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با عصبانیت ناخون هایم را می جویدم و زیر لب ناسزا میگفتم . دنبال 
راه فرار میگشتم . مامان با خونسردي ظاهري مشغول خالی کردن 

ها درون سینک ظرف شویی بود ، ولی سر و صدایی پلاستیک میوه
ها بلند شده بود چیز دیگري میگفت . با حرص به که از ریختن میوه

. زندگیمو بهم ریخته بود و حالا براي بار دوم مامان نگاه میکردم 
  :داشت تکرار میکرد . مامان در حال باز کردن شیر آب گفت 

بلند شو برو دنبال کارت ، به اندازه ي کافی اعصابم داغون هست تو  -
 . دیگه نمی خواد بیشترش کنی

  با حرص گفتم :

بودین خداروشکر که حداقل اعصابتون داغون هست . اگه جاي من _
چی کار میکردین ؟ دو سال پیش گفتم من راضی نیستم ، پاتونو 
کردین تو یک کفش که زندگی بچه بازي نیست . موقعیت به این 
خوبی و کی از فامیل بهتر ؟ به حرفهام گوش نکردین و با دستاي 

خودتون منو انداختی تو چاه. حالا که خودمو از تو اون چاه کشیدم 
  .می کنم اجازه نمی دم دوباره بدبختم کنین . بیرون و دارم زندگیمو
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مامان سیبی که در دستش بودو داخل سینک پر از آب پرت کرد و به 
  :سمتم برگشت . دستهایش را لبه ي میز گذاشت و با حرص گفت 

گی از تو چاه اومدي بیرون و داري زندگی خیلی خوب مگه نمی -
قت نکن اگه خودتو کنی . من که کاریت ندارم ، فقط میگم حمامی

قایم کنی پشت سرت بیشتر حرف می زنن. هرچند همون زمان هم 
حرفی نبود . یک چیزي بود تمام شد رفت پی کارش. اگه کش بدي 

  .موضوعو میگن هنوز چشمش دنبال پسر ماست

  :داد زدم 

گور باباي خودشونو پسرشونو حرف و حدیثاشون  مادر من مسائل   _
همین هیچی نبودا ، زندگی دخترت بود که را خیلی راحت میگیري. 

از هول وضعیت مالی خوب و این چرت و پرتا ، بدبختش کردي . 
سریع بله دادي و این من بدبخت بودم که به یک ماه نکشیده مثل 

دستمال کاغذي انداختنم دور . البته لعنت به اونا که پسر عوضیشونو 
من که ، اونقدي با داماد کردن می خواستن نگه دارن . لعنت به 

بیچاره بودم که مامانم تا فهمید برادرشوهرش ،پسر نکبتشو می خواد 
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 داماد کنه از خوشی رفت رو ابرا و دخترشو مفت فروخت، لعنت به تو
...   

با اینکه داغ کرده بودم حرفمو خوردم و به چشماي اشکی مامان 
  :خیره شدم که آروم با خودش زمزمه میکرد 

 به خودمو ي بچه و بودم ساده انقدر لعنت به من که.  من به لعنت -
 به بیایی باید میگم اگه ، دنیامی که تو جون به ولی.  انداختم روز این
 سرت پشت که بدهند اجازه خودشون به خواهم نمی که خاطر این

 اباب چون نگن که نکردم قطع آمدمونو و رفت سال دو این.  بزنن حرف
  . میکنن پنهان خودشونو ، نیست سرش بالاي

.  بود سخت شرایطمون هم ما.  مامان با حق جورایی یک دونستم می
 قتیو.  بود ولو تخت روي معمول طبق پِپِر.  رفتم اتاقم به و شدم بلند
 روي کنارش.  داد ادامه چرتش به و برگرداند را رویش دید را من

 سختی به که مدتی این به خُرخرهایش به توجه بی و شدم ولو تخت
 تگذش سخت از تر سخت خیلی اوایل بگویم باید.  کردم فکر گذشت

 .لعنتی اون خود حتی ، مادرم حتی ، نفهمید کسهیچ ولی
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 مرد پدرم.  میکنیم زندگی هم با تنها پدر فوت از بعد ، مادرم و من
 ده زمان آن من.  کرد فوت سکته اثر بر متاسفانه و بود زحمتکشی

 و بود کار به مشغول دوستانش از یکی مزون در مادرم.  بودم ساله
 زندگیمان وضع بود زنده پدرم که زمانی.  میداد انجام لباس طراحی
 يخانواده.  شد ترسخت ما زندگی پدرم فوت از بعد ولی.  بود معمولی

 مادربزرگ و پدربزرگ ولی.  بودند جامعه معمولی قشر از ، مادرم
.  ودب وسطی فرزند من پدر که پسر تا سه.  داشتند خوبی وضع پدریم
 من زندگی راحت خیلی که داشت پسر یک آرش، عمو بزرگم، عموي

 جوانی زمان.  بود ثروتمندي مرد آرش عمو.  رفت و کرد خطی خط را
 يها همکلاسی از یکی با آنجا در و رفته انگلیس به تحصیل براي ،

 به و کرده ازدواج میکردند زندگی جاهمان ولی بودند ایرانی که خود
 مهرطلب خانواده پسر کوچکترین ، محمود عمو. بود برگشته ایران

 هاي نام به داشت دختر و پسر یک و کرده ازدواج بابا از ،زودتر
 نم زندگی عادي حالت در.  نبودیم پرجمعیتی فامیل.  نیما و نسرین

 به پدرم فوت از بعد ما معمولی زندگی.  نداشت زیادي نشیب و فراز
 و کند کمک داشت سعی همیشه آقاجون هرچند.  رسید افتضاح
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 مامان ولی ، برویم آنها ي خانه به زندگی براي تا داد پیشنهاد حتی
  . کشید دوش به تنهایی به را زندگی بار تمام خودش و نشد راضی

 ودب مغروري پسر ، کنم یاد ازش اسمی چه با نمیدونم الان که ، پیمان
 نآقاجو که دلیل این به شاید.  بود او به توجهم و نگاه تمامی همیشه. 
 .داشتند بهش خاصی توجه جونخانوم و

 بچه از همیشه که بودم حرفی کم و ،ساکت گیر گوشه دختر من  
 درون از ناشی شخصیت ضعف احساس.  میگرفتم فاصله فامیل هاي
 همان از.  میشد دیگران و فامیل هاي بچه با من جوشیدن مانع

 هک وضعیتی از و بودم هایمان خانه و بازي اسباب فرق متوجه کودکی
 ، بود طبیعی همه براي گیريگوشه این. میکشیدم خجالت داشتیم

 یحرف این.  بودم ساکتی يبچه هم نوزادي زمان که دلیل این به شاید
 دنیا به وقتی که بشم قربونت - میگفت خنده با مامان همیشه که بود

 .  نشنید  گریتو صداي کسی هم اومدي

 اصلا اباب فوت از بعد مخصوصا.   نکرد تغییري اخلاقم ، شدم که بزرگتر
 وجود ما بین زیادي ي فاصله. نداشتم خانوادش کنار راحتی احساس
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 مامان ، من برخلاف.  میزد را چشمم آنها زندگی تجملات.  داشت
  .میبرد  لذت آنها با بودن از و داشت پدرم فامیل با خوبی ي رابطه

 حیاطی.  فامیل شدن جمع محل و بود صفا با و بزرگ آقاجون ي خونه
 در حوضی همراه به بزرگ هایی باغچه.  قدیمی هاي داستان شبیه
 که تخت دو. حوض هاي لبه روي بر شمعدانی هاي گلدان و وسط
 هم درختانی ، بودند گذاشته درخت هاي سایه زیر و حیاط ي گوشه

 از و میشدند جمع هم دور همه تابستانها. خونه هاي بچه سال و سن
 بچگی روزهاي براي دلم هم هنوز.  کردندمی استفاده حیاط فضاي
 اب را خود وقت تمام و نداشت توجهی من به اول از پیمان.  میشه تنگ

 ، دممیدی کمتر را پیمان ، شدنمان بزرگتر با گذراندمی نیما و نسرین
 درصورت هم آن ،و خاص هايروز و تحویل سال هاي مهمانی مگر
 زا بیشتر که شنیدم نسرین از بار یک.  دوستانش با نداشتن قرار

 من از سالی دو نسرین. هست دخترهایش دوست سرگرم ، درس
 به توق هیچ ولی میرفتند گذار و گشت به هم با اکیپی.  بود بزرگتر

 از. میداد قلقک را دلم ته همیشه پیمان اسم.  نکردند هم تعارف من
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 عشقی من براي پیمان.  نداره دوستم میدونستم رفتارش سردي
  . میکردم زندگی او با رویاهایم در فقط که بود محال

 خونه هایی زمزمه مهندسی مدرك گرفتن و پیمان درس پایان از بعد
 هک پیمان و نیما و نسرین بین هایی زمزمه.  میشد شنیده آقاجون ي

 رشته.  بودم شده قبول دانشگاه تازه من. بود ایران از رفتن درمورد
  . کامپیوتر امعلاقه مورد ي

 ي خونه که بود زده زنگ مامان.  ولق تق ها کلاس و بود ترم اول
 سر را ام کوله ، شد قطعی کلاس کنسلی خبر وقتی.  برم آقاجون

 که اتوبوس سوار.  شدم خارج دانشگاه ي بوفه از و انداختم دوشم
.  پیچید می هم به ام روده و دل.  شدم خارج کمپوت صورت به شدم

 ، حیاط در جلوي.  بلا خندق داخل بودم ریخته چاي فقط صبح از
 کلی باید.  بود ام همیشگی عادت.  دراوردم کوله ته از را کلید دسته
.  دمش داخل در قفل با کلنجار کلی از بعد.  میگشتم کلیدهایم دنبال

 . میکردن صحبت آروم باهم همه اینجا.  بود ساکت خونه همیشه مثل
 وقتی مخصوصا.  میکرد صحبت بلند صداي با که بود من مامان فقط

 از بلندتر هایشخنده صداي و میکرد تعریف هیجان با را اي خاطره
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 آنها ي خونه جان و دل ، جون خانوم قول به.  میرسید گوش به همه
 بودم مامان شبیه کمی هم من کاش ، میگفتم خودم با گاهی.  بود

  . میکرد توجه من به کمی پیمان شاید

 با عمو زن پچ پچ صداي.  شدم خونه وارد صدا و سر بی همیشه مثل
 همراه به و کشیدم سرم از را مقنعه.  میرسید گوش به جون خانوم

 شدم مانتو هاي دکمه کردن باز مشغول و انداختم خونه گوشی ، کوله
 انتوم عصبانیت با.  بود کرده گیر همیشه مثل مانتوم وسطی ي دکمه. 

 و گفتم دلی ته از آخیش.  خونه وسط خورد قل دکمه راکشیدم
 سمت به دکمه به توجه بی و انداختم مبل روي گوله مانتومو

 پیدا را دکمه تیزبینش چشمهاي با جون خانوم.  رفتم آشپزخونه
 نز هاي پچ پچ صداي آشپزخونه در نزدیک بود گشنم خیلی.  میکرد

 با در نزدیک درست ولی.  ندادم نشان توجهی اول.  شد بلندتر عمو
 آشپزخونه در پشت آرام آرام.  شد تیز هایم گوش پیمان اسم شنیدن

 به. داشت فرق پیمان خب ولی نبودم کارها جور این اهل.  رفتم
 را هایشان حرف و کردند نمی صحبت من جلوي هم آنها حالهر

 ار بود . حواسم دادن گوش یواشکی کار بهترین پس میکردند، پنهان
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 پسر این - میگفت ناراحتی با که کردم عمو زن هاي حرف جمع
 من.  برم ایران از میخوام که کفش یک تو کرده پاشو.   کرده دیوونم

 عدب ، بگیر زن گفتم بهش.  بده ما و خودش دست کار بره میترسم هم
  . برو خواستی هرجایی زنت با

 آخه -گفت میداد تکان را سرش ناراحتی با که درحالی جونخانوم
  . نمیداره بر کارهایش از دست اون بگیري که زنم مادرجان

 از اگه تازه.  مطمئنم من.  برمیداره چرا -داد جواب جدي عمو زن
 جلو دیدین که شما.  میشه آدم درصد صد ، بگیریم زن براش فامیل
  . خوبیه و زیر سربه پسر چه فامیل

 پیمانو که جونتم آقا.  بمون جا همین پیمان خدام از من مادر بگیر _
  . داره دوست دیگه جور یک

 شاید. بگیرند برایش نسرینو خواهند می حتما.  شد آشوب دلم در
 را هایم گوش اشکی هاي چشم با.  عموزن يخاله دختر دخترِ هم

  . کردم تیزتر

  ؟ داري زیرنظر کسیو حالا - جونخانوم
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  . مهري دختر پرستو.  جونخانوم آره _

  ؟ خودمون مهري - گفت تعجب با جونخانوم

  . دیگه آره _

 رفح ي بقیه گذاشت نمی که بود شده بلند آنقدر قلبم تپش صداي
 منو.  میگه منو.  میکرد تکرار مغزم در صدایی.  بشنوم را هایشان

  . میگه

 دقت با و کردم كپا را هایم چشم اشک.  بشم آروم کردم سعی
 به غصه جونخانوم هاي حرف شنیدن از ولی  دادم گوش بیشتري

  . نشست دلم

 میشنوي من از.  خوره نمی پیمان درد به.  مادر افسردس پرستو _
.  همیار کیف سر پیمانو شنگه و شوخ نسرین. واسش بگیر نسرینو
  . بیاره درش حالتا این از میخواد یکیو پرستو

 اصدت اون. نمیشه پیمان زن نسرین.  خوبیه دختر ولی مادر میدونم_
  .خوبه زبونبی پرستو همین پیمان گند اخلاق این با.  دورشن پسر

  . دونی می بهتر خودت ، مادر بگم چی _
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  . میکنم صحبت مهري با من اجازتون با پس _

 ینکها با.  بودم شنیده کافی ي اندازه به.  ندانستم جایز را ماندن دیگه
 ، میدیدم عروسی لباس در پیمان با را خودم رویاهایم در بچگی از

 شاید.  بیایند خاستگاریم به اینجوري که نمیداد اجازه غرورم ولی
 نداشتم هم دوست یک حتی من.  بودم افسرده من و بود آنها با حق

.  بودم خودم ، دوستم تنها.  کنم پر  او با را خودم فراغت اوقات تا
 کلاس سر حتی.  بود شده سپري پیمان رویاي در عمرم ي همه

 رویاهاي.  میشدم پیمان با بازي سرگرم ها بچه با بازي جاي به مدرسه
.  بود کرده بیدار ناز خواب از را من توگوشی یک با حالا که شیرینی

 به بابامو غرور من.  بودم خواب در را خودم عمر سال 18 تمام انگار
 منو که کسی زن ولی میمردم هم عشق از اگه حتی.  بودم برده ارث
 پسر داشتن نگه براي اي وسیله نوع ار آنهم.  نمیشدم خواهد نمی

 نه اینجوري ولی میشدم خوشحال پیمان با بودن از که هرچند.  مردم
 ردمک تنم عجله با حیاط در به رسیدن تا و برداشتم را مقنعه و مانتو. 
 احساس.  انداختم بیرون درحیاط از را خودم پریشان وضع با و

 به چشمم سرکوچه. اندشده رد رویم از چرخ 18 تریلی با میکردم
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 همیشه مثل.  آمد می جون خانوم يخونه سمت به که خورد پیمان
 هانداخت زانو ورزشی شلوار اون با حتی ، من چشم به البته. خوشتیپ

 او به اخم با.  بود خوشتیپ میداد جولان باهاش دبیرستان تا که هم
 بالا را سرش پیمان.  میرفتم اصلی خیابان سمت به و بودم زده زل

 دیدن از.  برگشت من سمت به تعجب با. افتاد من به نگاهش و اورد
 موهایم و چرخیده مقنعه.  بود خورده جا حسابی وضعیت آن در من
 مانتویی و اشکی چشمان.  بود زده بیرون جلو از آشفته صورت به که
 یک اگر    شاید.  آمد من سمت به عجله با.  نداشت دکمه یک که

 اي صفحه صد رمان خودم براي العملعکس این از بود قبل ساعت
 از امروز.  داشت فرق امروز ولی میبودم خوش مدتها تا و مینوشتم

 نزدیک با و کردم تند را هایم قدم .او مخصوصا.  آمد می بدم همه
 یم و میزند صدایم که میشنیدم.  کردم دویدن به شروع پیمان شدن

 جودو تمام با کنم نگاه سرم پشت به اینکه بدون.  بایستم که خواهد
 .  بردار سرم از دست - زدم داد
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.  کردم پنهان جمعیت میان را خودم رسیدم که اصلی خیابان به
 سخت خیلی.  بود ریخته بهم اینجوري رویاهایم که بود سخت خیلی

 .  دانستند می اي بیچاره آدم را من و میزدند حرف سرم پشت که بود

 پیمان خواستم خدا از و کردم پایین بالا را ها خیابان کل روز آن
 .  شوم خفیف و خار این از بیشتر خواستم نمی.   باشد نزده حرفی

