشتم طفره رفتم تا بعد شا

هم پشت تلفن  انیشا چارهیو ب انیو در آخر مجبور شدم زنگ بزنم به شا دیکردم مارال نخواب يهر کار شب

 .  دیمارال قصه گفت تا مارال خواب يبرا

 .  دمیقربون صدقه مارال رو فرستادم مهد و خودم هم برگشتم تو تختم و دوباره خواب یبا کل صبح

سخت  یلیبود ، به حضور هر لحظه اش عادت کرده بودم و حاال رفتنش برام خ ریدلگ یلیخ انیبدون شا نهخو

 حرص خوردن بخوابم  مییدور خودم گشتن و از تنها یموندن و الک داریب يدادم به جا حیبود پس ترج

 . زنگ خورد ، بدون نگاه کردن به صفحه اش جواب دادم  لمینشده بود که موبا قیخوابم عم هنوز

 ! بله  -
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 ؟  یسالم خانم ، احوالتون ؟ نکنه خواب -

 قراره چکار کنم ؟  یخب اول صبح نیرام يوا -

دنبالت  امیم گهیساعت د کینداره ، زنگ زدم بگم آماده باش که تا  یاشکال یول یهست یاوه اوه ، انگار شاک -

 .  رونیب میبر ییاون دو تا وروجک رو قال بزارم و دوتا خوامیامروز م. 

 ؟  میبر يخوایگناه دارن ، حاال کجا م -

، امروز با مامان هماهنگ کردم جفتشونو از مدرسه  میندار شیآسا قهیکه از دستشون دو دق میگناه ما دار -

 .  ینم، فعال خا گمیدنبالت بعد م امیجا رو هم آماده شو م. برداره و ببره خونه 

 . باشه خداحافظ  -

گفتناش تنگ شده  یخانم نیا يچقدر دلم برا!  یخانم. لبم نشست  يناخودآگاه لبخند رو. قطع کردم  لویموبا

 . بود 

اواخر داشتم  نیکه ا یهمه مدت اونم بدون عذاب وجدان نیبعد از ا نیرفتن با رام رونیخوب شد ، ب ییجورا هی

 . کردیم تمیاذ انیاومدم و کمتر نبود شا یدر م ییتنها نیحداقلش از ا. خوب بود  یلیخ

 يو نشستم جلو رونیاومدم ب چیحوله پ. گرفتم  یدوش حساب هیتو حمام و  دمیاز جام پاشدم و پر یسرخوش با

 .  زدمیلبخند م یه یلیدل یب.  نهیآ

دم و رفتم سراغ کمدم خوشگل و محو کر شیآرا هیجمعشون کردم و بعد هم  رهیموهامو خشک کردم و با گ اول

 دیبلوز سف هی. برداشتم  یکاپشن مشک هیو  یشال آب هیو  يسورمه ا يمانتو هیبا  يسورمه ا نیشلوار ج هی، 

، رنگ مورد  يست سورمه ا. شدن  همانتو از تو کشو برداشتم و شروع کردم آماد ریز يکوتاه هم برا نیآست

 !  نیرام يعالقه 

 .  دیبعد رس قهیچند دق نیرام. در بودم  يساعت بعد آماده کاپشن به دست جلو مین

 . شد  ادهیپ نیاز ماش قیلبخند عم هیزده بود و شاد با  پیت یکل اونم

 .  يبار به موقع اومد هیسالم ، چه عجب تو  -

 . شما رو معطل کرد  شدی، نم گهید گهید.  ي، خوشگل شد یسالم خانم -

اومده و معطلم  یبه موقع م شهیمعطل کنم که انگار هم شدینم گفتیم يطور.  میسوار شد رو بستم و در

 .  کردهینم

 ؟  میامروز کجا بر يقصد دار پیخوشت يخب آقا -
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 :بهم انداخت و گفت  ینگاه نیرام

 . خوب  يجا هی -

، منم  میریم مینگاهم کرد و نگفت کجا دار يبا لبخند مختصر و صد البته منظور دار نیرو رام ریطول مس تمام

 .متوجه بشم  ریکه انقدر تو فکر بودم که اصال حواسم نبود از مس

که من قبل از طالق اون چند روز رو اونجا  دونستینم نیمطمئنن رام. باغ عمو بود  يالیو نیخوب رام يجا

 .  نجایاورد ا ید منو نموگرنه صد در ص ستیبرام ن یخاطرات خوش ادآوریهم  الیبودم و اون و

به صورتم خورد  يشدم باد سرد ادهیپ نیاز ماش یوقت.  میرو باز کرد و وارد شد الیدرب بزرگ و موتیبا ر نیرام

 . از التهابم کم بشه  یکه باعث شد کم

 يامروز و تمام برنامه ها.  ارمین ادیکردم به خودم مسلط بشم و گذشته رو بزارم کنار و خاطرات رو به  یسع

 هی دی، نبا میاز اول شروع کن میخوایدرست شده و م زیهمه مدت همه چ نیبعد از ا. خراب بشه  دینبا نیرام

 . رو خراب کنند  زیهمه چ یمیمشت خاطرات قد

 :گفت  کردیم تمیهمونطور که به طرف در هدا نیرام. دور کمرم به خودم اومدم  نیحقله شدن دست رام با

 .  دمیبرنامه چ یامروز کل يکه برا یخانم دییبفرما -

 . بهش زدم و باهاش همراه شدم  يلبخند

 . منو گرفت  لیاومد جلو و بعد از سالم وسا انسالیم بایخانم تقر هیمحض ورود  به

 : رو به خانمه گفت  نیرام

 آماده است ؟  -

 . طبق خواسته اتون آماده است  زیبله آقا همه چ -

 . ممنون  -

 . رفت  منیدست منو گرفت و به طرف نش بعد

 . شده بود  دهیچ کیش یلیخ زیعوض شده بودند و همه چ الیو لیکرده بود ، دکور و وسا رییتغ زیچ همه

 ! چه خوب شده  نجایا نیرام يوا -

 . کرده  یاز دوستام طراح یکیرو  نجایخوشحالم خوشت اومد ، ا -

 و گفتم  شیکردمو گرفتم طرف آت خی يتوش شعله ور بود رفتم و دستا ینگکه آتش قش نهیطرف شوم به

 . نداره  یقبل يالیکه و یشباهت چیقشنگ شده ، اصال ه یلیخ -
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 : گفت  یبا لبخند اومد کنارم و دستامو گرفت تو دستاش و با لحن خاص نیرام

 !  ي، بازم که دستکش دستت نکرد کنهیم خیهنوز هم دستات  -

 . صورتمون نشست  يرو یقیشدم و هر دو لبخند عم رهیچشماش خ به

چرا بازم دستکش دستم نکردم و بعد  گفتیم نیو هر بار رام کردیم خیزود  یلیزمستون ها دستام خ شهیهم من

 .  شدندیتا گرم م کردیتو دستاش و انقدر نوازششون م گرفتیدستامو م

 .کاناپه  يرو میتاش بود نشستو همونطور که دستام تو دس دیدستمو کش نیرام

 .  گانهیدلم برات تنگ شده بود  -

لبخند هاش ،  يبرا. که منم چقدر دلم براش تنگ شده  دمیفهمیتازه حاال م. تو چشمام جمع شد  اشک

 . ، محبت کردناش ، حرفهاش و وجود گرمش  تهاشیحما

در کنار  يو فکر تیمحدود چیکه بدون ه یی، به زمانا هامونیهوس کردم برگردم به قبل ، به بچگ يا کدفعهی

 .  دمیازش فاصله گرفتم و سرمو گذاشتم رو پاش و پاهامو اوردم باال و دراز کش یکم.  میهم بود

 . حرف دستشو گذاشت رو موهام و شروع به نوازششون کرد  یب نیرام

 . راحت حرف دلمو بهت بگم  تونمیوجود نداره م یکه اونشب نزدم رو بگم ، االن مانع ییحرفها خوامیم گانهی -

امو گرفت و منو به حالت نشسته در اورد ، با دستاش صورتم رو قاب گرفت و با لحن خاص و آرامش  شونه

 : گفت  یبخش

 ریببخش که د... قبل تر دوستت دارم و عاشقتم  یلیاز خ گانهی... عاشقتم ... دوستت دارم  یلیام خ گانهی -

 .  دمیفهم

 . اش و بغلم کرد  نهیو سرمو گذاشت رو س دیبوس مویشونیرد جلو و پسرش رو او بعد

 : دور کمرش حلقه کردم و گفتم  دستامو

 ! تنهام نزار  گهید... دوستت دارم  یلیخ نیرام -

 يدیهمراهت باشم ، بهم اجازه م شهیهم خورمیبه جون بچه هام قسم م... به جون خودم ...  گانهی دمیقول م -

 . کنارت باشم 

 . بله تکون دادم  یداشتم ، بدون حرف فقط سرمو به معن بغض

 . بره  تونهیو بعد هم گفت م ارهیاز اون خانمه خواست برامون شکالت داغ ب نیبعد که آروم شدم رام کمی

 . میتو باغ قدم بزن کمی میرفت نیرام شنهادیو با پ میداغمونو خورد شکالت
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 : حلقه بود گفتم  نیرام يکه دستم دور بازو همونطور

 .  ادیخوششون م یلی، مطمئنم خ نجایا میاریروز ب هیو مارال رو  یمان دیبا -

 : کرد و گفت  يخنده ا نیرام

 . کنند  یطونیراحت ش توننیم. هست  طنتیش يجا برا یکل نجای، ا ادیخوششون م یلیبله مطمئنن خ -

دو تا  نیکه هر وقت ا میدونستیمدت بدجور خودشونو لو داده بودند و م نیو مارال تو ا یمان. زدم  یقیعم لبخند

و  شتریب یلیخ طنتیبا ش یبودند ول نیمن و رام يهایمثل بچگ ییجورا هی. بسوزونن  دیبا یشیآت هیبا هم باشن 

 .  گرید يرابطه ا تایطب

درست کرده بود و ما هم تابستونا  قشنگ عمو برامون یلیخ یخونه درخت هیافتادم ،  مونیخونه درخت ادی کدفعهی

 . اونجا  میرفتیهمش م میبود نجایا یوقت

 شده ؟ هنوز هست ؟  یچ یخونه درخت نیرام -

 . شده  فیکث یلیخودش مونده ، فقط خ يبهش سر زدم ، محکم سر جا شیبله هنوز هست ، چند وقت پ -

 .  میکن زیاونجا رو تم ایب گمیم -

 : با تعجب بهم نگاه کرد و گفت  نیرام

 ؟  یتو خونه درخت میسن و قدمون بازم بر نیبا ا یگیتو م یعنی گانهی -

 : به بازوش زدم و گفت  یحرص مشت آروم با

 .  ادیحتما از اونجا خوششون م.  گمیبچه ها م ي، برا رینخ -

 .رو لبهاش نشست  يچند لحظه متفکر نگاهم کرد و کم کم لخند نیرام

و بعد  میکن زشیتم هیبابا محکم محکمه پس نظرت چ يها يساز منی، اونجا که به لطف ا هیخوب یلیفکر خ -

 ؟  میخونه درستش کن هی هیو شب میهم رنگش کن

 .  ادیخوششون م یلیموافقم ، بچه ها خ -

 .  میاونجا رو درست کن یباشه پس بعد از ناهار اگر موافق -

 . باشه  -

 . تنگ شده بود  نیرام يها یهمبرگر خونگ يچقدر دلم برا. ناهار همبرگر درست کرد  يبرا نیرام
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هنوز هم محکم و پا بر جا بود  گفتیراست م نیرام.  یخونه درخت میو رفت میبرداشت يزکاریتم لیناهار وسا بعد

 هی یهمه سال حت نیتو ساختش استفاده کرده بود که هنوز هم بعد از ا یچ گهید دونمیعمو انقدر چون و نم. 

 . هم نداشت  یدگیپوس ای یشکستگ

 . خونه امن بود  هیخونه در داشت و وقعا مثل . بودند  ادیز یلیهاش گرد و خاك خ یفیکث

 . و مارال  یمان يبرا میو آماده اش کرد میکرد زیتم مونویدرخت يساعت خونه  کی تا

 يها یو صندل زیها و م وارید يزیرفت از انبار چند تا رنگ آورد و مشغول رنگ آم نیکردن رام زیاز تم بعد

 يبا چند تا پرده که مامان برا کیکوچ يزیروم هیگشتن تو کمد ها  یشد و منم رفتم داخل و بعد از کل کیکوچ

 . دوخته بود  مونیخونه درخت

 .  کتریابعاد کوچ با یول یواقع يخونه  هیشب خونه آماده شد و شد درست مثل  تا

 .  میتا برگرد میشد نیساعت هشت بود که سوار ماش حدود

 . بود  یخوب یلیممنون ، روز خ نیرام -

 . ، خوشحالم بهت خوش گذشته  یخانم کنمیخواهش م -

که از ته دل  یبرگشتم به دوران کردمیبعد از مدت ها حس م.  میدیو خند میبا هم صحبت کرد یکل میبرس تا

 .داشتم  یاحساس خوشبخت

داشت نق نق  زیر هیمارال  میگرفته بودم و به سمت خونه راه افتاده بود لیکه مارال رو از مامان تحو یوقت از

 .  کردیچپ چپ داشت نگاهمون م گهیراننده آژانس که د.  زدیو غر م کردیم

که مارال  دونستمیم ییجورا هیهم خسته بود هم . ما رو برسونه  نیتمام اصرار ها نگذاشته بودم رام عالرغم

 .  کردمیشدتشو فکر نم نیبه ا یبهونه خواهد گرفت ول

 .  میکنیخونه و با هم صحبت م میرسیآروم باش االن م قهیمارال دو دق -

 : و گفت  دیتو جاش چرخ یبد قلق با

 !  خوامیمن بابا رو م -

 : خونه خودمو زدم به اون راه و گفتم  میصحبت رو طول بدم تا برس نکهیا يو برا دمیکش یقیعم نفس