 شدت از و بود نشسته مبل روي مامان.  برگشتم خانه به سرشب
 من و زد بلندي داد من دیدن با. میمالید هم به را دستهایش استرس

 کتابخانه اسم فقط هایش حرف ي همه جواب در.  کردم نگاهش فقط
 از من و میزد غر و میکرد دعوا شب آخر تا مامان.  آوردم زبان بر را

 هم اتاق برق کردن خاموش از بعد حتی.  میشنیدم را صدایش اتاق
 راه هزار دلش من ي ساده مامان.  شنیدم می را هایش گریه صداي

 .  بود رفته

 تماس مامان با عمو زن که بود گذشته کذایی روز آن از هفته یک
 هاي چشم.  کرد خاستگاري پیمان براي را من اصطلاح به و گرفت
.  کشید می رخ به وصلت این براي را رضایتش و میزد برق مامان

 سال این تمام هم مامان انگار.  موافق مامان بودم مخالف من هرچقدر
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 هرچقدر.  بود دیده را دخترش کنار پیمان شدن داماد رویاي ها
 به زرو هر.  میکرد لجبازي بیشتر هم مامان ، میکردم پافشاري بیشتر
 روز آن از آمد نمی دلم.  میکشیدند را آینده نقشه عمو زن همراه
 همیشه از سردتر میدیدم را عمو زن وقتی.  بگویم مامان به چیزي

 هیچ ي حوصله که بودم شده یخی دختر به تبدیل.  میکردم برخورد
 . نداشت را کس

 سر ما و کردند را خودشان کار بزرگترها من هاي مخالفت تمامی با
 برج پیمان.  عمرم مراسم ترین مسخره.  نشستیم عقد ي سفره

 اصطلاح در که ساده مراسمی در یخ يافسرده پرستوي و زهرمار
 مخالف درسته.  میکردند آب قند دلم ته هم هنوز.  بود نامزدیمان

 هاياخم با حتی بود ایستاده کنارم زندگیم تمام رویاي ولی بودم
 فکر حتی.  او دستان گرفتن آرزوي در من و عبوس ي چهره و درهم

 من آرزوي این بگم باید البته. میکرد ذوب را من دستانش گرفتن
 هب جدیدي رنگ ، من به پیمان تفاوتبی نگاه.  رفت گور به روز همان
 هب که میکرد نگاه مزاحمی چشم به من به مدت تمام.  بود گرفته خود
 دلم . بودم سرد نگاه همان محتاج من و است شده زندگیش وارد زور
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 را قشنگش روزگار زندگی میشوم بیدار که صبح و بخوابم خواست می
 همسرم با خوشحالی با ها عروس تازه يهمه مثل من و دهد نشانم
 نیاد ولی.  ببریم لذت مشترك زندگی از و بخندیم هم با.  بروم بیرون

 ، من ي ساده مامان اما.  دهد نمی نشان آدم به خوش روي همیشه
 را پیمان سرد رفتارهاي ي همه و میکرد نگاه ما به لبخند با همیشه

 یک.  نشد ماه یک ما مشترك زندگی کل.  خجالت پاي میگذاشت
 نگاه حسرت در آن ي هرلحظه و گذشت سال ده من براي که ماهی
 هرحال به. میکرد محبت همیشه از بیشتر عموزن. گذشت پیمان
 میدیدمش که بار هر.  بود من کردن بدبخت درجریان همه از بیشتر

 ، کنی سیاه مارو خواد نمی شما جان عمو زن.  بگویم داشتم دوست
 مهري ي افسرده دختر.  شنیدم حرفاتو خودم من نباشه هرچی
 ریحان يخودشیفته پسر رفتاراي جلوي دهنش که خوبه خانوم
 . بستس خانوم

 سابق مثل هم جونو خانوم حتی.  میشد بیشتر روز به روز من تنفر
 .  خودمو حتی.  نداشتم دوست
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 مبل روي من و بود مانده شیرینمون عقد گردماه به روز سه درست
.  میکردم نگاه تلویزیون خاموش ي صفحه به و بودم کشیده دراز

 شمارشو حداقل کاش.  پیمان پیش فکرم و بود شکمم روي گوشی
 ممیکرد پیداش مجازي فضاهاي تو یواشکی همیشه البته.  میداد بهم

.  میخوردم حرص هم ها وقت خیلی و میدیدم را هایشعکس و
.  منداد محل.  شد بلند تلفن صداي زمان هم ، گفتم بلندي اووووففف

 آمد سرم بالاي دست به حوله و خیس هايدست با آشپزخانه از مامان
  گفت و

 .  بدي جواب تلفن مبادا _مامان

 .  بدم چیو جواب ندارن کاري من با وقتی _ گفتم حوصلهبی

 قبل مال اون _ گفت میرفت تلفن سمت به که حالی در مامان
.  نه یا بشه باز هم به روتون کم کم باید داري شوهر حالا بود ازدواجت

 .  بپرسه حالتو زده زنگ پیمان شاید

 . بپرسه دخترتو حال بزنه زنگ دامادت که باش _ زدم غر خودم با
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 و برداشتم شکمم روي از گوشیمو.  شد بلند مامان احوالپرسی صداي
.  ودب بسته هنوزم کردم باز پیجشو.  اینستا تو گشتن به کردم شروع

 . کردم دیگه هايپیج دیدن مشغول خودم را و گفتم ناسزایی لب زیر
 از.  میرفت یادش زمان از ، میکرد صحبت جون خانوم با وقتی مامان
 درحال چون.  برگشتم مامان سمت به تعجب با گوشی افتادن صداي

 چیزي.  شد سفت بدنم تمامی ، مامان سمت بودم برگشته خوابیده
 سختی به.  رسید نمی گوش به مامان از هم صدایی و شد نمی دیده

 و بود نشسته تلفن کنار مبهوت و مات مامان.  شدم بلند و چرخیدم
 گوشی ولی بود گوشش کنار دستش هنوز بود دوخته چشم دیوار به

 گوش به گوشی پشت از جون خانوم صداي و بود افتاده زمین روي
 .  دویدم مامان سمت به عجله با.  میرسید

  ؟ شدي چی ، مامان ، مامان:  من

 : گفتم ترس با و برداشته را گوشی.  داد نمی جواب مامان

 ؟ شده کاریش آقاجون ؟ شده چی ، جون خانوم:  من 

 کردن گریه درحال که بود مشخص جون خانوم فین فین صداي از
 :  گفتم ترس با.  است
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 .  جون خانوم بگین چیزي یه خدا تورو -

 :  گفت فین فین با جون خانوم

 ، بگم جوري چه ، راستش.   نیست چیزیش اقاجونت.  مادر چیزه -
 .  میره داره پیمان

 : گفتم تعجب با

 !؟ میره کجا -

 :  گفت مکث با جون خانوم

 . امریکا -

 :  کردم تکرار

 !؟ میره کی با!  ؟ امریکا -

 :  گفت و کشید آهی جون خانوم

 .  مادر میره تنها -

 : دادم ادامه
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 ! ؟ برمیگرده کی خب -

 :  گفت و کشید بالا بینیشو آب جون خانوم

 .  نیست معلوم -

 :  گفتم میزد موج صدام تو که عصبانیتی با

 ! ؟؟ چی من پس -

 میکرد سعی که حالی در و گرفت شدت جون خانوم يگریه صداي
 :  گفت کند صحبت واضح

 خواممی میگه ولی کنیم منصرفش کردیم تلاش خیلی مادر کن باور -
 .  بگیرم طلاق

 :  کردم تکرار فقط و نشدم جون خانوم منظور متوجه اول

 ! ؟؟ طلاق -

 :  گفت سکوت لحظه چند از بعد جون خانوم

 .  طلاق آره -
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 از وقت چند مگه.  کرد لرزیدن به شروع وجودم بند بند تمامی
 جلوي ازدواج قبل چرا خب.  خواهدمی طلاق که میگذرد ما ازدواج

 عثبا که بود هیستریکی خنده من واکنش تنها.  نایستاد بزرگترها
 جون خانوم من يخنده صداي از.  شد مامان اشکهاي فروریختن

 با.  آمدنمی هم اشبینی آب کشیدن بالا صداي حتی ، شد ساکت
 :  گفتم حرص

 .  درك به -

 به هایم اشک و لرزید می بدنم.  بردم پناه اتاقم به و گذاشتم گوشیو
 به همینجا من رویاي.  میریخت هایم گونه روي ناخواسته صورت

 تلخ حقیقت و شد آوار نحیفم بدن روي زندگی.   رسید پایان
 رفح و پوچ افکار و ماندم من.  زد گوشم به سنگینی سیلی نخواستن

 عقد از سریعتر طلاق هاي برنامه.  میشد شنیده اطرافیان از که هایی
 تحویل سفید را ام شناسنامه ، کرد عمو که لطفی تنها و  رفت پیش

 که را مردم دهان دم.  بودند جریان در همه وقتی فایده چه ولی.  داد
 رسرازی من سمت به ترحم کلی شد باعث جدایی این.   بست شودنمی
  . بودند نخواسته را خانم مهري ي افسرده دختر.  شود
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 ما دل از داشت سعی.  آمد ما ي خونه به گریه با عمو زن بعد روز
 به انپیم رفتن از بعد ماه یک ولی.  بخشم نمی پیمانو گفت.  دربیاورد

 امبیچاره مامان و بودم مانده من حالا.  رفتند ایران از آرش عمو همراه
 روز هر من سکوت.  داشت خوبش حال  دادن نشان در سعی که

 اخلتد دلیل به ترم یک.  شدم آشنا طلا با که ، میشد قبل از بیشتر
 خوب روزهاي و دوستی آغاز این و شد همکلاس من با ، کلاسهایش

 لبخند حالا.  بازگردم زندگی به و کنم فراموش کرد کمک.  شد من
 به فامیل با ارتباطم هرچند.  میکردم برقرار ارتباط مردم با میزدم

 یکسال از بعد.  میرفت جون آقا يخونه به تنها مامان و رسید صفر
 دیدن.  رفتم جون آقا و جون خانوم دیدن براي و دادم رضایت

 با که صدافسوس ولی بود شیرین برایشان جدیدم شخصیت
 . بودند کرده خراب را من زندگی خودخواهیشان

 به جون خانوم و بود برگشته بابایش و مامان همراه به پیمان حالا 
 يانوه افتخار به.  بود داده شام مهمانی ترتیب عزیزانش ورود افتخار

 به نصبت اول از پیمان خون.  بود کرده بدبخت را دیگرش ينوه که
 .  رنگتربی همه از من خون و بود تر رنگی دیگر هاي نوه
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 غمگین عالم از و گرفت امخنده صورتم روي پِپِر دم افتادن از
 پاك را بد خاطرات ي همه پاکن با میشد کاش.  آمدم بیرون خاطرات
 . میکردم

 دادن هول به شروع پاهایش با چاغم پیشی.  کردم بغل محکم را پِپِر
.  بمونه بغلم تو مودب يگربه مثل بار یک موند دلم به آرزو.  کرد من

 :  گفت و کرد داخل در لایه از را سرش مامان و آمد در صداي

 .  کن ولش ، حیوونو کشتی -

  : گفت آروم مامان.  دهم فشار بیشتر را پِپِر شد باعث مامان حرف این

 من و شدي خانومی چه ببینن میخوام چون  ، بیا میگم اگه من پري -
 زدن که ايضربه ببینن.  دارم محکمی دختر چه ببینن.  کنم کیف
 احساس کرده ولت اینکه از پسره اون حتی.  بریزي تو نشده باعث

 .  کنه پشیمونی

 من مثل هم او.  میدادم حق بهش ولی ، بود اي ساده زن من مامان
 رنگ چشماهیش هنوز که میدانستم من فقط و نبازد تا بود جنگیده

 پِپِر.  باشد داشته کردنش پنهان در سعی خودش که هرچند.  دارد غم



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 24  

 

 بود مامان با حق.  انداختم مامان آغوش در را خودم و کردم رها را
   . نیست قدیم يافسرده دختر پرستو که میدین باید

 خواب از شکمم روي خان پپر پریدن از صبح.  بود عصر سمت مهمانی
 مرخصی امروز.  برداشتم را گوشیم و آمدم قوسی و کش.  پریدم
 بلافاصله فهمید را من مرخصی جریان وقتی طلا.  بودم گرفته

 مرخصی با ، بود پدرش همکار شرکت چون و کرد رد را اش مرخصی
 لباس یک من و برویم بازار به صبح بودیم گرفته تصمیم.  شد موافقت

 قفل.  میترکوندم باید امشب.  بخرم امشب مهمانی مخصوص شیک
 سهرابی آقاي از پیام یک.  کردم چک را هایم پیام و کردم باز گوشیو

 بی.  میکرد وجود ابراز گاهی از هر ، هم هنوز که دانشگاهیمونهم
 خواندنش يحوصله بود طولانی متن یک.  کردم باز را پیامش حوصله

.  شدم خارج چت صفحه از و فرستادم لایک استیکر ، نداشتم را
 جواب وقتی.  فرستادم پیام کلی.  بود خواب هنوز.  رفتم طلا سراغ

.  زکی بود گفته خرس به دختر این.  کردم زدن زنگ به شروع نداد
 و رفتم آشپزخانه به.  است بیدار که داد پیام ، دقیقه ده از بعد

 هايلب با و آمد بیرون اتاقش از مامان.  چیدم مفصلی ي صبحانه
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 زد امگونه به ايبوسه.  کرد نگاه بودم چیده که میزي به خندان
 :  گفت میرفت حمام سمت به که درحالی

 .  بخري پیراهن حتما ، میاد بهت خیلی دامن -

 برخلاف.  شدم صبحانه خوردن مشحامل لذت با و گفتم بلندي چشم
 درهم هایماخم میشد باعث این و میزد پر پیمان سمت به ذهنم میلم
 هم را پوچ افکار تا داشتم برآن سعی شیر دادن قورت با من.  برود

 شدم خارج خونه از مامان بوسیدن و شدن آماده از بعد.  بدهم قورت
 از و دادم تکان دستی دیدنش با.  بود منتظرم اصلی خیابان سر طلا. 

 اش آفتابی عینک با را صورتش کل همیشه مثل.  شدم رد خیابان
 زیباتر ست شلوار و مانتو با را زیبایش استایل و بلند قد.  بود پوشانده

 نداشتم دوست شدم خوشحال اسپرتش هايکفش دیدن با.  بود کرده
 ودمب بلند نه من.  شویم دیده کوتاه و دراز کارتونی هايشخصیت مثل

 دیده میزه ریزه و کوتاه خیلی طلا بلند قد کنار ولی.  کوتاه نه و
 یچندش گفت میشه و کشیده لحن با طلا به شدن نزدیک با.  میشدم

 :  گفتم

 .  خووودمم جیگر ، جووون -
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 ابرویش لنگ یک ، میگذاشت سرش بلاي را عینکش که حالی در طلا
 :  گفت نمایشی اخمی با و انداخت بالا نیز را

 .  چالتو چشو کن جمع -

 :  دادم ادامه وري یک لبخند با

 .  نمیشه جمع دیگه که گوشام. صدارووو ، اوووففف -

 :  گفت حرص با طلا

 .  بري دنیا از لال کرو که اِي -

 : گفتم دلخوري  با

  ؟ میاد دلت -

 :  گفت خنده با بیشعور ي دختره

 .  جورم چه -

 گردنی پس چنان دلم حرص از هم من.  کرد خنده به شروع بلند و
 :  گفت  عصبانیت با و گردید بلند نهادش از آه که کردم نثارش

 .  بشم راحت بشکنه دستتم -
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 و دمکر بلندي قد سرعت با ، میشد ایستگاه وارد که اتوبوس دیدن با
 در طلا.  کشیدمش اتوبوس سمت به و کردم محکمی ماچ را لپش
 :  گفت خنده با میشد کشیده من دنبال به که حالی

  . نمیشی آدم.  پرستو کنن سرت بر خاك -

 رد هاخانوم بین از.   کردیم جا شلوغ اتوبوس درون را خودمان زور به
 هپرکرد را اتوبوس کل همهمه صداي.  ایستادیم اتوبوس وسط و شدیم

 :  گفت اتوبوس وضع از نارضایتی با طلا.  بود

 .  شدم خفه.  نمیگیرن دوش چرا وااایییی -

 نخورد صورت به بغلی خانوم آرنج تا میکردم کج را سرم که درحالی
 :  گفتم

 .  بدبختیم بشه تر گرم.  اردیبهشت هنوز تازه -

 : گفت بود مردها قسمت چشمش که درحالی و گفت بلندي هان طلا

  ؟ نیست هوشمند ، مرتیکه اون ، پرستو -

 هک سمتی ها خانوم بین از کردم سعی و کردم بلند قدمو کنجکاوي با
 : گفتم غرغر با.  ببینم را میداد نشان طلا
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  . باشه شرکت باید الان مرتیکه اون.  نیستم که من ، دیلاقی تو -
 .  میکنه غلطی چه اینجا