 !  يدیتو که االن بابا رو د -

 . خودمو حفظ کنم  يکردم صورت جد یسع یبا حرص نگاهم کرد که خنده ام گرفت ول مارال

 . بابا  شیبرم پ خوامیمن م.  انیبابا شا! اون بابا نه  -
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بودم و دلم  یناراض انی، خودم هم از رفتن شا دادمیبه مارال حق م یز طرفا.  نییسرمو انداختم پا یکالفگ با

 . براش تنگ شده بود 

 کشیکوچ يهم رو گونه ها ياشک تو چشماش جمع شده بود و چند قطره ا گهیبه مارال انداختم که د ینگاه

 . رو دادم  انیشا يکرده و آدرس خونه  رییتغ رمیدلم گرفت ، به راننده گفتم مس. روان بودند 

و تو چشماش  کردیداشت بهم نگاه م يمارال با کنجکاو.  میشد ادهیپ انیشا يبعد دم خونه  قهیدق چند

 . باباش  دنید يبرا يدواری، ام زدیموج م يدواریام

 . اومد  انیشا يکه صدا دیطول نکش یلیخ. چند لحظه مکث زنگ رو زدم  با

 ! تو  نیایب -

 گهیبود د دهیرو که شن انیشا يتو ، صدا دیمارال چطور دستمو ول کرد و دو دمیباز شد و من اصال نفهم در

 . نداشت  یچیبه ه یتوجه

 . خونه شدم و در رو بستم و به سمت ساختمان راه افتادم  وارد

باز شده خم شده بود مارال رو سفت  ییهم که با دستا انیو شا انیمارال خودشو رسوند به شا يدر ورود يجلو

و خودشو چسبونده بود  انی، مارال هم دستاشو محکم گرفته بود دور گردن شا دنیو شروع کرد بوس بغل کرد

 . بهش 

 : گفتم  یکنارشون و با شوخ دمیرس

 ! دارن من هم اومدم  یسالم ، اگر پدر و دختر توجه -

 : تو گفت  رفتیهمونطور که مارال رو بغل کرده داشت م انیشا

 . تو  ای، ب يسالم ، خوش اومد -

بهم  شیتشو يبه جا الیبر خالف و نجایا ینکرده بود ول رییهمونطور بود و تغ زی، همه چ میخونه شد وارد

 . آرامش داد 

 : و گفت  دیبه سرش کش ینشست رو مبل و مارال رو نشوند رو پاش و با محبت دست انیشا

 دختر گلم چطوره ؟ خانم خوشگل من چطوره ؟  -

کوچولوش  يکرد با دستا یو سع انیشا ي نهیتنگ شده بود سرشو گذاشت رو س یلیکه انگار دلش خ مارال

 : بغلش کنه و گفت 

 . برات تنگ شده بود  یلی؟ دلم خ نجایا يبابا چرا اومد -
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 . کرد مارال رو با حرفهاش قانع کنه  یو سع دیسر مارال رو بوس انیشا

 . بمونه  نجایا انیشا دیصحبت کرد تا مارال قانع شد که با انیشا یساعت مین

 يرییتغ چیه انیشا. رفع کنم  مویو من هم تونستم دلتنگ میصحبت کرد انیبا شا کمیاز قانع شدن مارال  بعد

نکرده بود  يرییمونده بود رفتارش تغ یباق یمینکرده بود ، همونطور که قول داده بود همون دوست خوب و صم

 .  کردیواقعا منو خوشحال م نیو ا

با بابا جونش  خوادیم يکم اوردم و گذاشتم هر کار یکیاجرا کرد که من  يم مارال چنان برنامه ارفت موقع

برگشتم خونه  ییلباساشو از دستم گرفت و شب موندگار شد و منم تنها فیانجام بده و مارال هم که خوشحال ک

. 

 میداشت یلیروز پشت سر هم تعط هفته سه نیا.  رمیبچه ها بگ يبرا لهیمقدار وس هیو  دیداشتم برم خر میتصم

بچه ها  یخونه درخت يبرا يباز لهیمقدار وس هی خواستمیو منم م الیو میبر یداده بود همگ شنهادیپ نیو رام

 .  رمیبگ

 .مکث کردم  ییصدا دنیهنوز در رو نبسته بودم که با شن. ساعت ده بود که از خونه خارج شدم  صبح

 !  گانهی -

با . باور کنم  تونستمیرو نم میدیکه م يزیچ. فرد رو به روم خشک شدم  دنیاز د. تعجب برگشتم سمت صدا  با

 .  کردمیقبل نداشت نگاه م يوایبه ش یشباهت چیرو به روم که ه ي وایبهت داشتم به ش

ر خودش با ازش متنفر باشم که به خاط. نسبت بهش داشته باشم  یبکم ، چه حس يچه فکر دونستمینم اصال

 دلم به حالش بسوزه ؟  ایخراب کرد  مونویدروغ و کلک زندگ

صورتش رنگ . صورتش نبود  يتو یشگیهم یاز اون طراوت و شاداب يخبر گهید. کرده بود  رییتغ یلیخ وایش

 . الغر شده بود  یلیو خودش هم خ زیم يدیبود و به سف دهیپر

 : لبش گفت  ياومد جلو و با پوزخند گوشه  کنمیحرکت و بهت دارم نگاهش م یمن ب دیکه د وایش

 ...  يالبته حق هم دار... ؟  مینشناخت یبگ يخواینکنه م... ؟  هیچ -

 : جمع و جور کردم و گفتم  خودمو

 ؟  یکنیچکار م...  نجایا...  وایش -

اومد گفت  یلبخند تلخ و پر نفرت خشک شده م هی شتریلبش که حاال به نظرم ب يبا همون پوزخند گوشه  وایش

 : 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٣٤٥ 

 . باهات حرف بزنم  خوامیم -

 . اراده در رو کامل باز کردم و با سر به داخل اشاره کردم  یشوکه بودم که ب دارشیاز د انقدر

نشست رو مبل و منم  یحرف چیبدون ه. که هنوز تو شوك بودم  یوارد خونه شد و منم پشت سرش در حال وایش

 . نشستم رو به روش 

 : به اطرافش انداخت و گفت  ینگاه وایش

 ؟  یخوشحال -

 : تعجب بهش نگاه کردم و گفتم  با

 ناراحت باشم ؟  دیچرا با -

 : تر شد و گفت  قیرو لبش عم پوزخند

 يوایو ش يدیجنونت رسباالخره به م...  یخوشحال باش دیبا... ؟  یناراحت باش دیچرا با...  یگیراست م -

 . مزاحم هم که از دور خارج شده 

 : مثل خودش پوزند زدم و گفتم . کردم محکم باشم  یو سع یدادم به پشت هیتک

 .  یخودت رفت...  يوقته از دور خارج شد یلیتو که خ -

 : بهم کرد و گفت  قیعم ینگاه وایش

 . به اصطالح شوهرم پر کنم  يو رو برات یخال يرفتم تا مجبور نباشم جا.... آره خودم رفتم  -

 . نگاهش کردم  رهینشستم و فقط خ ساکت

 . حرف بزنم  خوامیفقط م ستیبرام مهم ن یچیه گهیته خط و د دمیمن رس... باهات رو راست باشم  خوامیم -

 . ساکت نگاهش کردم و اونم شروع کرد  فقط

به دستش اوردم ...  ارمیتالش کردم تا به دستش ب یلیخ.... برات گفته که چطور رفتم سمتش  نیحتما رام -

، از مرد در  یبکنم و از زندگ مویزندگ خواستمیم...  هیدستام خال دمیبرگشتم تا از داشته ام لذت ببرم د یوقت یول

 چیکه ه دمیزود فهم یلیکنار نرفت و خ میزندگوقت از  چیتو ه نیسنگ هیسا... نشد  یت ببرم ول.ذ.کنارم ل

که تو رو از  کردمیمن فکر م... اسم تو بود  شهیهم....  يهمه جا تو بود... مرد همراهم ندارم  يراب یارزش

 . با تو بود  شهیهم نیفکر رام... نبود  نطوریا یول رونیانداختم ب نیرام یزندگ
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به وضوح متوجه اشک حلقه زده تو چشماش بودم که پر . لحظه مکث کرد ، انگار اعتراف براش سخت بود  چند

بود معلوم بود  یهر چ یبود ول یچ دونمی؟ نم تی، نفرت ؟ حسرت ؟ عصبان کردمیبود که درك نم يزیچ هیاز 

 .  کنهیکه داره نابودش م

،  امیدن يو به اشتباه اسم تو رو گفت همه  دیبوسینو متو حال خودش بود و داشت م یاز همون شب اول وقت -

 .است  گهیزن د هیتو فکرش  یکه بدون یباش يسخته با مرد یلیخ.... رو سرم خراب شد  اهامیآرزو ها و رو

 . آب اوردم و دوباره نشستم سر جام  وانیل هیرفتم از آشپزخونه براش . کردند  دنیهاش شروع به لرز شونه

 . ب رو خورد و ادامه داد از آ یکم وایش

خودش هم اونشب متوجه نشد که  یحت...  کنهیعاشقته و بهت فکر م گفتیکه م يزیکه بر خالف چ دمیفهم -

 یوقت...  گفتیاوقات اسممو اشتباه م یبد نبود فقط بعض یلیدو ماه اول خ....  گانهیبهم گفته  وایش يبه جا

به هم  زیهمه چ يعقد کرد تیبهش گفت تو با همکالس يکسر يو آقا يازدواج نکرد انیتو با شا دیفهم

 تفاوتیکامال ب نیرام... بد شد  یلیاوضاع خ... نگفتم  يزیچ یمطمئن بودم که عقدت دروغه مل بایتقر...  ختیر

 نیمن که مطمئن بودم چن یول میجدا بش خوادیکه گفت اشتباه کرده و م ییتا جا کردیسر رفتار م یلیبود و خ

به  نیرام... نخورده بودم باردار شده بودم  مویریشگیپ يقرص ها ییااز خطر جد يریشگیپ يو برا ادیم يروز

همش منو با تو ... بود سرش کاله رفته  دهیانگار فهم... جهنم من تازه شروع شده بود  یخاطر بچه موند ول

داشت با عشق و خاطرات تو  نیرام... نتونستم تحمل کنم  ادیز...  خوردیحسرت م تیو از دور کردیم سهیمقا

خودمو  یرفتم تا زندگ... کامل خوب شده بود و تونستم برم  گهیماهش بود که حالم د هیبچه ....  کردیم یزندگ

 . عذاب بکشم  تونیخوشبخت دنیکه با د مونمیزنده نم ادیمن ز.... ته خط  دمیکردم و حاال رس یزندگ... بگم 

 ؟  مونهیزنده نم ادیز یچ یعنینگاه کردم ؛  وایس به شتر با

 : زد و گفت  يپوزخند

مغز استخوان بده  وندیبهم پ تونهینه پدرم م.... سرطان خون دارم ....  رمیمیمن دارم م...  ينگو که نگران شد -

 . کمکم کنه برادرمه که اونم ازم متنفره  تونهیکه م یتنها کس... نه مادرم 

 . امکان نداره کمکت نکنه  انیشا...  وایش یگیم يدار یچ -

 : کرد و گفت  يا یعصب يخنده  وایش

 خوامیکه ازم داره نم يبا تنفر... من نخواستم  یول کنهیآره کمک م....  یشناسیانگار بهتر از من برادرمو م -

 . نجات بده  مویزندگ
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 . یبگ انیبه شا دیبس کن ، با وایش -

به هم  تویدرسته من زندگ.... فقط خواستم قبل از مردن حرفامو بهت بزنم ... شده  رید یلیخ گهید...  خوامینم -

 . خودمو بسازم  ینتونستم زندگ یول ختمیر

 : بزنم که گفت  یجاش بلند شد و به سمت در رفت ، خواستم حرف از

وقت نه ازم  چیه گهید....  رمیمن دارم م.... نزن  یکس درباره من حرف چیبه ه... ازت دارم  یخواهش هی گانهی -

 . نمینیبینه م دیشنویم يزیچ

 ؟  یچ یهم ساکت از خونه خارج شد و من نتونستم ازش بپرسم ، پس مان بعد

 نیا ی؟ پس مان یچ یسوال برام مونده بود ، پس مان هیبودم فقط  دهیکه شن ییتمام حرفها نیبهت بودم ، ب تو

رو هم نگفت ، گفت بچه  یاسم مان ی؟ حت دینپرس یکلمه هم از مان هی یحت واینداشته ؟ چرا ش ینقش چیوسط ه

! 

؟ سست بودن  میبرس نجایباعث شده به ا یچ یو عشق تو قلبمون بوده ول میاز اول قسمت هم بود نیو رام من

باعث شد با وجود  یمن ؟ چ ادیساده بودن ز ای؟  وایش فیکث يو درك نکردن حسش به موقع ؟ حقه ها نیرام

 ؟  میدیو عذاب کش میعاشق بودن هشت سال از هم دور موند

که  یتنها کس. بودم فکر کنم  دهیکه شن ییدرباره تمام حرفها ییتنها تونستمی، نم شدیداشت منفجر م سرم

 . بود  انیاوضاع کمک کنه شا نیبه من تو ا تونستیم

 . تماس گرفتم  انیشابرداشتم و با  لمویصبر کردن موبا يلحظه ا بدون

 !  گانهیجانم  -

 !  نجایا ایب کنمیخواهش م انیسالم ، شا -

 : نگران شد و گفت  انیشا يصدا

 افتاده ؟  ی؟ حالت خوبه ؟ اتفاق گانهیشده  یچ -

 ؟  يایم. باهات حرف بزنم  دی، با افتادهین یاتفاق یول ستیحالم خوب ن -

 .  امیاالن م نیهم! آره ، حتما .. آره  -

 ! . ممنون ، منتظرم  -

که تو مهد  یخوشبختانه امروز مارال بخاطر جشن. برسه ، کالفه تو خونه راه رفتم و با خودم فکر کردم  انیشا تا