 :  گفت اخم با طلا

 .  کوتوله دیلاق گفتی باز -

 :  داد ادامه خنده با و

 .  اومده تو دنبال حتما

 : گفتم حرص به

 .  آشغال مرتیکه بیخودکرده -

 :  گفت خنده با طلا

 روي شیوید لاخ چهار.  زده تیپیم چه ، کن نگاش وااایییی واي -
 معمول طبق که کمربندشم.  راست سمت کرده شونه سرشو

 . دهکر تنش هم آبی زیرپوش.  بالا میره لباسش بادمیزنه زیرشکمش

 :  گفتم عصبانیت با.  کرد خندیدن به شروع بلند خودش و
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 دیدش هم اتوبوس تو داري شده نصیبت افتخاري چه.  چندش -
 .  میزنی

 : گفت بالا ابروي با طلا

 .  من بارم یه ، میزنه دید تورو شرکت تو اون همه این -

 و بود شرکت هاينگهبان از یکی.  بود اعصابم رو خیلی هوشمند
 اهایستگ به اتوبوس خداروشکر.  من دنبال کثیفش هايچشم همیشه

 که جایی.  بیرون کردم پرت اتوبوس از را خودم.  رسید ما نظر مورد
 و افتاد راه اتوبوس که وقتی.  نمیکردم آرامش احساس بود هوشمند
 . رفتیم پاساژ سمت به ، شد راحت هوشمند نشدن پیاده از خیالمان

 ار پاساژ هاي مغازه کل دوبار.  بودیم لباس بهترین دنبال جدیت با
.  مدادی رضایت اي سورمه بلند آستین پیراهن یک به بالاخره.  دیدیم
 پاهایم مچ تا پیراهن دامن قد.  کردم تنم را پیراهن.  شدم پرو داخل

 جلوي.  شیک و ساده. طلایی هاي سرآستین و یقه.  نود آستین.  بود
 لباس اي سورمه رنگ.  داشت اي سورمه کوچک ي دکمه سه یقه

 رد.  بود رضایتم باعث این و میداد نشان ترتیره را ام گندمی پوست
.  انداخت داخل را خودش هادیوانه مثل طلا و کردم باز را پرو اتاق
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 از طلا.  نبود حرکت براي جایی طلا شدن داخل با و بود کوچک اتاق
 دادم هولش.  کرد رفتن صدقه قربان، به شروع و شد آویزان گردنم
 :  گفتم و عقب

  ؟ نه یا خوبه ببین کن نگاه آدم مثل خب -

 :  گفت میکرد ورانداز را لباس که حالی در طلا

 .  شدي جیگر خیلی.  میاد بهت خیلی.  من يسوخته سیاه عالیه -

 :  گفتم و پریدم حرفش وسط

 .  کنم عوض لبایمو بیرون برو.  بسه ، اوکی -

.  کردم نگاه را خودم آینه در دیگه بار یک.  شد خارج پرو اتاق از طلا
 کوچک چرخ یک.  بودند دوخته من براي انگار.  بود تنم فیت لباس
 گوش به در پشت از طلا صداي.  کردم نگاه را خودم رضایت با و زدم

 :  میگفت که رسید

 .  حالا نخوري خودتو ، خوب خیلی -

 جا اتاق درون را هایشچشم انگار بیشعور ي دختره.  گرفت ام خنده
 اب.  شدم خارج اتاق ار و پوشیدم را خودم لباس خنده با.  بود گذاشته
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.  خریدم را لباس ، تخفیف سر فروشنده با طلا چونه و چک کلی
 خونه تا هم من.  داد تخفیف تومان هزار و کرد لطف هم فروشنده

 خوشم اصلا زدن چونه و چک کار این از که زدم غر طلا جون به کلی
 هب شروع و کرد حمله پِپِر سمت به طلا شدیم که خونه وارد.  آیدنمی

 حرص با و شدم ولو مبل روي هم من.  کرد بیچاره ي گربه چلاندن
 :  گفتم

 .  کشتیش ، بچمو کن ول -

 :  گفت خنده با طلا

 .  بدي یاد من به داريبچه خواد نمی تو -

 توله از یکی تولدم روز.  بود من با طلا يهدیه پِپِر.  میگفت راست
 ترین ارزش با و بهترین این و داد هدیه من به را اش گربه هاي

 از را شربت پارچ و رفتم آشپزخونه یمت به.  بود عمرم يهدیه
 برگشتم حال به دوباره.  خوردم شربت پر لیوان یه و درآوروم یخچال

 اب طلا.  گذاشتم مبل پشتی روي ، را پاهایم و کشیدم دراز مبل روي و
 :  گفت حرص
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 .  میاوردي من واسه آبم لیوان یه میمردي -

 تو چی مامانم ببین.  بخور برو خودت.  طلا امخسته تو جون به-
 .  ندارم جون که بخوریم کن گرم گذاشته یخچال

 :  گفت زده بیرون چشمهاي با طلا

 .  میشه بیشترم روز به روز که برم روتو -

 نمونه چیز همه تو که بود این طلا خوبی.  رفت آشپزخانه سمت  به
 میخواستم کجا بهتر طلا از داداش زن! ؟ من نداشتم داداش چرا ، بود

 دآم بیرون شربت لیوان یک و ماکارونی بشقاب یک با طلا . کنم پیدا
 نگاه وقتی.  شد خوردن مشغول و نشست تلویزیون روي به رو و

 :  گفت پر دهان با ، دید را من عصبانی

 بشقاب یک این.  نذاشته غذا معمول طبق که برم مهري خاله قربون -
 .  بخور کن درست چیزي یه خودت واسه برو.  مونده دیروزتون از هم

 به و شدم بلند.  شدم زندگی و طلا به گفتن ناسزا مشغول دلم در
 :  گفت بلند طلا که رفتم آشپزخانه سمت

 . نداشتین هم مرغ تخم -
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 درد به هم اصلا.  کردم باز دریخچالو حرص با و گفتم بلندي اووف
 ماکارونی بقیه.  دوختم چشم هاطبقه به.  خورد نمی شدن ما عروس

 ماکارونی  دیروز اصلا که آوردم یاد به تازه.  بود یخچال در ها
 نارک و رفتم هال به غذا ظرف با.  شد باز بناگوش تا نیشم.  نداشتیم

 لاط.  کردم جان نوش بزرگ قورت یک شربتش لیوان از.  نشستم طلا
 :  گفت بود دوخته تلویزیون به را چشمش که درحالی

 .  پلشتی واقعا -

 :  گفتم خنده با

 .  خورده تو يتنه به تنم -

 اج یک را لیوان يهمه ، بخورم را شربتش بقیه مبادا که ترسی از طلا
 :  دادم ادامه لبخند با.  سرکشید

 .  نکن خواهر بدون منو ، شربت لیوان یه خاطر به.  حالا نمیري -

 :  گفت شد هکسکس به منجر که ايمسخره يخنده با

 .  باشه چیز همه به حواسم باید تو جلو -
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 جون خانوم يخونه به زودتر مامان.  شد غذایش خوردن مشغول و
 نوم بیشتر راحتی باعث خانه بودن خالی.  دهد کمکشان تا ، بود رفته

 مشغول تلویزیون جلوي و آوردیم متکا و تشک.  بود شده طلا و
 هب که بود نگذشته سریال شروع از ساعت نیم.  شدیم سریال دیدن
 زور به را چشمهایم ساعت تاك تیک صداي از.  رفتیم عمیقی خواب

 باعث بلندش صداي.  آمدمی بدم پذیرایی ساعت از همیشه کردم باز
 و زدم غلطی بود طلا شکم روي پایم یک.   میشد آدم شدن عصبی

 به.  بودم مزخرف افکار درگیر دیروقت تا دیشب.  آمدم قوسی و کش
 شدم بلند.  بود گذشته 6 از دقیقه ده.  دوختم چشم پذیرایی ساعت

 خواب تو ، اَه اَه.  بود خوابیده باز نیمه دهان با دوختم چشم طلا به و
 شد باعث که زدم پایش به لگدي.  بشر این ، میشد دراکولا شبیه
 :  گفتم بلند صداي با.  بزند غلطی

 .  شد شب پاشو.  عزیزم دراکولاي ، خانوم طلا.  طلا -

 با.  بود کرده وز فرفریش موهاي.  نشست جایش در هازده جن مثل
 : گفتم خنده
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 . میده طلاقت بعد روز کنی شوهر تو.  کن جور و جمع قیافتو پاشو-
  ؟ خواب تو میشی دراکولا شبی چرا

 هخف صداي با و شد پهن بالش روي صورت با و کشید بلندي يخمیازه
 :  گفت

 .  خونشون مهمونم انگار نه انگار.  کن روشن کتریو زیر پاشو -

 :  گفتم کرده گره ابروهاي با

.  نمک قربونی گوسفند واست باید خونمون میایی عید به عید که نه -
 .  پلاسی اینجا روزدرمیون یه خوبه

 زودتر باید.  کردم روشن را کتري زیر و رفتم آشپزخانه سمت به
 9 ساعت نمیام زود من بودم گفته مامان به ، نَه ولی ، میشدم آماده

   . بود خوب بروم که هم

 داغ آب زیر کمی.  گرفتم دوش و رفتم حمام به چاي خوردن از بعد
 بی! ؟ بخندم!   ؟ باشم داشته برخوردي چه.  شود آرام ذهنم تا ماندم
 پوزخند مورد بهترین ، آره! ؟ بزنم پوزخند! ؟ کنم اخم! ؟ کنم محلی
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 زيبا مشغول که طلا به و کوبیدم همبه را حمام در عصبانیت با.  است
 :  گفتم بود پپر با

   ؟ خوبه بزنم پوزخند بهش! ؟؟ کنم کار چی من -

 : گفت و انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه طلا

 دیدي واي بگه و بخنده بهت دلش تو تا بزن پوزخند حتما ، آره -
 .  هنوز من عاشق

 : گفتم حرص با

 فقط.  بودم عاشقش من چمیدون اون.  بخنده من به کرده غلط اون -
 .  میدونی تو

 :  گفت خنده با طلا

 .  بودي عاشقش که میفهمید بود بُزم اگه ، ضایعی تو که انقد -

 :  گفتم ، میکردم باز را سرم يحوله که درحالی

 .  نیست بزم اون.  بز میگی داري -

 :  دادم ادامه و کردم حوله با موهایم آب گرفتن به شروع حرص با
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 مرفتار بگی من به اینکه جاي.  میکنم دل دردو کی با باش خرو من -
 .  بریزم سرم به خاکی چه رفتم اونجا بگو.  ضایست

 :  گفت و نشست چهارزانو تخت روي آمدو سمتم به طلا

.  کنی فرار بخواي که نکردي کاري تو.  تفاوتبی ، باش خودت -
 زنش با شاید ، شاید اصلا.  انغریبه همشون انگار که باش جوري
 .  باشه اومده

 :  گفتم ترس با

 !؟؟؟ زن -

 نیست معلوم اصلا.  نامزد یا باشه کرده ازدواج شاید.  زن آره - طلا
 . ایران اومدن یهو که چیشده

 دوستش دیگه که من ؟ کرده ازدواج یعنی.  کرد یخ بدنم يهمه
 ار حوله!  ؟ ریختم بهم انقدر زنش يکلمه شنیدن از چرا پس ، نداشتم

 يلبه و برداشت را حوله طلا.  افتاد پایین بلافاصله که گذاشتم میز لب
 را ام گونه.  گرفت را دستانم و ایستاد رویم به رو.  گذاشت تخت

 :  گفت و بوسید
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.  شدي رد ازش تو باشه افتاده اتفاقی هر ، قشنگم خواهر ببین -
 تبه که ببینی کسیو باید که این خاطر به داري الان که استرسی

 پیمان و داري خودتو زندگی تو.  نکن فکر هیچکس به.  زده ضربه
 زا هم خودش. (  میبینی داري سهرابیو کن فکر اصلا نداره توش جایی

 چقد بدبختو خدا واي)  بود گرفته اشخنده سهرابی اسم یادآوري
 .  میشی موفق تو.  کن عمل شیوه همون به.  میکردي ضایعش

 تا موهایم.  شدم پیراهن پوشیدن مشغول و.  زدم رنگی کم لبخند
.  میکرد شب همرنگ مرا امتیره پوست.  مواج و بود کمرم نزدیکی
 هم آنها که آمد می شمار به  صورتم قوت ي نقطه درشتم چشمان

 بودن سربالا ولی داشتم کوچکی و ظریف بینی.  بودند شب از تر سیاه
 الان ممن بود سربالا شما بینی اگه ، میگفتم مامان به غرغر با همیشه. 

 صورت در هایم گونه و بود باریک هایم لب.  میبود سربالا بینیم
 صورت به اصلاح با کمانم ابروهاي.   میکرد خودنمایی اماستخوانی

 را همگان ام تیره پوست تنها.  بودم ساده.  بودند درآمده زیبایی
 شالم و گذاشتم باز را موهایم.  شب سیاهی به دختري.  میکرد جذب

 لاط.  نشستم تاکسی منتظر و پوشیدم را شنلم.  انداختم سر روي را
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 گوشی با گذاشتیم قرار.  رفت آژانس با من شدن آماده از بعد
.   گفتم را آدرس راننده به و شدم ماشین سوار.  باشیم درارتباط

 چشم مسیر يهمه . بود بیهوده تلاشی ولی باشم آرام میکردم تلاش
 مسیر کردن عوض در سعی مردم هلاجی با و بودم دوخته خیابان به

 نم قلب ، داشت نگه ساختمان جلوي ماشین که زمانی.  داشتم فکرم
 با که من به لعنت.  کشیدم عمیقی نفس.  ایستاد حرکت از نیز

 بود دنیا کار ترین مسخره آمدنم.  کندم را خودم قبر خودم هايدست
 زنگ.  کردم حرکت خونه در سمت به و کردم حساب را تاکسی پول. 

 حیاط در همگی حتما.  شد باز تیکی صداي با در.   فشردم را در
 رامیآ به و فشردم دستم دو با را کوچکم دستی کیف.  بودند نشسته

 . کردم شکر را خدا.  نمیرسید گوش به صدایی.  کردم باز را حیاط در
 همه.  شدم حیاط وارد.  کنم تازه نفسی ورودي در تا میتوانستم حالا

 اه پنجره به و ایستادم کمی.  رفتم حوض نزدیک تا.  بود تاریک جا
 متس به ارداه با و کشیدم عمیقی نفس.   نباشد امیدوارم.  کردم نگاه

.  بود در جلوي کفش همه چه.  رفتم بالا هاپله از. رفتم ورودي در
 دست.  اوردم در را هایمکفش استرس با.  بودند داخل چندنفر یعنی

 گرمش کمی کردن ها با کردم سعی و گرفتم دهان جلوي را امزده یخ
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 کسی که زمانی مثل.  شدم وارد آرام قدیم مثل و کردم باز را در.  کنم
 مردها.  میرسید گوش به همهمه صداي.  نمیشد آمدم و رفت متوجه

 با.  مرفت سمتشان به و کشیدم دیگري عمیق نفس. بودند پذیرایی در
 از را همه دور از.   میشدند خشک هایمریه هم باز عمیق نفس اینهمه

 بود نیما با زدن حرف مشغول سفید موهاي با آرش عمو.  گذراندم نظر
 موع.  بود نکرده تغییري اش چهره ولی بود شده هیکل حسابی نیما. 