 . داشتن رفته بود مهد 
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تو گلوم نشسته بود  یک دونمیکه نم یاومد تو بغض انیکه در باز شد و شا نیهم.  دیرس انیساعت بعد شا ربع

 . رسوندم و به آغوشش پناه بردم  انیخودمو به شا هیا گرشکست ، ب

 : گفت  یمحکم منو تو بغلش گرفت و با نگران انیشا

 ؟  ينطوری، چت شده تو ؟ چرا ا کنمیدارم سکته م گانهی -

 . بود  نجایا وایش....  وایش...  انیشا -

ودش جدا کرد و با بهت تو چشمام آروم منو از خ.  دینفس هم نکش یانقدر شوکه شد که حت انیلحظه شا هی

 .نگاه کرد 

 بود ؟  نجایا وای؟ ش یچ... چ  -

که االن  دونستیخوب م. دوباره بغلم کرد و به سمت کاناپه رفت  انیشا. سرمو به نشانه بله تکون دادم  فقط

 .  کردینم غشیدارم و و سخاوتمندانه ازم در اجیبه آغوش امنش احت دیشد

 شده بود ؟  داشیهمه وقت پ نی؟ چرا بعد از ا گفتیم ی؟ چ خواستیم یچ -

 . به حرفام گوش داد  یحرف چیفقط مبهوت بدون ه انیشا. گفتم  انیشا يرو برا وایش يهق هق تمام حرفا با

آروم شده بودم . و خودمو تو بغلش جمع کرد  انیشا ي نهیسرمو گذاشتم رو س. که تموم شد ساکت شدم  حرفام

 . 

حاکم شده  نیبود که سکوت سنگ انیشا نیا تیدر نها.  میدوم نه حرکت کردم نه حرف زدک چیه یساعت مین

 .رو شکست 

 برم دنبالش ؟  ایفراموشش کنم  دی؟ با گانهیحاال چکار کنم  -

رفته  شیشگیانگار اون استقامت هم. نداره  یشده و راه حل جیگ انیکه شا میدیبار م نیاول يبرا. شده بود  جیگ

 نیدر کنارم بوده و کمکم کرده حاال نوبت من بود که تو ا شهیهم انیشا. شده بود  ریپذ بیحاال آس انیبود و شا

 . است کمکش کنم  ختهیبه هم ر یاوضاع که حساب

ازم فاصله  یخودش کم انیدستمو گذاشتم رو بازوش که شا. اش برداشتم و صاف نشستم  نهیس ياز رو سرمو

 . تو خودش جمع شد  دهیترس يبچه  هیثل گرفت و سرشو گذاشت رو پام و م

 . کردم همزمان با نوازش موهاش با حرفام آرومش کنم  یتو موهاش فرو بردم و سع دستمو

 . نخورد و ساکت بهم گوش کرد  یتکون چیه انیساعت شا کی تا
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درست  میتصم هیو  ایبه خودت ب.  انیدارم شا مانیمن بهت ا.  يریگیم مویتصم نیبهتر شهیکه هم دونمیم -

 شناسمیکه من م یانیشا.  شناسمیرو نم انیشا نیمن ا. ادامه بده  نجوریپس هم يمحکم بود شهیتو هم.  ریبگ

 . ستیحساب ن هیاالن وقت تسو. باش  يقو شهیکرد پس مثل هم هیراحت بهش تک شهیکه م هیانقدر قو

مهربون بهم کرد و دستاشو دورم حلقه کرد ،  ینگاه. سرشو از رو پام برداشت و بلند شد  انیبعد شا قهیدق چند

 : و گفت  دیبوس مویشونیپ

 .  یهست میکه زندگ کنمی، خدا رو شکر م يفرشته ا هیتو  گانهی -

 . مثل تو دارم  یو دوست با ارزش یهست گمیزند يکه تو تو کنمیمنم که خدا رو شکر م نی، ا انینه شا -

مرگ  يکه پا یوقت يحساب باشه برا هیتسو.  ستیحساب ن هی، به قول تو االن وقت تسو گردمیم وایدنبال ش -

 . وسط نباشه  یو زندگ

 :بلند شد و به طرف در رفت که گفتم  انیشا

 . ازت انتظار نداشتم  يا گهید زیچ میتصم نی، جز ا کنمیافتخار م میزندگ يمن به داشتن تو تو انیشا -

 . رفت  یخداحافظ هیبه روم زد و با  يلبخند انیشا

که به من زده بود رفته بود تا  یطبق حرف وایانگار ش یکنه ول دایرو پ وایتالش کرد تا ش یلیاز اون روز خ انیشا

 .  مشینینه بب میبشنو يزینه ازش چ گهیما د

و مارال واقعا از خونه  یمان.  الیو میبا هم رفت یهمگ. اواخر بود  نیا التیتعط نیاون هفته بهتر یلیروز تعط سه

کوچولو  يمثل چند تا تابلو ینیتزئ لیو وسا ياسباب باز يسر هیمن براشون . خوششون اومده بود  شونیدرخت

 . ذوق زده بودند  یلیخ وهر د. کوچولوشونو باهاش خوشگل کنند  يبودم تا خونه  دهیخر

 يخونه  هیکه  کردندیبودند و حس م کشونیخونه کوچ يو مارال مدام تو یمان میبود الیکه و يسه روز تمام

 یتوشک و دو تا بالش و دو تا پتو داده بود که ظهر تو همون خونه درخت هیبهشون  نیرام یحت. دارن  یواقع

 .  کردندیهم ذوق م یو کل دندیخوابیم

 یرو برد تو خونه درخت نایو شا نیخانم خونه دار کوچولو رو داشت روز دوم به زور رام هیهم که احساس  مارال

 . ، مثال باباهاشو دعوت کرده 

 یو داشتن توسط مارال با نارنگ کیکوچ يها ینشسته بودند رو اون صندل انیو شا نی، آخه رام دمیخند یکل

 .  شدندیم ئیرایکه مامان براش پوست کنده بود پذ ییها
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که فقط  یغم. بود  انیغم پنهان شده تو نگاه شا کردیم تمیکه اذ يزیخوب بود ، فقط تنها چ یلیخ زیچ همه

 . کنه و کمکش کنه  دایرو پ وایش تونستیبود که نم نیکه به خاطر ا یغم. و درك کنم  نمشیبب تونستمیمن م

 شیرو پ نیمامان بحث ازدواج من و رام میخوردیم يو چا مینشسته بود منیتو نش یوقت التیآخر تعط شب

عمو عمل  يطبق خواسته و آرزو خواستیمامان م یموافق بودم ول کانیه تو جمع نزدعقد ساد هیمن به .  دیکش

 .  میکن

کار  نیهم خواستیو حاال مامان هم م رهیبگ نیمن و رام يمجلل و بزرگ برا یعروس هیآرزو داشت که  عمو

 . رو بکنه 

 انیکه شا یبا حرف یول دیرسیبزرگ چندان جالب به نظر نم یو مارال گرفتن به عروس یکه با وجود مان نیا با

که تمام حرفا توش  یعروس هیبهتر از  یو چ شدیم یبه خانواده معرف دیمارال با. راحتتر شد  يریگ میزد تصم

 . زده بشه 

 . گذاشته شد  گهیچهار ماه د يبرا یو قرار عروس میعمل کن يشد که طبق خواسته و آرزو نیبر ا میتصم

 ی، دلواپس یجور ترس ، نگران هی شدیداشت درست م زی، حاال که همه چ بردیکردم خوابم نم يهر کار شب

 يها رو تجربه کرده بودم و حاال برا زیچ نیمن بدتر.  ی، نه از زندگ نی، نه از رام دمیترسیم ندهینه از آ. داشتم 

 . خوششو بهمون نشون خواهد داد  يرو گهید یمطمئن بودم که زندگ بایآماده بودم البته تقر يزیهر چ

لباس خوابم  يپالتومو رو. قدم بزنم  کمیگرفتم برم تو باغ و  میفرار از فکر کردن و آروم شدن تصم يبرا

 .  رونیدور خودم و رفتم ب دمیچیو شال بافتمو هم پ دمیپوش

شده  خوابیمشب ببه جز من هم ا یکیپس . شدم  یکس يقدم ها يشدم متوجه صدا کیکه به باغ نزد نیهم

 ! 

 .  ششیرفتم پ.  نهیرام دمیبه طرف صدا رفتم که د آروم

 ؟  يدیچرا نخواب -

 .  دیمن پر يانگار تو فکر بود و با صدا. برگشت  عیمن سر يبا صدا نیرام

 . هوا بخورم  کمیاومد  بردیخوابم نم یچیه.  دمیترس!  گانهی ییتو يوا -

 : گفتم  داشتمیکنارش و همزمان که شونه به شونه اش قدم برم رفتم

 .  بردیخوابم نم نجوریمنم هم!  یچه تفاهم -

 : گفت  یبهم کرد و دستشو در شونه ام حلقه کرد و با مهربون ینگاه مین نیرام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  – یقیعاشق حق

wWw.98iA.Com ٣٥١ 

 .  برهیخانم خوشخواب خوابش نم گانهیشده که  ی؟ چ یچرا خانم -

 : گفتم  يمعترض و همراه با خنده ا زدم تو پهلوش و با لحن آروم

نُه  تاینها ایهشت  شتریمن صبح ها ب زارهی، بابا من کجا خوشخوابم ؟ مگه اون دختر وروجکت م نیرام! ا  -

 ! بخوابم 

 : گفت  یبه خودش فشرد و با لحن قشنگ شتریبا خنده منو ب نیرام

 . قربون دختر وروجکم و مامان خوشگلش  -

 .  میدر سکوت راه رفت يا قهیو چند دق نیدادم به شونه رام هیتک سرمو

 ؟  یخانم یبخواب یچرا نتونست -

 ؟  نیرام ادیم شیپ یچ یعنیهستم ،  ندهی، ناخودآگاه نگران آ دونمینم -

 خوادیم یهر چ گهیبود ، د میبه بعد ما کنار هم خواه نیکه از ا نهیا دونمیکه م يزیتنها چ.  دونهینم یچکیه -

 . میای، ما با هم از پسش برم ادیب شیپ

 :زدم و گفتم  يلبخند

 ؟  يدی؟ تو چرا نخواب یتو چ! درسته با هم  -

 . گذشته رو هم دارم  یمنم مثل تو ، منتها من نگران -

 !  میما که گذشته رو کنار گذاشت نیگذشته ؟ رام -

بخوان به  زهایهمون چ ترسمی، م گانهی ترسمیم.  ستین یهست که کنار گذاشتن ییزایچ هی یدرسته ول -

 . ضربه بزنن  مونیزندگ

 کنمیدرك م شوینگران. بشه  مونیبخواد دوباره وارد زندگ واینگرانه ش.  واستینگران ش نی، رام دمیفهم منظورشو

 یمثل مان یاتصال محکم يو حاال هم که رشته  نجایبه ا دیرس مونیقرار گرفت و زندگ نمونیبار ب هی وای، ش

 ...  یول تونهیست راحتتر مه

داره  وای، به عنوان مادر پسرش حق داشت بدونه ش گفتمیم نیبه رام وایدرباره ش دیبا یسخت بود ول نکهیا با

 . راحت بشه  ینگران نیو حقش بود که از ا رهیمیم

 وایفقط اولش که گفتم ش نیرام.  کشتشیکه داره م شیضی، از حرفاش ، از مر وایش داریگفتم ، از د نیرام به

 دیکه کش ینفس راحت تونستمیم یبه راحت. بعد خونسرد به حرفام گوش کرد  ینگران شد ول یکم شمیاومده پ

 . رو بفهمم 
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 ؟  يتو نگران نشد نیرام -

 : خونسرد بهم نگاه کرد و گفت  نیرام

 . جهنم کنه  مونویدگزن ونهینم گهیصفت د طانیراحت شده که اون ش المی، من تازه خ گانهینه  -

 !  هیاون مادر مان!  نیرام -

بار  هی،  دادیم ریبار بهش ش هیاومد  ایکه به دن ياگر مادرش بود از روز!  ستین ی، اون مادر مان گانهینه  -

اونم چون  مارستایفقط سه روز اول تو ب وایش. بره  کردیماه ولش نم هی، سر  کردیو بهش محبت م کردیبغلش م

 يبرا يفکر هیخونه گفت  میدیکه رس نیهم یلداد و ریش یو مجبور بود به مان کردیاومد و کمک م یپرستار م

تو  گهید خوامینه من فقط م ای رهیمیم ستیحاال هم اصال برام مهم ن!  دهینم ریبهش ش گهیبچه بکنم چون د

 . نشه و راحتمون بزاره  داشیپ مونیزندگ

.  زدیبودم داشت حرف م دهیبار تو کالمش د هیکه فقط  ینگاه کردم ، واقعا ناراحت بود و با نفرت نیرام به

 : دستشو گرفتم و گفتم .  میها نشست مکتیاز ن یکی يو رو دمینگرانش شدم ، دستشو کش

و به اعصاب خودت یتو الک.  مشینیبیوقت نم چیه گهیاون خودش هم گفت که د. ، آروم باش  نیباشه رام -

 .  زیهم نر

 . تو بغلش  دیمنو کش يا کوفعهینگاهم کرد و  رهیخ یکم نیرام

 . برام نداره  يا یمعن چیه ی، بدون تو زندگ یشمیچقدر خوشحالم که االن پ یدونینم گانهی -

 . آروم شد  نیتا رام میو صحبت کرد میهمونجا نشست یساعت مین

 . شروع شد  سیعروس يو آماده شدن برا دیتهران و روز بعدش خر میاون شب برگشت يفردا

و  میبردیوقتها بچه ها رو هم با خودمون م یلیخ.  میها بود دیو دنبال خر رونیب میرفتیم میرفتیهر روز م بایتقر