 درست بود نکرده تغییري هیچ و بود خوردن میوه مشغول محمود
 فقط مدت این.  بودمشان ندیده که بود بیشتر ، دوسال.  قدیم مثل

 کوتا هاي تایم براي هم آن ، دوبار یکی ، را جون آقا و جون خانوم
 این  نفهمیدم هم خودم که جوري.  دادم بلندي سلام.   بودم دیده

 به من صداي با.  بود خوب برخورد اولین براي.  آمد کجا از رسا صداي
 هب سرعت به محمد عمو.  آمد لبهایشان بر خنده.  برگشتند من سمت
 آغوش گرماي همیشه او آغوش.  کشید آغوش در را من و آمد سمتم
 من ولی ، ببیند را من کرد سعی طلاق از بعد هرچند.  داشت را پدرم

 : گفت و فشرد مرا گرمی به.  نخواستم

 .  شده خانومی عجب خودش براي ، من کوچولوي دختر -
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 به آرش عمو صداي.  کشید آغوشش در دوباره و بوسید را امگونه
 :  گفتمی که رسید گوش

 .  کنم بغل دخترمو منم بزار ، محمود بسه -

 و نیامدم بیرون محمود عمو آغوش از.  معناییبی يکلمه چه.  دخترم
:  گفتم لبخند با و کردم دراز آرش عمو سمت به را دستم دور از

 .  جان عمو نباشین راه يخسته

 دستم.  نیاورد خودش روي به ولی خورد جا من برخورد از آرش عمو
 :  گفت لخند با و فشرد گرمی به را

 .  دخترم مرسی -

 :  گفتم خنده با و چرخواندم نیما سمت به را رویم

 .  شدي ترخرس ، بودي خرس -

 : گفت و خندید رویم به

 .  شدي ترسیاه ، بودي سیاه -

 :  گفتم محمود عمو به رو و زدم لبخندي
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 .  بزنم سر آقاجون و خانوما به برم من -

 ايلحظه براي.  شدم چشم تو چشم پیمان با و برگشتم در سمت به
 اندامی پیراهن.  خوشتیپ همیشه مثل! ؟ بود اینجا کی از.  برد ماتم

 يمردانه شلوار.  بود داده تا آرنج زیر تا را هایشآستین که ، سفید
.  مفر روي بدنی با.  ايقهوه چرم بند با کلاسیک ساعت.  تیره ايقهوه

 سلام من چشم در چشم تمام پررویی با.  بود شده تر مردانه اشچهره
 با را چشمهایم.  نیاورد بالا را سرش خجالت از میکردم فکر.  کرد

 سمت هب و گفتم بلندبالایی علیک و گرفتم هایش چشم از بیتفاوتی
 نگاه همه از بیشتر.  بودم هانگاه متوجه.  کردم حرکت آشپزخانه

 جا من حرکت از مطمئنا.  بود من دنبال به آخر يلحظه تا که پیمان
 . نمیدید چیزي پیمان نگاه جز قبل هايسال پرستوي.  بود خورده

 قدري به. بودم شده عمومی حمام وارد انگار ، شدم که آشپزخانه وارد
 :  گفتم بلند صداي با.  نشد من متوجه هیچکس که بود زیاد سروصدا

  ؟ کردین گم پا سنگ -

 تمسم به مهربانی با مامان.  برگشتند من سمت به و شدند ساکت همه
 :  گفت آمدو
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 .  اومدي خوش قشنگم يفرشته -

 از رضایت چشمانش برق از.  انداخت نگاه پایم سرتا به افتخار با و
.  میکردند نگاهم لبخند با آقاجون و جون خانوم.  میدیدم را خریدم

 و دآم سمتم لبخند با جون سمانه.  بوسیدمشان و رفتم سمتشان به
 :  گفت مهربانی با و کرد بغلم

  . بود شده تنگ حسابی برات دلم ، عزیزم شدي قشنگی خانوم چه -

 : دادم را جوابش مهربانی با

 .  بود شده تنگ منم دل.  محبتتون از مرسی -

 و کشید آغوش در را من و انداخت جلو را خودش جون ریحانه
 گوشم دم میکرد پاك را اشکش از مرطوب هاي چشم که درحالی

 :  گفت

 .  دخترم کن حلالمون -

 به و دادم تکان سري نیشخند با.  شد خارج آشپزخانه از سرعت به و
 سمتم هب لبخند با.  برگشتم بود کرده تغییر حسابی که نسرین سمت

 . گذاشتمی نمایش به را دندانش روي نگین که عریضی لبخند.  آمد
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 . کرد احوالپرسی به شروع دست حرکات با و زد امگونه به اي بوسه
.  بود شده قبل از تردرشت هیکلش.  بودم تغییراتش محو من

.  نداشت را اشهمیشه رنگ چشمانش و بود کرده عسلی را موهایش
.  نداشتیم خاکستري چشم ژن ما که میدانستم خوبی به چون
 را صدایش زدن حرف هنگام و بود عروسکی و عملی اشبینی

 وقتی.  بود شده ايقلوه ، کردم نگاه هایشلب به دقت با.  میکشید
 :  گفتم لبخند با ایستاد حرکت از لبهایش

 .  شدي خوشگل -

 .  آورد خودم به را من بقیه يخنده صداي

 : گفت خنده با اقاجون

 این.  شده خوشگل میگی تو.  کرد احوال و حال باهات همه این -
 برن دست واقعیت يچهره به انقد گفتم بهش بار صد.  خوشگل کجاش

 .  قشنگتره طبیعیش هرچیزي. 

 حرفها این اهل قدیما.  میدادم گوش آقاجون هايحرف به تعجب با
 :  گفتم لبخند با.  نبود
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 .  خدایی شده قشنگ ولی.  آقاجون شدي متحول -

 :  میگفت خنده با که آمد سرم پشت از نیما صداي

 .  ندیدي آرایششو بدون تو اخه -

 ندیدمیخ بقیه با که نسرین به تعجب با من و زدند خنده زیر بلند همه
 از و میشدم پنهان اتاقم تو حتما بودم او جاي اگر من.  میکردم نگاه

 :  گفت لبخند با نیما.   میمردم گریه شدت

 همه این با نمیکردم فک.  شدیا چیزي خوب تو ، پرستو ولی -
 .  دربیاد ازت جذابی چیز ، سیاهی

 :  گفتم خنده با

 .  نمیره انتظاري این از بیشتر تو ينیمه نصفه مغز از -

 :  گفت میزد چشمش به را عینکش که حالی در جون خانوم

 واسه دلم.  کنم نگاهت کم یک جلو از مادر بیا.  شده ماه دخترم -
 .  شده تنگ چشمات هاي ستاره
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 و نشستم کنارش صندلی روي و رفتم جون خانوم پیش خنده با
 شکستیم ،درسته گفتم خودم با.  کردم آبدارش ماچ یک بلافاصله

 صندلی نیما.  بود شده تنگ هایتصدقه قربان این براي دلم ولی
.  نشست جون خانوم و من جلوي و آورد بیرون میز پشت از دیگري

 :  گفت ايمسخره حالت به و داد بالا را ابرویش یک

  ؟ میشه دیده اصغر دب ببینم جلو بیار چشاتو ؟ مادر کو -

 و  کردم باز میشد که جایی تا چشمامو.  میخندیدم ریز که درحالی
 :  گفتم و بردم جلو کم را خووم

 .  میبینی اکبرشونو کنی نگاه دقیق اگه ولی نه -

 که کرد ترنزدیک را خودش خنده با نیما

 :  گفت و عقب کشید و گرفت را نیما سر خنده با مامان

 بزار کنار بکش.  مردم دختر چشماي تو زدي زل خبره چه.  آي آي -
 .  دخترم بخوره میوه

 :  گفت ناز با نسرین.  گذاشت جلویم را میوه پیشدستی
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 ما مامان.  شد حسودیمون.  پرستوتو بگیر تحویل کم ، جون مهري -
 .  جلومون گذاشت گرفت پوست میوه کی

 را ظرفم نیما . رفت بیرون آشپزخانه از و برداشت را موزم نصف و
 :  گفت اعتراض با و کشید خودش جلوي

 .  بینمون نمیگذاشتی فرق قبلنا جون مهري-

 :  گفتم و کشیدم خودم جلوي را ظرف.  شد خوردن مشغول و

 .  نزدي ، زدي من هايمیوه به دست -

 سمانه.  بودند سالاد کردن درست مشغول سمانه عمو زن و مامان
 :  گفت خنده با جون

 .  مردا قاطی برو پاشو.  نکن اذیتش انقدر.  بکش خجالت نیما -

 :  گفت خنده با نیما

 .  خورم نمی تکون جون آقا کنار از من -

 :  گفت خنده با آقاجون

 .  ورپریده -



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 48  

 

 هایممیوه از ازگاهی هر نیما.  بودم هایممیوه خوردن مشغول
 زمانی.  نداشت ايفایده ولی میکردم نگاهش اخم با من و برمیداشت

 روي محکم چنگال با ، کرد دراز من ظرف سمت را دستش دوباره که
 و خودش سمت  بکشد را دستش ، شد باعث که زدم دستش

 .  کند قطع را صحبتش

 و نیما به را حواسم کردم سعی.  شد آشپزخانه وارد پیمان زمان هم
 :  گفت حرص با نیما.  بدهم بقیه

 .  کردي داغون دستمو.  شدي وحشی ، چته -

 :  گفت خنده با مامان

 . کن جمع دستتو ، کرد خوب -

 دهانش در و برداشت را کاهو گل و رفت سالاد ظرف سراغ پیمان 
 :  گفت عصبانیت با جون سمانه.  گذاشت

 تزئین واسه.  نزن دست کاهورو گل.  گفتم دفعه صد پیمان واي -
 .  نگذاشتی کنار اخلاقتو این هنوز.  میخواستم

 :  گفت خونسردي با پیمان
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 هدیگ خودمونیم.  داریم غریبه مهمون انگار ، تزئین میگین همچین -
 .  نکنین سختش

 :  گفت او به رو و ایستاد نیما صندلی کنار و آمد ما سمت به

 ینشست ، رفت سر حوصلمون بیار بخر پرت و خرت کم یه برو پاشو -
 .  میخوري رو بچه هايمیوه

 خوردن مشغول و برداشت سیب تیکه یک ام پیشدستی از خودش و
 .  شد

 نز روزي یه بچه همین.  بچه میگه من به.  کردم نگاهش عصبانیت با
 :  گفتم ظاهري آرامش با دادم قورت را دهانم آب.  بوده قانونیش

 ببرین تشریف ، سینک رو ، طرف اون میوه سبد بزرگ جناب -
 .  کنین پزیرایی خودتون از همونجا

 :  گفت و برداشت سیبی تکه دوباره و انداخت سبد به نگاهی

 .  دارم دوست سیب میدونی که تو.  دوره -

 روپر ي پسره.  میدادم پیمان به را سیبم سهم همیشه. میدانستم آره
 :  گفتم لبخند با.  کنه ثابت خواست می چیو
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 .  داري دوس گلابی میکردم فکر.  نبود یادم! ؟ جدي -

 جلوي میز روي سیب از پر پیشدستی یک مامان.  خنده زیر زد نیما
 :  گفت جدي و گذاشت پیمان

 .  سیب اینم.  عمو زن بیا -

 :  گفت لبخند با پیمان

 .  شدم سیر مرسی -

 . رفت عمو زن کمک به و کرد نازك چشمی پشت مامان

 :  گفت نیما به رو پیمان

 پاشو میگه هی اورده فیلم.  خورد منو مغز نسترن دیگه پاشو -
 .  ببینیم فیلم تا بگیر خوراکی

 :  گفت و شد بلند حوصلهبی نیما

 .  بریم هم با میام الان برو ، خوب خیلی -

 :  گفت من به رو و

 .  ببرم راه ویلچرشو باید من ، فلج خودش انگار -
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.  نداشتم هایم میوه  به میلی دیگه.  شدند خارج آشپزخانه از
 :  گفتم مامان به رو و زدم کنار را پیشدستی

   . میکنم ماست من هارو پیاله بدین -

 خط پشت طلا.  خورد زنگ گوشیم که بودم سفره کردن پهن مشغول
 به و برداشتم را گوشیم.  کنم وصل را نتم بود شده فراموشم کلا.  بود

 لب.  آمدم پایین هاپله از و کردم وصل را تماس.  رفتم حیاط سمت
 گوش به عصبانیت و هیجان از مخلوطی با طلا صداي.  نشستم حوض
 .  رسید

 .  میره راه هزار من دل نمیگی! ؟ خانوم میمون کجایی -

 : دادم جواب خنده با

 .  من پیش بیاد نره راه هزار بگو.  من بشم دلت قربون -

 اب نیما و گذشتند من جلوي از خوراکی پراز هاي دست با نیما و پیمان
 با که دادم طلا به را حواسم و ندادم محل.  زد زل من به گرد چشمهاي

 : گفت بلندي يخنده

 .  بخورم جیگرتو. منو کشتییی ، اووووففف -
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 :  گفتم خنده با

 . کنن بیجنبت سر بر خاك -

 :  گفت لودگی با طلا.  خنده زیر زدم بلند و

 .  ببینیش خونمون بیا شب ، خریدم پرنده ماهی ، دونه یه -

  : گفتم بشوم جدي و بگیرم را خندم جلوي داشتم سعی که درحالی

 گفت مامانم درضمن.  باشه کفنت که بود کجا گورت تو.  غلطا چه -
 .  نرو تنها جایی شب

 :  گفت خنده با طلا

 .  باش نداشته چیزاش بقیه به کاري.  بخواه جون تو -

 :  گفتم لبخند با

 .  نمک روشن نتمو کردم فراموش ببخشین راستی ، بهترینی که تو -

 : گفت جدي طلا

 ؟ حالی درچه.  نداره عیبی -
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 : گفتم من فکر به خواهرانه اینکه از دلگرم

 .  خوبم میزنم حرف که تو با -

 خیره رویشبهرو به بود نیما.  برگشتم تعجب با ، نشست کنارم کسی
 .   بود شده

 :  دادم ادامه

 .  میکنم وصل نتمو بعدش ، شام برم باید -

 :  گفت ، بود تیزي دختر که طلا

 .  باي فعلنی ، گرفتم -

 :  گفتم خنده با

 .  باباي -

 روروبه به هم هنوز.  کردم نگاه نیما به و دادم قرار پام روي گوشیو
 :  گفت ، شد من نگاه متوجه وقتی.  بود خیره

 .  کرده پر حیاطُ کل هاتخنده صداي که بار اولین -

 : داد ادامه.  کردم سکوت
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 صحبت تا میکردیم تلاش باید خیلی.  بودي ساکت و آروم قبلنا -
 .  کنی کل کل میومد پیش کم.  کنی

 :  گفتم و انداختم پایین را سرم

 فقط.  بودم خودم واقعا زمان اون یا ، واقعیمه خود الان دونم نمی -
 .  خوشحالم خیلی الان میدونم

 :  گفت و ایستاد رویمروبه و شد بلند نیما

  ؟ نبودي قبلا -

 : گفتم مکث با

 .  ترم خوشحال الان ولی.  بودم ، چرا -

 :  گفت و زد لبخندي نیما

 .  سرزنده و شاد.  میبینمت اینجوري که خوشحالم -

 :  گفتم نیشخند با

 .  خونست این اهالی دل باب بیشتر الانم شخصیت انگار -

 : داد جواب جدي
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 .  داشتن دوست همه ، هم زمان همون نکن اشتباه -

 نگاه خانه دیوارهاي به که درحالی و برگرداندم خونه سمت به سرمو
 : گفتم میکردم

 .  میدونم ، آره -

 نای.  زدم زل رفتارش به تعجب با.  نشست رویمروبه زانو دو روي نیما
 سعی.  کنه خواستگاري میخواد انگار.  شده احساساتی انقدر چرا

 نگاه صورتم به که حالی در نیما.  بگیرم را ام خنده جلوي کردم
 : گفت میکرد

 و هااتفاق سري یه از باید گاهی.  نکنی فکر گذشته به کن سعی -
 . شد رد ها آدم

 هایش حرف تایید در.  بود خوبی پسره نیما.  داشتم قبول را حرفش
 :  گفت کج لبخندي با.  دادم تکان را سرم

  ؟ داري دوسش خیلی -

 هشنگا تردید با! ؟ میگفت پیمانو.  بود کسی چه منظورش.  کردم یخ
 :  گفتم و کردم
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 !؟ کیو -

 :  گفت محکمی لحن با

 .  میزدي حرف تلفنی باهاش که همونی -

 . شد راحت خیالم

 فتمگ اشکودکانه کنجکاویه به خنده با.  بود طلا منظورش شکرروخدا
: 

 . خیلی از بیشتر خیلی -

 و بود ایستاده هاپله بالاي.  شد صحبتم شدن قطع باعث مامان صداي
 و ایستاد و شد بلند جایش از نیما.  بود دوخته چشم من به نگرانی با
 :  گفت خنده با

 دختر با ساعت نیم گذاشتی اگه.  شدیا بادیگارد جون مهري -
 .  کنیم دل درد ندیدمش وقت همهاین که عمومون

 : گفت جدي ايخنده با مامان

 .  نیاورده راه سر از گوششو دخترم.  نکرده لازم -
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 :  گفتم خنده با

 .  هست بهش حواسم من ، مامان خوبیه پسر -

 :  گفت جدي مامان

 .  کشیدم شامو تو بیاین.  میکنی کاري خوب -

 :  گفت آروم نیما.  کردیم حرکت خونه سمت به و شدم بلند

 تا اینجا اومدم وقتا خیلی.  ندارم کردنتو اذیت قصد من پرستو -
 يندار دوس میگفت جون خانوم.  نبودي وقت هیچ ولی ببینمت شاید
 .  ببینی کسیو

 :  گفتم و زدم لبخند مهربانیش به

 .  بودي یادم به اینکه از مرسی -

 کنار به مامان.  بودند نشسته سفره سر همه شدیم خونه داخل
 :  گفت کردو اشاره دستش

 .  حتما شدي گشنه ، دخترم بیا -

 :  دادم جواب لبخند با
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 . جورم چه -

 بالا را سرم آرامی به ، بودند خوردن مشغول همه.  نشستم مامان کنار
 هم . کردم نگاه بود نشسته پیمان که جایی سفره طرف آن به و آوردم
 قاشق و شدم هول.  کرد نگاه من به درهم هاياخم با هم پیمان زمان

 فشردم دندان با را پاینم لب.  ریخت سفره روي غذا و زد لق دستم در
 میکرد نگاه من به هنوز.  برگرداندم پیمان سمت دوباره را ونگاهم
 سک هیچ به دیگر و انداختم پایین را سرم.  کشیدم خجالت بیشتر

 .  نکردم نگاه

 خودشان هم مردها.  شدند جور و جمع مشغول بزگترها ، غذا از بعد
 دستگاه نسترن.  کردند سرگرم آزاد درهواي صحبت و تخمه با را

 هال به بالشت چهار با نیما.  گذاشت را ديسی و کرد روشن را پخش
 مبل روي من.  گذاشت نفرمان یک جلوي را بالشت هر و آمد

 ار بالشت خنده با.  بودم چت مشغول طلا با و بودم نشسته چهارزانو
 تبرداش را ها خوراکی پلاستیک پیمان.  گذاشتم پاهایم روي و گرفتم

 جا همان و داد تکیه من مبل به را بالشتش.  شد ولو من مبل جلوي و
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 دیوانه رسما پسر این.  میکردم نگاه کارهایش به تعجب با.  داد لم
 :  گفت آورد بالا سمت به را سرش زدم اش شانه به.  بود شده

  ؟ بله _

 : گفتم و دادم بالا را ابرویم یک

  ؟ پس دیدي منو _

 :  گفت لبخند با

 .  نیستم که کور ، آره _

 :  گفتم زوري لبخند با منم

 .  هستی کردم فکر من _

 : دادم ادامه.  شد جمع درجا اشخنده

 .  بزارم سرت رو پامو مجبورم اگرنه.  شو ولو اونور پاشو _

 دکشی سانت پنج ياندازه به را بالشتش ، خاصی العمل عکس بدون
 :  داد ادامه اشمسخره لبخند با و ترآنطرف

 .  میشی جا دیگه الان _
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 :  گفت آمدو پیمان سر بالاي نسترن

 رفته یادت چیز همه  مدت این تو.  خدا خنگ من مال ، بالشت اون _
 . 