واقعا خنده دار بود که ما با وجود دو تا بچه اونم همراه بچه ها . جور گردش چهار نفره  هی شدیم یعروس دیخر

 . خودشو داشت  طفل نمیخوب ا یمجللمون ول یعروس يها دیخردنبال  میرفتیم

هم  انیشا يدو بار یحت.  انیشا شیپ رفتندیم ایمامان بودند  شیپ ایبچه ها  میرفتیم ییکه تنها ییوقتها

 . کرد  مونیهمراه

 .  نیمن و رام یروز عروس.  دیرس میکه منتظرش بود يزود گذشت و باالخره روز یلیماه خ چهار

. خواهد بود  نیخودش همراه رام شنهادیامروز با پ انیمن شا يدر کمال ناباور.  شگاهیآرا میبا مامان رفت صبح

 . دست پرستار مارال  میبچه ها رو هم سپرد
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شده که پوست  دهیام کش چارهیب يموها نقدریا.  شهیتمام م گهیو تحملم د شگریدست آرا ریصبح نشستم ز از

 .  کنهیدرد م یسرم کم

 .  يپسندیم نیخب عروس خانم پاشو به خودت نگاه کن بب -

از خود  فیاگر تعر. به خودم نگاه کردم  نهیبلند شدم و تو آ یصندل يبه خودم اومدم ، از رو شگریآرا يصدا با

قشنگ جمع کرده بود و پشتشو به صورت آبشار مانند و فر  یلیموهامو خ. خوشگل شدم  یلیخ گفتمیم شدینم

. اومد  یم دمیبود و به صورت سف میگفت مال شهیصورتم انجام داده بود م يکه رو یشیآرا. بود درست کرده 

لباسم به خواست خودم . به لباس عروسم انداختم  ینگاه.  کیش یلیبودند و خ نیرام ي قهیتاج و تورم رو سل

 . راحتتر بودم  نجورینداشت ، ا يادیپف ز

 . آقا داماد اومدند  -

با دست گل من تو  نیچند لحظه بعد رام. زدم و به طرف در برگشتم  يلبخند. بود  شگریآرا اریدست يصدا

 . فوق العاده شده بود  یتو اون کت و شلوار مشک. دستش وارد شد 

 . بهم زد و اومد جلو  یمن لبخند بزرگ دنید با

 !  ي، مثل فرشته ها شد گانهی يوا -

 .  يخوب شد یلیممنون تو هم خ -

شروع به ارد دادن کرد و من و  گهید يها یشد و مثل تمام عروس کینزد لمبرداریشد که ف رهید بهم خلخن با

 .  میهم با لبخند به حرف هاش گوش کرد نیرام

داشت و به  دیخز سف ناشیو سر آست قهیکه دور  یشنل نیرام.  رونیتمام شد و رفت ب لمبرداریکار ف باالخره

سرم ، دست گلم  يدوشم انداخت و کالهش رو هم با دقت انداخت رو يرو رو میعنوان حجاب آماده کرده بود

 .  میخارج شد شگاهیرو داد دستم و با هم از آرا

 . کرد  یکرد و سرخوش با سرعت رانندگ فیمدام ازم تعر نیخونه رام میبرس تا

خونه پر .  میدر سمت من رو باز کرد و دوش به دوش هم وارد خونه شد کیشد و ش ادهیپ نیرام میدیرس یوقت

گفت با  شهیم لیفام يهمه . ، طبق خواسته عمو  شدیواقعا مجلل داشت برگزار م یاز مهمان بود و عروس

 .  کردندیتعجب بهمون نگاه م

 .  میو بغلشون کرد میهر دو خم شد. جلو  دندیو مارال خوشحال با خند دو یمان
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 دیهم کت و شلوار سف ینازش کرده بود ، مان یلیبود که خ دهیرنگ پوش یصورت یپف یلباس عروسک هی رالما

 . خوشگل شده بودند  یلیهر دو خ. هم زده بود  ونیپاپ هیو  دیسف راهنیرنگ با پ

   میعقد رفت يگرفت و ما به طرف سفره  لیمامان شنلمو تحو.  میوارد خونه شد ییتا چهار

 یبیپر فراز و نش یزندگ ادینا خودآگاه به . مامان حلقه زده بود  ياشک تو چشما شدیخطبه داشت خونده م یوقت

و  یتو راه زندگ یمانع گهیاز ته دل دعا کردم که خدا د. ، به خاطرات خوب و بد گذشته افتادم  میکه داشت

 . قرار نده  مونیخوشبخت

 یهمراه خوامیو از خدا م هیمرد بزرگ انیشا.  کردیت بهمون نگاه مبود و با لبخند داش ستادهیکنارمون ا انیشا

 .رو داره  نیبهتر اقتیاون ل. که حقشه رو سر راهش قرار بده 

 ! جمع بله  ي، مامان شراره و بزرگا امرزمیخداب يبا اجازه عمو -

دستمو  نیرام.  بالشتک بودند رو گرفت جلومون هی يحلقه ها که رو یمان. دست زدن جمع بلند شد  يصدا

. انگشتم سر داد  يتو یروش داشت رو به آرم بیبه صورت ار نیسادمونو که فقط سه تا نگ يگرفت و حلقه 

 .وارد انگشتش کردم  یمنم حلقه اشو با لبخند به آروم

کرد تو عسل و خواست بزاره  کشویانگشت کوچ نیرام. از حلقه ها مارال ظرف عسل رو گرفت طرفمون  بعد

 : زد به پام و آروم گفت  انیدهنم که شا

 ! خوش به حالش نشه  ادیز ریگازش بگ -

 : دهنم و گفت  کیانگشتشو اورد نزد نیرام. من لبخندمو خوردم  یرفت ول انیبه حرف شا يچشم غزه ا نیرام

 ؟  یستین ثیتو که خب -

. انگشتشو با ترس گذاشت تو دهنم و منم آروم عسل رو خوردم  نیانداختم باال و دهنمو باز کردم و رام ابروهامو

لحظه کنار  هیکه تو  ارهیخنده کنان خواست انگشتشو در ب رمیگیراحت شده بود گاز نم الشیکه انگار خ نیرام

 . ناخنش رو گاز گرفتم  يانگشتش و قسمت کنار

لبخند بزرگ بهش نگاه  هیخوشحال با  انیشا ینگاه کرد ول انیاورد و با اخم به شا آخ و اوخ انگشتشو در با

 . اورد  یدر م یرو حساب نیکه حرص رام کردیم

 یتالف هی یعنی نیبا آرامش عسلشو خورد و ا یکنه ول یانتظار داشتم تالف نیانگشتمو گذاشتم تو دهن رام یوقت

 .  دهیبهتر برام تدارك د
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کرد  یخوشبخت يهر دومونو بغل کرد و برامون آرزو. گفت مامان بود  کیشد و تبر کینفر که بهمون نزد نیاول

 : و گفت  دیدر آغوش کش مانهیرو صم نیجلو اومد و رام انیبعد از اون شا. 