 اسم جون خانوم.  بود دعوا هابالشت سر همیشه.  افتادم قدیم یاد
 شتپ خنده با.  بپریم هم به تر کم تا دوخت بالشتش پشت را هرکس
 :  گفتم بلند.  بود نیما بالش.  کردم نگاه را بالشت

 .  من دست بالشتت نیما _

 :  گفت جواب در نیما

 .  پیمان بالشت ، من دست که این _

 :  گفتم نسترن به رو

 محکم را پیمان بالشت نیما.  باشه باید تو دست من بالشت پس _
 هخند با پرستو.  کردم پرت را نیما بالشت هم من ، سمتش کرد پرت
 :  گفت

 .  نمیزاره زندتون که ببینه خانجون اگه _
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 و دکشی پیمان دست زیر از را بالشتش و گذاشت پایم روي مرا بالشت
 : زد غر

 . هیکلو بده تکون _

 :  زد غر بالشتش کردن درست حال در پیمان

 خودتون بالشت دنبال ها بچه مثل هنوزم.  وقت یه نشین بزرگ _
  . بگردین

 براي مرا لحظات این.  من حتی ، خندیدند پیمان تند واکنش به همه
 اینجا را تایم بیشترین که زمانی.  برد قدیم خوش دوران به اندکی

 سر توي زدن با و میخوابیدیدم هم کنار.  میگذراندیم هم کنار
 تگف لبخند با و درآورد را اشگوشی نسرین.  میشدیم بیدار همدیگه

 : 

 . مدت همه این از بعد سلفی اولین گرفتن براي وقت بهترین الان _
 .  باشه طبیعی ندین تغییر قشنگتونو هاي ژست لطفا

 که تاقا سر اون رفتی جابشینیم یک همه ، پیمان کنار بیا تو نیما فقط
 .  چی
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 بزرگ يکاسه و شد ولو من مبل زیر پیمان کنار بالشتش با نیما
 عدب نسرین.  خندیدیم دوربین سمت به همه گرفت دستش را پاپکرن

 ازب من آمد و رفت براي پیمان که جایی درست سلفی چند گرفتن از
 ودنب زیبایی دختر نسرین.  نگفتم چیزي دیگه.  نشست بود کرده

 ارث به مادر يخانواده از که داشت ریزيهاي چشم.  معمولی خیلی
 و یمان درکل.  برادرش مانند ، بود تپلی کمی ، بودیم که بچه.  بود برده

 همه نسترن.  کرد خاموش را برق نیما. بودند خود مادر شبیه نسترن
 و باشد راحت همه دسترسی تا ریخت سینی درون هارا خوراکی ي

 گاهی من.  شدیم فیلم دیدن مشغول.  داد من به هم بزرگ ظرف یک
 ، میدوختم چشم تلویزیون يصفحه به گاهی و میدادم را طلا جواب
 مخود دست.   میکردم نگاه پیمان به یواشکی میلم برخلاف هم گاهی
 ، دارد وجود درمن احساسات همان هنوز میکردم فکر گاهی.  نبود
 درحال دوباره پیمان دیدن با حالا و است شده خاکستر زیر آتش فقط
 گوشی يصفحه به و زدم پس را افکارم ترس با.  است گرفتن جان

.  آورد بیرون خودم عالم از را من هابچه ي خنده صداي.  شدم خیره
 کی نفهمیدم چیزي.  دوختم چشم تلویزیون يصفحه به کنجکاوي با

 یدمشن را پیمان صداي.  بودند تلویزیون میخ که کردم ها بچه به نگاه
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 هکشید من سمت را خودش کمی.  کردم نگاه مبل پایین به تعجب با
 :  گفت اشکرده گره اخم با بود

 زارب ساعت نیم.  نفهمیدي فیلم از هیچی ، گوشیه تو سرت که بس _
 .  گوشیو اون کنار

 گوشی نیستو حواسم من فهمید کجا از.  زدم زل پیمان به تعجب با
 عکس.  من وايِ اي.  کردم نگاه تلویزیون يصفحه به.  میکنم بازي

 سرخ بناگوش تا.  دیدم تلویزیون میز ايشیشه يگوشه در را خودم
 مکن گریه خواستمی دلم.  میکنم نگاهش یواشکی دیده حتما.  شدم

 :  گفتم بلندي صداي با جواب در و نباختم را خودم. 

 .  کنم بازي گوشی میخواد دلم _

 :  گفت غر غر با نیما

 .  فیلم حساس جاي درست.  میزنین حرف چقد _

 :  گفت ادامه در هم نسترن

 . کن صحبت آروم حداقل _

 :  گفتم لجبازي با
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 .  نگفتم بیشتر جمله یک من اووف _

 دهانم روي را دستم دوتا.  دیدم وحشتناکشونو هاينگاه وقتی
 هب دوباره همگی.  اوردم بالا تسلیم حالت به را هایم شونه و گذاشتم

   . طلا دنیاي به من برگشتند و فیلم دنیاي

 تمرکز اصلا.  نبود من براي دیدن فیلم روز امروز.  بودم شده خسته
 خشک زانوهایم.  خورد می سرم به هوا بیرون میرفتم باید.  نداشتم

 ثارن ناسزایی و گذاشتم نسترن پیمان و بین را پاهایم آرام.  بود شده
 دبلن داشتم سعی که صدایی با و شدم بلند آرامی به.  کردم پیمان
 :  گفتم ، نباشد

 .  باشین مواظب.  بشم رد میخوام _

 تاریکی در من و کرد کج مخالف سمت به را خودش مقدار یه هرکدوم
 ناخواسته من و آمد پایم زیر نرمی چیز که.  کردم جا جابه را پایم

 هب و شد هول نسترن ، بود ناخواسته که جیغم و من پریدن با.  پریدم
 را تعادلم من و خورد من پاي ساق به زانویش و چرخید من سمت

 اه خوارکی سینی روي دقیقا و شدم کج پرستو سمت به دادم ازدست
 غلب تو بالا به کمر از البته.  بود فلزي سینی کرد رحم خدا.  افتادم
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 سرش و عقب به شد پرت من وزن از بیچاره نسترن و افتادم نسترن
 پرید نیما.  شد بلند هوا به هم نسترن جیغ.  خورد مبل يدسته به

 با من.  کرد خندیدن به شروع همانجا از و کرد روشن را اتاق برق
 :  گفتم ضعیفی صداي

 .  بشه اینجوري خواستم نمی.  ببخشین واي _

 رد و شوم بلند گرفتم تصمیم.  شد بلند هم نسترن يخنده صداي
 زیر بلندم موهاي ولی ، کشیدم بالا سمت به را خودم آنی حرکت
 این.  بیوفتم عقب سمت به درد با دوباره شد باعث که بود آرنجم

 :  میگفت که شد بلند هم پیمان ي خنده صداي دفعه

 .  شکوندي دستمو حقته _

 فتادها نیمه هنوز که بود نسترن بعد نفر.  نشستم راست نیما کمک با
 شدید يخنده و بودم رویش که من خاطر به و بود داده تکیه مبل به

 خنده با نیما.  نشستیم صاف دوتایی.  نداشت خوردن تکان توان
 :  گفت

 ! ؟  نشده چیزیتون _
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 :  گفت و گرفت را سرش پشت نسترن

 .  سرم که من _

 :  گفت میمالید را دستش که درحالی پیمان

 .  دستم منم _

 خورده سینی روي ضرب با که پشتم دردناك يناحیه و موندم من و
 خودم روي را همه نگاه وقتی ولی بود باسنم روي دستم اول.  بود

 :  گفتم و گذاشتم سرم روي را دیگرم دست سریع دیدم

 .  سرم واي _

  : گفت خنده با نسترن.  برد هوا روي را اتاق بلندشان يخنده صداي

 .  کرد سانسور کاریو اصل قسمت _

 فتمگ مسخره به فقط.  بگیرم را امخنده جلوي نتوانستم خودمم دیگه
 : 

 .  خوبم خوبم _
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 نگمقش لباس يفاتحه رسما.  شدم بلند سینی توي از نسترن کمک با
 ار لباسم دستمال با تا رفتم آشپزخانه سمت به.  بود شده خوانده

 راه قر با بودم مجبور و بودم شده فلج طرف یک از رسما.  کنم تمیز
 میرسید گوش به سر پشت از هابچه ي خنده صداي هم هنوز.  بروم

 هآشپزخان وارد لب بر لبخندي با.  میکردند مسخره را من رفتن راه که
 دستمالی هاکابینت از یکی داخل از.  نبود آشپزخانه در کسی . شدم

 دش آشپزخانه وارد پیمان.  شدم لباسم کردن تمیز مشغول و برداشتم
 مصورت خوشبختانه و بود ریخته جلو به موهایم نکردم بلند را سرم. 

 :  گفت آروم و گذاشت میز روي را سینی پیمان.  نمیشد دیده

 ! ؟ نشده کاریت _

 :  گفتم جدیت با.  بود شده مهربان چه.  گرفت حرصم

 .  توچه به _

 آشپزخانه از و انداخت پایین را سرش.  شدم خیره درچشمانش و
.  آورد می در را پشیمان هايآدم اداي خوب قدر چه.  شد خارج

 افتادم راه حیاط سمت به و انداختم سینک درون حرص با را دستمال
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 هصحن کردن تعریف مشغول نیما و بودند نشسته هم دور بزرگترها. 
 :  گفت و خندید من دیدن با.  بود من افتادن ي

 .   آورد تشریفشو تصادف عامل ، ایناهاش _

 :  گفت ناز با نسرین

 . موندي سالم تو فقط.  نیما داري شانسی عجب _

 :  گفت و آمد سمتم مهربانی با مامان

  ؟ دخترم نشده چیزیت _

 :  گفتم خنده با

  ؟ مامان نمیریم.  خوبم جون مامان نه _

 :  گفت و کرد نگاهم نگرانی با مامان

 .  بریم بپوش لباستو.  عزیزم چرا _

 و . بود نشسته مبل روي تنها پیمان.  رفتم خونه سمت خوشحالی با
 ، شنل . رفتم لباسهایم سمت به.  بود گرفته دستانش بین را صورتش

 :  کردم حرکت در سمت به و برداشتم را کیفم و شالم
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 :  کرد متوقفم پیمان صداي

 .  کنیم صحبت باهم باید ، بودي اوکی هروقت _

 :  گفتم و کردم نگاهش و برگشتم سمتش به

 ! ؟ بفرما _

 :  گفت و گرفت التماس همانند رنگی نگاهش

 .  بزاریم قرار بیرون روز یه نمیشه اینجا _

 حتی که من سابق همسر ، خدا واي.  خنده زیر زدم مسخره حالتی با
 نبیرو بریم میخواهد ازم و برگشته وقت همه این بعد کرد نمی نگاهم

 کوب سنگ خوشحالی از رسما بود قبل سال دو اگر.  کنیم صحبت
 :  گفتم خنده همان با.  میکردم

  ؟ خوبه شاپکافی _

 :  گفت و داد تکان مثبت ينشانه به را سرش

 ؟ بریم فردا _

 :  گفتم بودم زده زل هایش چشم در که حالی در
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 .  بخواي تو وقت هر _

 ور و رفتم سمتش به.  میکرد نگاه هایم چشم در مستقیم هم پیمان
  : گفتم بودم چشمانش يخیره هنوز که حالی در و ایستادم رویش به

  ؟ خواي نمی ايدیگه چیز _

 :  داد جواب هاشده مسخ مثل

 .  نه _

 :  گفتم پوزخند با

 .  بخر نوشابه خودت واسه من طرف از خوبه خب _

 :  کرد تکرار طوطی مثل

 ! ؟  نوشابه _

 :  گفتم

 .  نوشابه آره _

 فتگ داشت کنترلش در سعی که عصبانیتی با افتاد جا تازه دوزاریش
 : 
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 ! ؟ میکنی مسخره _

 :  گفتم میکردم نگاه چشمهایش در مستقیم هنوز که درحالی

 .  آره _

 با.  رسید هم من گوش به صدایش که داد قورت جوري را دهانش آب
 :  گفت دورگه  صداي

 .  کنم صحبت باهات باید _

 :  گفتم گردادندمبرمی را رویم که حالی در

 .  ندارم حوصلتو ، بابا برو _

 همون بگه هرچیزي کرده فکر.  احمق يپسره.  شدم خارج اتاق از و
 لطغ ببخشین بگه بیاد الان کرده فکر.  پوشیدم را لباسم.  میشه
 .  نکبت.  سرت فداي میگم هم من.  کردم خراب زندگیتو ، کردم

 :  گفتم و شدم سیخ عمو صداي از

  ؟ گفتین چیزي _

 :  گفت لبخند با آرش عمو
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 ؟ نکبت گفتی من به میگم _

 :  گفتم و انداختم زیر را سرم شدم سرخ

 . نه _

 دمش آماده. بودم پسرتون با بگویم خواستم می.  گذشتم کنارش از و
 و دوید حیاط به سرم پشت دست به سوئیچ پیمان.  آمدم حیاط به و

 :  گفت نیما به رو

 .  واست میارم فردا.  برداشتم ماشینتو _

 :  گفت مامان به رو و

 .  میرسونمتون من _

 :  گفت اخم با مامان

 .  میریم خودمون ما.  نکنه درد شما دست _

 :  گفت مامان به رو جدیت با جون آقا.  کرد نگاه آقاجون به پیمان

 برو تو پیمان.  برین تنها زن دوتا نیست خوب شب وقت این _
 .  بیان تا کن روشن ماشینو
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.  نداشت کردن مخالفت جرات کسی میزد حرف وقتی جون آقا
 در مرا دوباره و آمد من سمت به ناکش نم چشمان با ریحانه عموزن

 یداپ من کردن بغل به ايعلاقه چه.  ایستادم حرکتبی.  کشید آغوش
 و.  کشید کنار را خودش.  ندید من از العملیعکس وقتی.   بود کرده

 آقاجون سمت به مامان.  میکردند نگاه را ما ساکت همه.  رفت خانه به
.  شکست را جمع سکوت ، میرویم دیگه ما اجازه با گفتن با و رفت

 داخل پیمان.  رفتیم نیما 206 سمت به مامان با و کردیم خداحافظی
 را عقب در مامان.  شد پیاده ماشین از ما دیدن با.  بود منتظر ماشین

 :  گفت من به رو کردو باز

 .  دخترم بشین _

 تمام.  کرد حرکت و شد سوار پیمان.  نشست من کنار در هم خودش
 و مامان عمیق هاينفس صداي فقط و بود فرما حکم کامل سکوت راه

 اب.  بودم چت مشغول طلا با معمول طبق هم من.  میشد شنیده پیمان
.  بودیم رسیده.  کردم بلند را سرم ، گرفت پیمان که تیزي ترمز

 ردک خشکی تشکر مامان.  شدم پیاده و انداختم کیفم درون را گوشی
 را هایملباس.  داشت ادامه همچنان سکوت.   شدیم خونه داخل و
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 ولو تخت روي.  کردم تن به را راحتم گشادو شلوار و بلوز و درآوردم
 را گوشی.  شد زدن چورت مشغول آمدو شکمم روي پپر شدم

 رد و بود فرستاده درخواست نسترن.  کردم باز را اینستا و برداشتم
 میک.  پذیرفتم را درخواست.  بود کرده تگم بود گذاشته که عکسی

 دیدن مشغول.  کردم قبول فرستاد درخواست هم نیما بعد
 خانوم حوض در که بچگیمان از عکسی دو هر.  شدم پستهایشان

 عکس آلبومی عکس روي از.  بودند گذاشته بودیم بازي مشغول جون
 عاواق.  گذاشتم قلبی چشم ایموجی کلی ها عکس زیر.  بودند گرفته
.  بودم نشسته حوض لب و بودم ساله چهار من.  بود قشنگی عکس
 نیما و پیمان.  بودیم زده بالا زانو تا را شلوارمان هايپاچه همگی

.  بودند گرفتن کشتی مشغول حوض لب و آورده در را بلوزشان
 لبخند با.  بود حوض دیگر سمت در  گیري ماهی مشغول نسترن
.  بودم دل دو.  آمد پیمان از درخواست که بودم کردن نگاه مشغول

 جواب فعلا.  ندادم محل.  کرد نمی حساب آدم را من اصلا قبلا
.  کرد ادد را همه و زد گروه تلگرام در سرعت به نسترن.   نمیدهم

 پست اینستا را عکس هم من.  گذاشت گروه روي را امشب عکس
 : نوشتم و گذاشتم
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 .  دوسال از بعد انگیزخاطره شبی _

 از بعد تا رفتم گروه به.  بودند زدن حرف مشغول درگروه هابچه
 زا ، بود پپر با که را هایمعکس از یکی نسترن.  بخوابم خداحافظی

 :  بود گفته و بود فرستاده گروه داخل اینستا

  ؟ تو مال پشمک این وااایییی _

 :  نوشتم و فرستادم قلبی چشم استیکر

 .   مامان عشق.  قشنگم پسر ، میکنم معرفی _

 نسترن.  فرستادم گروه و انداختم شکمم روي پپر از یهویی عکس و
 فتگ نیما.  ببینتش نزدیک از میخواهد گفت و رفت صدقه قربان کلی

: 

  ؟ رفته کی به.  نیست سیاه چرا پسرت.  ببینیمش خوایممی هم ما _

 :  نوشتم و فرستادم درازي زبان شکلک

 .  باباش به _

 :  نسترن
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.  بود خوب خیلی امشب.  بزنیم دوري یه بریم میایی صبح فردا _
 .  خرید بریم باهم

 :  من

 .  کار سر برم باید فردا.  بیام نمیتونم من نه _

 : نیما

  ؟ میري سرکار مگه _

 :  من

 از ممنون.  هابچه بخوابم میرم.  امخسته خیلی هم الان.  بلی _
 .  نوازیتون مهمون

 خاموش را نتم.  نداد جوابی پیمان ولی دادن جواب نسترن و نیما
.  بیوفتد بخورد سر شکمم روي از پپر شد باعث که زدم غلطی و کردم
 را هایمچشم.   باشد جمعه فردا میشد چه.  بود شلوغی روز امروز
.  نداشت امکان ولی.  نکنم فکر پیمان و امروز به کردم سعی و بستم
 دلم.  برداشتم را گوشی و زدم غلطی.  میشد خوابیدنم مانع افکار

 ولقب اگر بود ضایع خیلی ولی ببینم را پیمان هايپست میخواست
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 روي را گوشی دوباره کردم خداحافظی که زمانی هم آن.  میکردم
 آسمان به درازکش حالت همان در و زدم کنار را پرده.  انداختم تخت
  . شدم خیره

.  شدندنمی باز هایمچشم.  شدم بیدار خواب از مامان زور با صبح
.  میدیدم پرت و چرت هايخواب و بودم رفته خواب به صبح 4 ساعت

 اب مامان.  نشستم میزسر و شستم را رویم و دست بسته چشمان با
 : گفت ايخسته صداي

 که اینجوري.  روشون میزارم یخ اگرنه ، پرستو کن باز چشماتو _
 .  بري خیابون تو نمیتونی

 زور به.  است بوده بیدار صبح تا خیال و فکر از هم مامان بود مشخص
 :  گفتم و کردم باز را چشمانم لاي

 یخ فن این نمیدونم.  بیرون برم خوابالو ، شده بارم یه بزار خدا تورو _
 ! ؟ گرفتی یاد کجا از چشمو و صورت روي گذاشتن
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 مامان.  دادم ادامه زدن چورت به و گذاشتم میز روي را پیشونیم
 صاف و کشیدم جیغی.  گذاشت گردنم روي پشت از را یخ قاشق

 :  گفتم و نشستم

 .  بیدارم من باشه _

 تا شدم منتظر هرچقدر.  شد صبحانه خوردن مشغول خنده با مامان
 دست ، دست کلی از بعد.  نداشت ايفایده ، بزند حرفی دیشب از

 :  زدم صدایش آرامی به ، کردن

 ... میگم.  مامان _

 :  گفت میداد بازي سرشیر درون را نانش تیکه که درحالی مامان

 . بگو _

 :  گفتم و دوختم چشم اشلقمه به

 ؟ بگی چیزي خواينمی _

 درحال و رفت گاز طرف به و گذاشت سرشیر ظرف درون را نان تکه
 :  گفت چاي ریختن
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  ؟ بگم چی _

 :  گفتم برمیداشتم و مامان نان تکه که حالیدر

 .  دیشبو _

 لذت با و گذاشتم دهانم در را آن و کردم عسل از پر را نان روي
 .  زدم لبخند و بستم را چشمانم خوشش طعم از.  خوردم

 :  گفت و گذاشت رویمروبه را چاي استکان و نشست مامان

 خجالت.  نزد حرفی که من با.  شده چیزیش یه عموتزن.  نمیدونم _
 هالبت.  میدونه خدا ایران برگشتن که شده چی.  کنم فکر میکشید
 این ندارم دوس.  گن نمی چیزي ولی میدونن جونتم خانوم آقاجونو

 .  بگرده دوروبرت پسره

 :  گفتم و پریدم مامان حرف وسط

 .  نمیدم اهمیت بهش که من  ؟ مثلا میشه چی ، بگرده _

 :  گفت عصبانیت با مامان
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 . بیشتر روشم شده قبل از درازتر زبونشم.  بگرده کرده بیخود _
 ، گوریل پسره این.  کردمی قائم سوراخ تا ده تو خودشو بود هرکی

 .  میکنه موس موس تو بر دورو اومده پررو پررو

 دآمدرنمی درستی تشبیه جوره هیچ.  گرفت امخنده مامان تشبیه از
 :  گفتم کامل ریلکسی با. 

 هاگ خودت قول به.  نیستم سابق پرستو دیگه من.  مامان خیالبی _
 مکن محلیبی بهش مدت یه.  میاددر حرف بیشتر کنار بکشم خودمو

 .  میشه کم روش

 . بود درگیرش فکرم هم هنوز هاحرف این يهمه با ولی

 :  گفت تردید با مامان

 ؟ باشه راحت خیالم _

 هب که درحالی و زدم اشبرگونه محکمی ماچ و شدم بلند میز پشت از
 :  گفتم میدویدم اتاقم سمت

  . خانوم مهري بلی _
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 ، من میز.  بودند آمده کارمندها از کمی تعداد شدم که شرکت وارد
 نیامده هنوز پاکنما و طلا.  داشت قرار اتاق یک در پاکنما خانم و طلا

.  گذاشتم میز روي را سرم و نشستم خودم میز پشت.  بودند
.  کند پذیرایی ازم یخ و سرد قاشق با تا نبود اینجا مامان خداروشکر

 و دکوبی میز روي دست با طلا که بودم نزده چورت بیشتر ايدقیقه ده
 : گفتم عصبانیت با.  زد خنده زیر من پریدن از

 .  خانوم نُنُر بخندي آب رو _

 : گفت خنده با

 .  باشه حواست ، دارما یخ منم.  خانوم سلام علیک _

 ساعت راس.  پرداختم زدن چورت به دوباره و کردم نثارش ، نمکی بی
 . کرد صحبت به شروع جیغش صداي با و شد اتاق وارد پاکنما هشت
 هصفح به و کردم روشن را سیستم.  بود ما کار به شروع زنگ پاکنما

 :  گفت من به رو گشادش لبخند با پاکنما.  شدم خیره مانیتور

 .  میگرفت سراغتو هوشمند این باز _

 :  گفت اخم با طلا
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 .  کرد غلط هوشمند_

 را جمله این ، سلام از بعد روز هر.  بود کرده پیدا سوژه هم پاکنما
 کامل را جمله دلم در هم من و میداد را پاسخ همین هم طلا و میگفت
 نهار تایم.  بودیم کار مشغول ظهر تا.  تو با کرد غلط که ، میکردم

 را رویم و کردم پوفی.  آمد من میز سمت به و شد اتاق وارد هوشمند
 :  گفتم و برگرداندم طلا سمت به

 .  سرویس میرم من _

 .  رفت درهم وضوح به هوشمند هاياخم

 :  میگفت هوشمند به رو که شنیدم را طلا جدي صداي

.  میایم غذا گرفتن تحویل واسه خودمون رسید پیک گفتم بار صد _
 .  نیست شما زحمت به نیازي

.  کردم نگاه خودم به و ایستادم آینه روي به رو.  شدم سرویس وارد
 تصمیم هوشمند خاطر به بارها.  نفتی چراغ رو ما میگیرد برق را همه

 خوب کار خواستممی کجا از ولی ، بودم گرفته کارم کردن عوض به
.  شستم را هایمدست و کردم باز را آب شیر ناراحتی با.  کنم پیدا
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 کردم باز را دستشویی در.  برود آنجا از هوشمند تا کردم معطل کمی
 از شد راحت او نبود از خیالم که زمانی.  کردم نگاه را اطراف آرام و

 زا پاکنما يمسخره نگاه.  رفتم اتاق سمت به و شدم خارج دستشویی
 طلا.  رفتم میز سمت به.  بري دنیا از کور که آي.  میزد ذوق تو دور

 که جوري آروم حرص با.  بود آورده من صندلی کنار را صندلیش
 :  گفتم طلا به رو نشنود پاکنما

 .  کرد کثیف غذامو.  بره تریلی زیر مرتیکه دست _

 :  گفت خنده با طلا

 خداروشکر ولی نیست شکی که کچل مرتیکه بودن چندش در _
 .  میفرستن میزارن پلاستیک تو ظرفو

 اب طلا.  آوردم در را ظرف ، نخورد پلاستیک يلبه به دستم که جوري
 :  گفت تمام بدجنسی

 .  باشه نشده باز ظرف کن دقت _

 :  گفتم میکردم نگاه را ظرف که حالی در

 ! ؟ چرا _
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 :  گفت مرموزي لبخند با

 . باشه نریخته طلسما این از غذات تو وقت یه _

 : گفتم و کردم نگاهش اخم با

 .  خورم نمی اینو من کوفت _

 :  گفت خنده با طلا

 تایم فردا از اصلا.  هست حواسم خودم من.   کردم شوخی بابا بخور _
 یدرس که پیک میگم آشپزخونه به میزنم زنگ یا بیرون میریم نهار

 .  بگیرم برم خودم بزنه زنگ

 :  گفتم و کردم بوسش

  عشقی . _

 نزدیک پارك سمت به پیاده.  شدیم رفتن يآماده عصر 4 ساعت
 چه ، بود مهربانی دختر طلا.  بدهیم غذا هاپیشی به تا ، رفتیم شرکت

 حالدر همیشه ، نداشت تفاوتی برایش.  حیوانات  با چه و آدمها با
 در کوچکی سهم طلا با دوستی برکت از هم من.  بود کمک

 مآد دور حیوانات که زمانی دارد  شیرینی لذت.  داشتم هایشفعالیت
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 با و میشناختند را طلا هاگربه اکثر.  میخورند غذا و میشوند جمع
 بازي مشغول که هابچه از تا چند.  افتادند می راه دنبالش دیدنش

.  آمدند ما سمت به و شد جلب توجهشان هاگربه دیدن با بودند
 :  گفت طلا به خوشحالی با بینشان از بوري مو يپسربچه

  ؟ کنم نازش میشه _

 :  گفت مهربانی با طلا

 .  زبری غذا برایش بیا ولی ، کنی نازش باشه نداشته دوست ممکنه _

 :  تگف و شد دادن غذا مشغول و گرفت را پلاستیک اشتیاق با پسرك

 .  کنم ناز همشونو دارم دوس من _

  : گفت گذاشتمی کوچکی يگربه جلوي را آبی ظرف که درحالی طلا

 نزن دست جوریه چه اخلاقیاتش نمیدونی که حیوونی به وقت هیچ _
 بعد بگیر اجازه اول بود باهاش حیوون صاحب اگه.  ندو دنبالش و

 .  کن نازش

 يصحنه.  شد دادن غذا مشغول جدیت با و داد تکان سري بچهپسر
 اب کردن رفتار درست آموزش کودکی از هابچه به کاش.  بود زیبایی
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 حیوان دلخراش هايصحنه شاهد ترکم آنوقت ، میدادند را حیوانات
.  بودیم مشغول پارك در دوساعتی.  بودیم آزاري کودك یا آزاري

 سمت به.  زمستان سرد درفصل حتی میشدیم سرحال حسابی
 را معدنیش آب بطري در که درحالی طلا.  افتادیم راه اتوبوس ایستگاه
 :  گفت میبست

 .  نگفت چیزي جونمهري _

  : گفتم و دادم بیرون صدا با میکرد سنگینی گویی که را نفسم

 میگه.  کردن پنهان ما از چیزیو یه اینا میگه.  نگران خیلی ، چرا _
 رهپس این ندارم دوس میگه.  ایران برگشتن یهویی چرا نیست معلوم

 .  باشه دوروبرت

  : گفت داشت معدنیآب بطري کردن مچاله در سعی که دقتی با طلا

  ؟ گفتی چی تو.  میگه راس خب _

 طلا داشتم سعی که درحالی و انداختم دیگرم يشانه روي را امکوله
 :  گفتم نگیرد را مچم

 .  نمیدم محلش که من بیاد در جونش تا بچرخه انقد ، گفتم من _
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 رویم به رو.  شدم پرت عقب به کمی.  گرفت را امکوله پشت از طلا
 :  گفت و ایستاد

.  بدیا وا نکنه ، هست بهت حواسم.  نیستما مامانت من ، اوي _
 دیگه هايگزینه رو کن سعی باشه پیشش دلت هنوز که ، هم هرچقدر

 .  میشیا خر باز بندازین راه بازي خاله بگم الان از.  کنی فکر

 :  گفتم خنده با

 یا . میزنن بال بال اطرافم پسرا انگار ، گزینه میگی همچین ، اوهوك _
 .  بود بس بار یک همون. سمتم بیاد یکی موندم من

 :  گفت و کرد ریز را هایشچشم

 نگاه یک منتظر تو.  کردم بزرگت من.  میشناسم تورو من ، برو _
 .  پیمانی

 :  گفتم غیض با

 معذرت یه واسه ؟ کردم لهش جوري چه دیشب ندیدي ، نخیر _
 .  بود دنبالم جوري چه خواهی
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 گفت و کشید خودش سمت به را من و انداخت امشانه دور را دستش
 : 

 .  خودمی يسوخته سیا زن که تو _

 :  گفت خنده با و

 مناسب يگزینه پیمان از ، هوشمند موقعیت این تو حال هر به ولی _
 .  تریه

 :  گفتم داد با و کوبیدم پایش روي محکم را پایم

 .  نمیشی آدم وقت هیچ که بشی لال اي _

 :  گفت مسخره به و گرفت بالا را پایش

  . کنی پشتم خونه تا باید.  خونه برم جوري چه لنگ یه با من الان _

 :  دادم ادامه و گفتم بلندي چیش

 .  کنه بغلت خونه تا بیاد هوشمند بگم میخواي _

 :   گفت خنده با

 .  آخه نداشتم شانسم همین من _
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  . بود نعمت خوب دوست.  زدیم خنده زیر دوتایی

 مبل روي حالبی خستگی شدت از رفتم خانه به که شب شنبهپنج
.  شدم هاشبکه کردن عوض مشغول و برداشتم را کنترل.  شدم رها

 لقب از و بود رفته بازار به پارچه خرید براي دوستانش همراه به مامان
 زا بعد.  برگردد خانه به زود تواند نمی ترافیک حجم با بود داده خبر
 به شکمم قور قارو صداي با کردن کانال آن ، کانال این کمی

 از پس و برداشتم بزرگ خیلی زمینیسیب یک.  رفتم آشپزخانه
 کردن ولیز جلیز درحال يقابلمه درون ، کردن خلال و گرفتن پوست
 بعد.  نریزد خودم روي روغن تا عقب پریدم روغن صداي از و ریختم

 نمکدان.  کردم کم را قابلمه زیر و رفتم جلو آرامی به صدا شدن کم از
 آن و پا این کمی.  کردم سیرنمکشان حسابی و گرفتم قابلمه روي را
 هم صبر.  بودم گشنه حسابی.  کردم زیاد را شعله دوباره و کردم پا

 نصف به خوشحالی با و کردم باز را یخچال در. نداشتم کلا که
 به اشمزه کنار به ضررش.  شدم خیره یخچال در کلباس ساندویچ