 ! رو دستت سپردم ، مواظبشون باش  نهایبا ارزشتر -

 : زد و گفت  يهم لبخند نیرام

 . ظبشونم از جونم موا شتریب -

 . شروع شد  مونیکوبیگفتن و جشن و پا کیجلو اومدند و تبر یکی یکیتمام مهمانها  بعد

و  اتییبهش توجه کنند و به طور خالصه و بدون جز يا قهیاز تمام مهمانها خواست چند دق نیاز شام رام قبل

 . کرد  یمعرف لیمارال رو به عنوان دخترش به فام قتیبا پنهان کردن حق ییجاها

بد اون که بخاظر شکستش بوده  يرفتارها لیبه دل یول میجدا شده با هم ازدواج کرد وایکه از ش یزمان گفت

بعد از اون به خاطر مارال با . که باردار بوده ام و خبر نداشتم  یو برم در صورت رمیمن مجبور شدم طالق بگ

همه  يو جلو میو ازدواج کرد میدید گرویبچه ها همد يازدواج کرده ام و حاال بعد از پنج سال به واسطه  انیشا

کرد و قسم خورد  یعذرخواه هیمنظور چ میدونستیازم به خاطر رفتار هاش که فقط خودمون م گهیبار د کی

 .  میخوشبخت بش

 دیبا نکهیا لیمارال به دل یول میخودش تا مثال ما راحت شام بخور شیو مارال رو برد پ یمان انیشام شا يبرا

هم  نیرام يما اومد و از غذا زیسر م انیشا ياز غذا يبعد از خوردن مقدار کردیم تیباباهاش رعا نیعدالت رو ب

 .  کنهیم میتقس نیو رام انیشا نیب هاشوکه تمام کار کنهیم يخودش چه فکر شیواقعا پ دونمینم. خورد 

بود و  یو خنده هاشو واقع یگار حاال خوشحالکرده بود و ان رییتغ لینگاه مهمانها و فام نیرام حاتیاز توض بعد

 . نمونده بود  یبراشون باق یمبهم زیچ گهید

به اسم ساره نامزد کرده بود و با هم اومده بودند و فرهاد  ينکرده بود فقط فرهود با دختر رییچندان تغ خانواده

 . ناز بود  یلیدخترش خ. اومده بود  نایو دختر دو ساله اش آدر الیهم با خامش ل

 .  کردیصحبت م خندیو با ل دیرقصیم نازیشدم که داشت با فر انیشا يرقص متوجه  موق

 : آروم دم گوشم گفت  کنمیم يالپردازیو خ کنمینگاه م یکه متوجه شده بود دارم به چ نیرام

 ! ، متخصص اطفاله و تو کارش هم موفقه  هیخوب یلیدختر خ نازیفر -

 : گاه کردم و گفتم ن نیبه جانب به رام حق

 ! معروفن  یلیو تابلوهاش هم خ هی، کارش حرف نداره و آتل هیخوب یلیهم مرد خ انیشا -
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 . نگفت  یچیو ه دیمن خند یبه حالت تدافع نیرام

گفت و با بچها رفت و ما هم بعد از عوض  کیبهمون تبر گهیبار د کی انیشب بعد از رفتن مهمانها شا آخر

 يدیجد يالیو يمشترکمونو تو یتا زندگ میمامان به سمت شمال حرکت کرد ریخ يکردن لباس و بعد از دعا

 .  میبود شروع کن دهیخر نیکه رام

*** 

 سال بعد  کی

که  یسال کی.  گذرهیم نیسال از ازدواج مجدد من و رام کی. شدم  رهیخ ایو به در دمیپالتومو باالتر کش ي قهی

 .  میدیرو چش یخوشبخت یطعم واق

 نازیفر. براش واقعا خوشحالم . و نامزد کردند  دیبه تفاهم رس نازیبا فر نیهفت ماه بعد از ازدواج من و رام انیشا

 . از باباش دور باشه  تونهیماراله و مارال نم يبابا انیکامال با وجود مارال کنار اومده و قبول کرده که شا

و  کنندیما برخورد م تیمیبا صم يهم کامال عاد نازیو فر نینکرده ، رام يرییتغ چیه انیمن و شا ي رابطه

و  ستیبه من حساس ن انیشدن شا کیبه نزد نیرام گهید.  میهست یمیکه ما فقط دو دوست صم دونندیم

 . هیعاد زیهمه چ. من با نامزدش  تیمیبه صم نازیفر نیهمچن

ما فقط خبر . و هشت روز بعد از ازدواجمون فوت کرد  ستیدرست ب وایکنه و ش دایرو پ واینتونست ش انیشا

هم  انیشا یحت. چون طبق خواسته خودش فقط پدر و مادرش از محل دفنش اطالع داشتند  میدیفوتشو شن

 خواهرش کجا دفن شد  دینفهم

 میمشترکمون رو شروع کرد یکه زندگ ییالیتو و وندمونویشمال تا سالگرد پ میسالگرد ازدواجمون اومد يبرا

 .  میریجشن بگ

 .  زنهیکنارم نشسته و داره غر م نیرام

تو رو خدا نگاهشون کن ! هم اون دو تا  يخوری؟ هم تو سرما م نجایا میایسر واجب بود ب يهوا نیآخه تو ا -

 . تو آب  رنیدارن م

 : داد زد  رفتیاز جاش بلند شد و همزمان که به طرف بچه ها م بعد

 ! اون آب سرده  نوریا ایمارال ب -

باردارم  گهیبار د هیپنج نفر ، من  میشیم يکه به زود کنمینگاه م مونیخوشبخت چهار نفر يخنده به خانواده  با

 .  اریماه میاسمشو بزار میگرفت میکه تصم يپسر.  ادیم ایپسرم به دن گهیو دو ماه د
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راه  الیبه سمت و ياز جام بلند شدم و چهار نفر. و مارال رو از آب دور کنه  یباالخره موفق شد مان نیرام

 .  میافتاد

مطمئنم که روح عمو هم به  گهیحاال د. خدا رو شکر کرد  یهمه خوشبخت نیبه خاطر ا شهیچطور م دونمینم

 . له و از وصالمون خوشحا دهیآرامش رس

تنها  يبه شونه . گاه محکم من و بچه هامون  هیمحکم مردم ، به تک ي، به شونه  نیبه شونه رام دمیم هیتک

و خدا رو هزاران با شکر  کنهیکه عاشقانه دوستش دارم و در کنارش بودن واقعا خوشبختم م میعشق زندگ

به  يخدشه ا زیچ چیه گهیکه د کنمیو دعا م بخشهیگرما م مونیعشق که به زندگ نیبه خاطر ا کنمیم

 . باشه  یشگیو عشقمون در کنار فرزندانمون هم یوارد نکنه و خوشبخت مونیزندگ

 کند  اریکه طلب  ستیآن ن عاشق

 کند  اریآن است که دل را حرم  عاشق

 

 انیپا

92/8/4 
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