 و برداشتم را ساندویچ.  نمانم گشنه تا کرده درست مامان حتما.  کنار
 شدم منتظر.  دادم رضایت ساندویچ نصف به.  زدم بزرگی گاز
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 تبیس از بعد.  کنم جان نوش هم با تا شوند سرخ کامل هازمینیسیب
 رويروبه مبل خیالِبی و برگشتم هال به غذا سینی با صبر دقیقه

 را انگیزوسوسه سینی و نشستم زمین روي چهارزانو ، تلویزیون
 خوردن مشغول و گذاشتم را امعلاقه مورد انیمیشن.  گذاشتم جلویم

 مامان.  زدند را در زنگ که بودم نخورده بیشتر لقمه دو هنوز.  شدم
 :  مگفت و برداشتم را آیفون.  نمیرفت جایی کلید بدون وقت هیچ که

  ؟ کیه _

 :  گفت آیفون پشت از آشنایی صداي

 .  کن باز _

 :  گفتم تعجب با

 ! ؟ شما _

 :  داد جواب سردي به

 .  پیمان _

 تامل ثانیه چند از بعد! ؟ نه یا کنم باز را در که ماندم مبهوت و گیج
 :  گفتم
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 .  میام الان _

 :  انداختم نگاهی را لباسم

 سر عکس که ستش بلوز همراه به بودم پوشیده گشادي شلوارك
 اتاق سمت به.  داشت قرار جلویش قسمت در پشمالویی يگربه

 حیاط به.  بود خوب بلوزم.  پوشیدم را بیرونم لی شلوار و دویدم
 و بود داده تکیه ماشینی جلوي در به پیمان.  کردم باز را در و دویدم
 کفشش جلوي به نگاهش.  بود دستش بزرگی مصرف بار یک سطل

 با.  ندیدم جالبی چیز.  کردم نگاه کفشش جلوي به کنجکاوي با.  بود
 مثل ايسورمه اسپورت هايکفش و خاکستري اسلش شلوار و بلوز

 را سرش صدایم شنیدن با.  کردم بلندي سلام.  بود خوشتیپ همیشه
 نتکا سلام عنوان به سري و گرفت ماشین از را اشتکیه.  کرد بلند
 نگاهی.  شد کوچکمان حیاط وارد رفتم کنار.  آمد من سمت به و داد
 امخنده.  میکرد زنده را خاطراتش انگار.  انداخت ما قدیمی يخانه به

 بوده دور ایران از زیادي سالیان انگار که میکرد نگاه جوري.  گرفت
 کردم کنترل را امخنده.  نمیشد حساب دوري اصلا که دوسال.  است

 :  گفتم سطل به اشاره با و
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  ؟ سربازي میري _

 :  گفت مسخره به

 .  میره بابام نه _

 :  گفت و انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه

 .  داشت نذر مامان _

 :  گفتم و انداختم بالا را ابروهایم

 .  باشه قبول _

 :  گفت نشستمی باغچه لب که درحالی

  ؟ نیست جون مهري.  حق قبول _

 :  گفت و نیاورد خودش روي به.  گفتم محکمی نه

 .  ببینمش بیار گربتو برو _

 :  گفتم و کردم بلوزم هاي جیب در را هایمدست

 .  خوابه _
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 و آمد بیرون در لاي از پپر.  برگشتم درخانه سمت به پپر صداي از
 پاهایم به را خودش و پرید پایین پله دو از ، میکرد میو که درحالی

 :  گفتم پیمان به رو زورکی لبخند با.  مالید

 .  شد بیدار _

 را آش ظرف.  داشت  من شدن ضایع از نشان که کرد ايخنده پیمان
 عقب را خودش پپر.  آمد پپر سمت به و گذاشت باغچه يلبه روي

.  کردم بغلش و رفتم سمتش به.  نشست حیاط يگوشه و کشید
 :  گفت جدیت با پیمان

 .  کنم بغل پشمکو این کم یه بده _

 :  گفتم و کردم کج را خودم.  کرد دراز پپر سمت به را دستانش

 .  نمیاد هرکسی بغل _

 یمانپ بودم منتظر.  داد لم هاپله بالاي رفت و پرید پایین بغلم از پپر
 فتمگ سطل به اشاره با. نداشت رفتن قصد انگار ولی.  کند خداحافظی

 : 

 .  کشیدي زحمت _



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 94  

 

 نگاه پایین به که حالی در و گذاشت زانوهایش روي را هایشآرنج
 : گفت ، میکرد

 .  نکردم کاري ، خواهش _

 پرپ کنار و رفتم هاپله سمت به ، بودم خسته.  بود رفته سر امحوصله
 دمیرسی اگر مامان.  کردم نگاه ، بود بیخیال که پیمان به و نشستم

 :  گفتم پیمان به رو و گفتم پوفی.  میکرد قسمت دو را پیمان

 .  کنم استراحت میخوام.  سرکار برم فردا ، باید من _

 :  گفت و انداخت نگاهی سمتم به

  ؟ میکنی کار کجا _

 :  گفتم و کردم نگاهش حوصله بی

  ؟ بري خواينمی _

 بدون و رفت در سمت به و شد بلند.  شد عصبی بودنم رك از
 سطل.  کردم نثارش پررویی بچه.  کوبید بهم را حیاط در خداحافظی

 . بود کننده وسوسه آش بوي.  بردم آشپزخانه به و برداشتم را آش
 شنیدن از.  شدم خوردن مشغول سطل سر از و برداشتم قاشقی
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 سمت به عصبانیت با.  افتاد دستم از قاشق و ترسیدم مامان صداي
 :  گفتم و برگشتم مامان

 نمیگی میکنی صدام من پشت اومدي دفعه یه.  هویی یه ، هایی یه _
 .  میکنم سنگکوب

 :  گفت کرده گره ابروهاي با مامان

  ؟ بود آورده آش _

 :  گفتم خنده با

 .  پوآرو مهري بلی _

 : پرسید کنجکاوي با مامان

 ! ؟ میگفت چی ؟ تو اومد _

 :  گفتم ، میرفتم غذایم سینی سمت که درحالی

 جدیدا.  نگفت هم چیزي.  رفت نشست حیاط تو کم یه ، اومد آره _
 .  میکنه رفتار مونگولا مثل

 :  گفت حرص با مامان
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 .  بودیم نفهمیده ما ، بود مونگول _

 :  گفتم خنده با

 .  بود زیرپوستی چون _

 سیب خوردن مشغول که من به رو و گرفت را اشخنده جلوي مامان
 :  گفت بودم زمینی

 دراز جا همان و گفتم بلندي يباشه.  میگیره درد دلت نخور روهم _
 :  گفت و ایستاد سرم بالاي مامان.  کشیدم

 دراز نیست خوب پر شکم.  کن جمع خودتو بلندشو.  نگا ، نگا _
 .  شدي

 :  گفتم و کردم لوس پپر مثل را خودم

  ؟ واسم میاري بالشت _

 با و رفت اتاقم سمت به کردن نگاه چپ ، چپ کمی از بعد مامان
 :  گفت جدیت با.  آمد شلوارکم و بالشت

 . باشی راحت کن عوض شلوارتو پاشو.  نخوابیا اینجا _
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 :  گفتم و بوسیدم و کردم بغل را پاهایش ساق خوابیده

 .  نیست دنیا تو بهتر تو از مامان _

 : گفت خنده با مامان

 .  میوفتم الان ، دیوونه کن ولم _

 چیزي و کشیدم سرم زیر را بالشت و کردم ول را مامان پاهاي
  . رفتم عمیقی خواب به که نگذشت

 به ترس با.  نشستم سرجایم ، صاف ، مامان فریاد صداي با صبح
 از بعد.  بود خانه کردن تمیز مشغول سرعت با که کردم نگاه مامان
 :  گفتم ترس با شدن آرام کمی

  ؟ شده چی _

 :  گفت و برگشت من سمت به مامان

 .  اینجا میان عموهات با گفت زد زنگ اقاجونت.  باش زود ، پاشو_

 :  گفتم تعجب با



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 98  

 

 تدارك جوري چه میخوایم ما الان خب ، دادن خبر طرز چه این ، وا _
  ؟ ببینیم

 :  گفت اخم با مامان

 تنگرف تصمیم یهو نیومدن اینجا وقت خیلی گفتن.  والا چمیدونم _
 .  میان 11,30 ساعت تا گفتن.  باشیم هم دور اینجا بیان بگیرن نهار

 که میخوابیدم جمعه روز یک.  بود 9 ساعت.  برگشتم ساعت سمت به
 :  گفت عجله با مامان.  شدم بلند میلیبی با ، نشد هم آن

 .  بزن جارو یه تو.  خرید برم باید من _

 و کردم باز را یخچال در ، رفتم آشپزخانه سمت به درهم هاییاخم با
 و ریختم شیر لیوانی.  گذاشتم میز روي و برداشتم را کیک ظرف
 با صبحانه خوردن تمام.  شدم خوردن مشغول و نشسته میز پشت
 مامان.  بود تنم روي کار هفته یک خستگی هنوز من.  زدم غر خودم
 :  گفت و آمد آشپزخانه به پوشیده لباس

 سر را شیرم لبوان و دادم تکان سري.  هال وسط از کن جمع جاتو _
 از بعد.  بودیم تمیزکاري مشغول مامان با یازده ساعت تا.  کشیدم
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 اتاقش از مامان.  رفتم حمام سمت به و برداشتم را امحوله کارها اتمام
 :  گفت بلند

 . بیا بگیر دوش یه زود.  بیرون بیاي دیگه ساعت دو نري _

 :  گفتم خنده با

 .  جون مهري چشم _

 بلندم موهاي و زدم خوشرنگی ايقهوه رژ.  بودم کردن آرایش سرگرم
 هايصندل.  کردم تن به سفید بلوزي همراه به کرم شلواري.  بافتم را

 زدن شانه مشغول و گرفتم را پپر.  پوشیدم  را امبندي انگشتیلا کرم
 و فشردن از بعد.  میکرد خرخر و میزد چورت پاهایم روي پپر.  شدم

 به و کردم تمیز را لباسم  چسبی رُل با.  کردم رهایش ، بوسیدنش
 با.  بود قوري درون چاي ریختن مشغول مامان.  رفتم آشپزخانه

 ظاهري وضعیت از رضایت لبخند ، لبخند این و زد لبخندي من دیدن
 شنیدن با.  رفتم آیفون سمت به زنگ صداي شنیدن با.  بود من

 و آمد در سمت به عجله با مامان.  فشردم را کلید ، کن باز صداي
 :  گفت
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 ! ؟ رسیدن _

 :  گفتم جدیت با

 .  بزنه درو زنگ زودتر فرستادن یکیو ، نه _

.. .یاا بلند که آقاجون صداي شنیدن با و کرد نگاهم گیج کمی مامان
 حیاط وارد و کشید را گوشم يلاله اخم با و آمد خودش به ، میگفت

 یمشک رنگ به بلندي شومیز.  کردم نگاهش مهربانی با پشت از.  شد
 رنگ به شلواري.  داشت درشت قرمز رز گلهاي که بود پوشیده
 فندقی موهاي که ، شلوارش و بلوز همرنگ شالی همراه به مشکی
 حیاط به مامان زدن دید از بعد.  بود پوشانده کمی را رنگش خوش
  . بود پیچیده حیاط در ايهمهمه.  رفتم

 انهسم عموزن.  کردم سلام و زدم لبخند بود جلویم که کسی اولین به
 :  گفت و آورد لب به پهنی لبخند من دیدن با

 ؟ خشگله خانوم طوري چه _

 با جون اقا.  شدیم پرسی احوال مشغول و دادم را جوابش لبخند با
 همه ما هايتعارف با.  میداد پیمان و نیما آمدن از خبر بلند صداي
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.  کرد مشغول را خودش و رفت پپر سمت به نسترن.  شدند داخل
 سمت به نسترن.  شد بلند در زنگ صداي که بودیم پذیرایی درحال
 با مقلب.  بودند مانده نیما و پیمان فقط.  کند باز را در تا رفت آیفون
 به توق هیچ که قلبم به لعنت.  کرد تپیدن به شروع بیشتري شدت

 آوردن يبهانه به و گذاشتم میز روي را میوه ظرف.  نرقصید من ساز
 لندب احوالپرسی و سلام صداي.  برگشتم آشپزخانه به شیرینی ظرف

.  نداشت دید بیرون از و نبود اوپن ما ياشپزخانه خداروشکر.  شد
 مشد خارج اتاق از و برداشتم را شیرینی ظرف.  کشیدم عمیقی نفس

 چرا من خداي.  برگشتند من سمت همگی هال به من ورود با. 
 الح دیگر سمت به و کرد من به را پشتش پیمان.  میکنند اینجوري

 عمو با صحبت سرگرم و داد سلامی خنده با نیما.  بنشیند تا رفت
 را دستی پیش.  برگشت قبل حالت به جو  شکر را خدا.  شد آرش

 نظر از را ایشقهوه شلوار و سفید بلوز.  گذاشتم پیمان جلوي
 :  گفتم و گرفتم جلویش را میوه ظرف.  گذراندم

 .  بفرمایین _
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 تشکر و برداشت سیبی اخم با و درآورد گوشیش داخل از را سرش
 :  گفت و زد صدایم مامان.  کرد

 .  میکنم پذیرایی من کن پر رو میوه ظرف آشپزخونه برو _

 پیمان مقابل از را من وضوح به.  رفتم آشپزخانه به و گفتم چشمی
 سنگین جو دلیل پس.  بود شده ست هایمانلباس.  میکرد دور

.  بپوشیم ست لباسهاي داشتم آرزو همیشه.  بود همین ايلحظه
 و برداشتم شیرینی و میوه از پیشدستی.  دیر از تردیر ولی رسیدم

 به مهمانی رنگ هامدت از بعد کوچکمان يخانه.  رفتم هامهمان پیش
 و نسرین.  بودند پر مبلها.  نبود نشستن براي جایی.بود دیده خود
  .بودند صحبت مشغول و نشسته زمین روي نیما

 :  گفت من به رو لبخند با نسرین.  نشستم کنارشان

 .  سرتون ریختیم همگی ، بیرون بریم نیومدي _

 :  دادم را جوابش لبخند با

 از حالا.  سرکارم عصر تا صبح از روز هر.  حرفیه چه این عزیزم نه _
 .  بریم کنیم اوکی خواستی روز هر عصر سمت بعد به این
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 :  پرسید کنجکاوي با نیما

  ؟ میکنی کار کجا _

 :  گفتم خنده با

 .  میدم انجام کامپیوتریشونو کارهاي.  دوستم پدر همکار شرکت _

 :  گفت هیجان با نسرین.  نشست کنارمان پیمان

 .  دور دور بریم بعدازظهر روز یه بیاین _

 :  گفت جدي لهنی با پیمان

  ؟ کجاست شرکتتون پرستو.  خوبیه فکر _

 :  پرسیدم تعجب با

  ؟ چی واسه _

 :  پیمان

 .  نه یا میشناسم ببینم میخوام _
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 و زدم زل هایشچشم در و دادم بالا عادت طبق را ابرویم لنگ یک
 :  گفتم

 .  نمیشناسی _

 :  گفت اصرار با

 .  ببینم بگو حالا _

 :  گفتم جدیت با

  ؟ من کار محل رو کردي کلید چرا حالا _

 :  گفت ناز با نسترن کرد درهم را هایشاخم

 داریم دوس ، داریم خبر هم چیز همه از همه ما.  جون پرستو واي _
 .  بدونیم توهم به راجع

 :  گفتم خودش مثل ناز با

 هم من زندگی رو ، تازگی که شده جالب واسم جون نسترن آخه _
 .  نبودم مهم زیاد قبلنا یادمه.  شدین کنجکاو
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 ولی ، کنم ناراحتشان نداشتم دوست.  خوردند جا همگی بودنم رك از
.  نداشتم راهی جمعشان به وقت هیچ که بودم دختري همان من

 :  گفتم و شدم بلند.  شد حاکم بینمان سکوت

 .  بخوریم بیارم چاي برم من _

 آن یادگار.  نبود خودم دست.  بود شده تند نفسم.  رفتم آشپزخانه به
 عمیقی نفس.  چیدم بزرگی سینی درون را هافنجان.  بود زمان

 آشپزخانه سمت به.  کردم تعارف را هاچایی.  رفتم بیرون و کشیدم
 و کردم چاي لبالب ، بود طلا هدیه که را امگربه طرح ماگ.  برگشتم

 تساک من دیدن با.  بودند صحبت مشغول آرام.  برگشتم هابچه پیش
 دهخن با ، ماگ دیدن با نیما.  نشستم کنارشان.  زدند لبخند و شدند
 :  گفت

  ؟ شده گربه شبیه چیزت همه چرا تو _

 :  گفتم گشادي لبخنده با

 .  دوست گربه من _

 :  نیما
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 . ریختی مخصوص خودت واسه تو.  عوض لیوانا بیا _

 :  گفتم شده ریز هايچشم با

 .  شرمنده.  خودمه مخصوص ماگ این _

 : گفت و نوشید ايذره و کرد بو را چاي و برد بالا را فنجانش نسرین

 .  داره محمديگل همیشه ، جون مهري خوشبوي هايچاي.  به به _

 :  گفت نیما به رو و

 .  هدیست درصدصد _

 : گفت و کشید بو نسرین از تبعیت به و برد بالا را فنجانش نیما

 ! ؟ چاي ؟ چی _

 :  گفتم خنده با

 .  میدیم هدیه چاي مهمونامون به ما.  بخور.  چاي آره _

 :  داد ادامه خنده با نسرین

 .  میگم ماگو.  بود پایین گیراییت بچگی از _
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 :  گفت بلند نیما

 ؟ هست کی هدیه حالا.  بگین اول از خب.  آهان _

 :  گفتم لبخند با و نوشیدم را چایم از مقداري

 .  دوستم بهترین هدیه _

 :  پیمان

 .  حالت به خوش _

 :  گفتم و زدم لبخندي

 .  اوهوم _

 جون آقا.  بروم کمکش به نهار کارهاي انجام براي تا زد صدایم مامان
 پپر.  بود برداشته را آشپزخانه کباب بوي.  بود گرفته کباب بیرون از

 يتکه داشت ضرر برایش اینکه با.  خوردمی وول پا و دست در
 مشغول اشتها با.  گذاشتم جلویش و کردم مخلوط غذایش با کوچکی
 :  گفت لبخند با.  شد آشپزخانه وارد ریحان عمو زن.  شد خوردن

 .  قشنگه خیلی _
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 . گذاشت جلویش را برنج قابلمه مامان.  کردم تشکر و زدم لبخندي
 :  گفت و رفت سمتش عموزن

 .  برس دیگه کارهاي به شما.  میکشم من _

 :  مامان

 .  میشه زحمتتون _

 :  گفت مامان به رو بود غمگین که لبخندي با عمو زن

 .  عزیزم نه _

 جون خانوم و سمانه عمو زن.  شد کشیدن مشغول و گرفت را کفگیر
 ار سفره.   گرفتند چرا کار از ايگوشه هرکدام و شدند آشپزخانه وارد
 از بعد پیمان.  شدند بلند هم پسرها.  آمد کمکم به نسرین.  بردم
.  میگرفت دستم از را لوازم و آمد می سمتم به هاوسیله آوردن هربار
  . نبود عادي توجه همه این.  بود گرفته امخنده

 یاد.  بودند نشسته رویمبهرو نیما و پیمان.  نشستیم سفره سر همگی
 و نیاوردم بالا را سرم ، دوباره سوتی ترس از.  افتادم آقاجون يخونه

.  داشتم بدي استرس.  خوردم کم خیلی.  شدم خوردن مشغول
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 که بود چنگال و قاشق صداي فقط.  بود حاکم سنگینی سکوت
 گذاشتم بشقاب درون را چنگالم و قاشق.  شکست می را فضا سکوت

  : گفت بلند صداي با سفره سمت آن از مامان.  شدم بلند آرامی به و

 .  نخوردي چیزي که تو! ؟ پرستو کجا _

 و آوردم بالا را سرم.  نیست بلد کردن مراعات اصلا مامان این بابا اي
 : گفتم و انداختم نگاهی ، بود من روي نگاهشان که هامهمان به

 .  همگی جان نوش.  جون مامان شدم سیر _

 وير.  بستم را در.  رفتم اتاقم سمت به.  نماندم کسی صحبت منتظر
 را موقعیت این اصلا.  کشیدم بلندي آه.  نشستم چهارزانو تخت

 نگاه از.  بود شده داغ سرم.  کنم فرار میخواست دلم.  نداشتم دوست
 همراه آه با که جان خانوم نگاه از ، مادرش نگاه از.  بودم فراري پیمان

.  بودند نهار خوردن مشغول حالا که هاییآدم تک تک نگاه از ، بود
 که من.   بود پیمان و من به حواسش تمام که ، خودم مامان حتی

.  رفتم کمد سمت.  اند افتاده دلسوزي یاد تازه چرا.  ندارم مشکلی
 :  فرستادم طلا به وویسی.  برداشتم را کیفم و شال ، مانتو
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 .  میام دارم.  نري جایی _

 با من دیدن با مامان.  بودند خوردن مشغول هنوز.  شدم خارج اتاق از
 :  گفت تعجب

 ؟ جان مامان میري کجا _

  . دیروز از داشتم قرار عصر.  کنیم اوکی شرکتو تحقیق برم باید _

 :  گفت و داد تکان مامانسري

 .  مادر برو _

 :  دادم ادامه

 .  خوابیده اتاق تو باشه پپر به حواستون _

 :  گفت بخشی اطمینان لبخند با مامان

 .  راحت خیالت.  پشم گوله اون به حواسم بیشتر من _

 :  گفت درهم هاياخم با جون آقا

  ؟ میري کجا تنها و تک ظهر وقت این! ؟ جان بابا کجا _
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 تنها سال همه این.  بود رفته درهم اخمهایم.  دادم قورت را دهانم آب
 :  گفتم جون آقا به رو.  شدیم مهم انقدر یهو.  کردیم آمد و رفت

 و رفت تایم این همیشه من.  بودم گذاشته قرار دیروز من ببخشین _
 .  خدانگهدارتون.  دارم آمد

 شدم خارج در از دیگران به نگاه بدون.  ندادم بقیه به صحبت ياجازه
 کوچه سر سمت به.  رفتم بیرون خونه از و پوشیدم را هایمکفش. 

 ودب کوچیکی سبز فضاي اصلی خیابان از قبل کوچه دو.  کردم حرکت
 دلسوزي و بازي خاله يحوصله من.  بودم خودم با زدن غر مشغول. 

 به چشمم سبز فضاي در.  دارن برنمی ما سر از دست چرا.  ندارم
 ، اه ها.  میکشید سیگار و بود نشسته تنها صندلی روي.  افتاد پیمان

 ، ربیشعو يپسره.  رفتم خیابان مخالف سمت.  شده سیگاري کی این
 سمت آن به نگاه گاهی هراز.  بشود سبز من چشم جلوي باید حتما

 خیابان نزدیک.  است ندیده مرا شوم مطمئن تا انداختممی خیابان
 را رویم و کردم پوفی.  دید را من و آورد بالا را سرش پیمان بعدي

 وتخل خیابان.  دادم ادامه رفتن راه به بیشتري سرعت با و برگرداندم
 صداي.  میزد صدایم سر پشت از که شنیدم را پیمان صداي.  بود
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 روز هم آن. بود خلوت جا همه ظهر وقت این.  میشنیدم را دویدنش
 . بیشتر من عصبانیت و شد تر نزدیک پیمان هاي گام صداي.  جمعه
 هب بازویم تا ، ندادم نشان العملیعکس ولی شنیدم را اسمم بار چند

 ار بازویم پیمان.  برگشتم عقب به ترس با.  شد کشیده عقب سمت
 و شد خم جلو به کمی گذاشت هایشران روي را دستانش.  کرد ول

 :  گفتم عصبانیت با.  کرد کشیدن نفس به شروع

  ؟ میگیري دزد مگه ؟ چته _

 :  گفت و زد زل چشمانم در.  ایستاد صاف و کشید عمیقی نفس پیمان

  ؟ نمیدي محل میزنم صدات چرا _

 :  گفتم اخم با

 .  بدم محل نداشتم دوس _

 :  گفت عصبانیت با پیمان

 ...  بیخود _
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 لب زیر و برگرداند دیگري سمت به را سرش خورد را حرفش باقی
 و برگشت من سمت به و داد بیرون حرص با را نفسش.  گفت چیزي
 :  گفت

 ! ؟ ظهر وقت این کجا _

 :  گفتم و زدم لبخندي مسخره به

 .  باشه مربوط تو به نمیکنم فکر.  جا هر _

 :  گفت عصبانیت با و کرد مشت را دستش

 .  مربوطه کی به پس ، نیست مربوط من به اگه _

 دمخو دست.  خندیدم بلند.  شد برابر دو چشمانم و رفت بالا ابروهایم
 تمام دنیا ، من خداي واي.  نداشتم را حرفی همچین انتظار.  نبود
 و گرفت را بازوانم.  میکرد نگاه من خندیدن به مات پیمان!  ؟ شده

 :  زد فریاد عصبانیت با.  داد تکانم محکم

 .  نخند _
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 را نیما صداي.  زدم زل رفتارهایش به مات و کشیدم عقب را خودم
 ما به را خودش دو به.  میزد صدا را پیمان ، سر پشت از که شنیدم
 :  گفت و گرفت را پیمان بازوي و رساند

 .  منتظرمونن خونه بریم بیا _

 :  گفت و کرد اشاره من به سر با و کشید را دستش پیمان

  ؟ میره کجا _

 :  گفت محکم نیما

 .  میدم توضیح بهت بریم بیا.  امروز داره کار _

 :  گفت من به رو پیمان

 .  میرسونمت بري میخواي هرجا _

 :  گفتم ناراحتی با.  بودم رفتارشان مات

 .  نکرده لازم _

 : زد داد پیمان

 .  کن صحبت درست من با _
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 :  دادم جواب عصبانیت با هم من

  . کنم صحبت درست باهات که هستی کی مگه _

 ار پیمان داد صداي.  کردم حرکت اصلی خیابان سمت به و برگشتم
 را زشمغ پسر این.  بودم ترسیده. میزد فریاد نیما سر بر که میشنیدم

 مرسیدن با.  کند دنبالم مبادا.  کردم زیاد را سرعتم.  بود داده دست از
 يرو راستم پاي.  شدم سوار سرعت به.  ایستاد اتوبوس ایستگاه به

 را خودم و چسبیدم را اتوبوس وسط يمیله دست با.  سرخورد پله
 و مدآ سمتم به بود نشسته اول صندلی که مسنی خانوم.  داشتم نگه

 :  گفت راننده به رو عصبانیت با

 .  انداختی مردمو دختر.  کن حرکت آروم _

 وساتوب در دیگري کس.  نشستم صندلی روي و شدم بلند کمکش با
 پشتی به مشغله پر روز از خسته.  میکرد درد حسابی زانویم.  نبود

 وزر به روز ، پیمان عجیب رفتار.  میکرد درد سرم.  دادم تکیه صندلی
 طلا . برداشتم را گوشی.  شد بلند کیفم از گوشی صداي.  میشد بدتر

 از بعد.  میگرفت را سراغم ، من آمدن خبر از نگران.  بود خط پشت
 نزمی به به دومم پاي هنوز.  آمدم پایین سختی به اتوبوس ایستادن
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 اب و کردم نثارش ناسزایی عصبانیت با.  کرد حرکت راننده نرسیده
 يفاصله ، خداروشکر.  کردم حرکت طلا يخونه سمت به لنگان پاي

 در . تکاندم را مانتویم ایستادم در جلوي.  نداشت ایستگاه تا چندانی
 سمت به.  شد باز بلافاصله در.  زدم را زنگ.  بود شده خاکی اتوبوس

 الاب لنگان پاي با را طبقه سه.  نبود آسانسور از خبري.  رفتم ها پله
 خودش ، دید مرا که زمانی بود گذاشته باز را آپارتمان در طلا.  رفتم

 من.  شد سرازیر هایم اشک.  کرد بغلم محکم و انداخت آغوشم در را
 :  داد جواب گریه با طلا.  بودم بدبخت چقدر

 آدماي از پر دنیا ، شده چی انگار میگی همچین.  نزن مفت حرف _
 .  تره بدبخت

 :  گفتم گریه با

 .  بدبختا بیچاره _

 :  شد بلند مهلا صداي

 راه تو یکبار روز دو هر چرا.  نذاشتین واسمون آبرو که ما بیچاره _
 .  ببینم تو بیاین.  میندازین راه ختم مجلس پله
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 از بعد.  بود طلا بزرگ خواهر مهلا.  شدیم وارد افکنده سر با دوتایی
 هب و بود شده جدا همسرش اعتیاد دلیل به مشترك زندگی سال پنج

 داشت هم ملوسی يساله 3پسر.  بود برگشته پدرش و مادر يخانه
 هلام با بد از بیشتر خیلی زندگی.  میکرد زندگی همسرش مادر با که
 که طلا قول به.  بود تلاش درحال همیشه مهلا اما.  بود کرده تا

 آشپزخانه وارد مهلا.  نمیکنه ول نشه برنده تا مهلا:  میگفت همیشه
 حسش بدون يچهره با میکرد روشن را کتري زیر که درحالی و شد

 :  گفت

 رحالد میکنن ولتون تا.  بندازین کار مغزتونو بازیا بچه این جاي به _
 . ریختنین اشک

 :  گفت هم در هاي اخم با من به رو

 عالم تو هنوز شما.  ندیدي دنیارو بد روي هنوز نباش ضعیف انقدر _
 در . داشت حق.  رفت اتاقش به و کشید آهی.  میکنین سیر بچگیتون

 و تر ساکت روز به روز مهلا.   بودم نکشیده دردي من مهلا مقابل
  . بود  سخت خیلی اش بچه دوري.  میشد ترپژمرده

 :  تگف و انداخت نگاهی شلوارم به و گذاشت جلویم شربتی لیوان طلا
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 ! ؟ دختر میزنی لنگ چرا _

 شده کبود زانویم.  زد بالا را شلوارم.  افتادم دردناکم زانوي یاد تازه
 :  گفت جیغ با طلا.  بود

 ! ؟ شدي چی _

 :  گفت و انداخت نگاهی را پایم و آمد بیرون طلا جیغ از مهلا

 !؟ افتادي کجا.  خورده ضرب نشده چیزي _

 :  گفتم شده جمع لبهاي با

 .  خورد لیز پله رو پام و کرد حرکت اتوبوس راننده _

 :  گفت عصبانیت با طلا

 که دیدم خودم چشم به صدبار.  میشن پیدا آدمایی عجب _
 . ندارن مردم به توجهی اصلا.  میکنن رانندگی بد بعضیاشون

 :  گفت درهم ابروهاي با مهلا

 با رو همه نیست قرار.  میشن پیدا آدما این از مشاغل ي همه تو _
 .  باشه راحت که بده بچه این به گشاد شلوار یه.  زد چوب یک
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 :  گفتم طلا به رو

 .  اتاقت بریم _

 ختت يلبه تا کرد کمکم.  برد اتاقش به را من و گرفت را بغلم زیر طلا
 :  گفت و ایستاد من روي به رو و زد کمرش به را دستانش.  نشستم

  ؟ ايریخته بهم انقدر چرا ؟ شده چی ببینم بگو _

 :  گفتم حق حق با و ریخت هایم گونه روي اشکهایم

.  خونمون اومدن همشون یهو صبح امروز.  طلا ندارم طاقت من _
.  بود ما به توجهشون همه.  بود شده ست ناخواسته لباسامون

 تو دیدم.  اینجا بیام اومدم کردم قاطی من.  جوریه یه پیمان رفتاراي
 یمان ؟ میري کجا که کرد قاطی دید منو وقتیم.  میکشه سیگار کوچه
 هم انداختم اتوبوس تو خودمو.  رفتم در منم.  گرفت جلوشو اومد
 . زمین افتادم کرد حرکت راننده زمان

 :  دادم ادامه و کردم پاك اشکامو دست پشت با

 .  دارم دوسش کنم فک ، هنوز من ، من _
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 صداي با و نشست کنارم طلا.  کردم گریستن به شروع تلخی با و
 :  گفت غمگین

 زندگیت تو کسی چون داري دوسش.  میشه درست نخور غصه _
 ولق بهت میشه درست.  افتادي قدیم یاد برگشته مدتها بعد.  نیست
 .  هستی محکمی دختر تو.  میدم

 ویمجل طلا که را آبی لیوان.  شدم آرام کم کم ، کردن گریه کلی از بعد
 گري تکوز البته.  بود گرفته خوابم گریه ضعف از.  نوشیدم بود گرفته
  . خوابیدم و کشیدم دراز طلا تخت روي.  نبود تاثیربی هم صبح

 به و آمدم قوسی و کش.  بود تاریک اتاق کردم باز که را هایمچشم
 را هایمچشم.  شدم خیره رویم به رو میز به کمی.  خوابیدم پهلو

 نشان را شب 10 ساعت.  شدم بلند و کشیدم عمیقی نفس. بستم
 دیدن مشغول طلا.  شدم خارج اتاق از.  بودم خوابیده چقدر.  میداد

 . دادم سلامی.  بودند مشغول آشپزخانه در مادرش و مهلا.  بود سریال
 در ار من و آمد من سمت به چاقش نثبتا هیکل و کوتاه قد با لیلا خاله

 کوتاه قد دخترانش و همسر برعکس.  بود مهربانی زن.  کشید آغوش
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 پشت از را صندلی و برد آشپزخانه به خود با مرا.  داشت فربه اندام و
 :  گفت و کشید بیرون میز

 بخوري بریزم چاي یک اول تا بشین.  کردم درست کتلت واست _
 .  بشه تازه گلوت

 و دکوبی پشتم محکم دست با و آمد آشپزخانه به طلا.  کردم تشکري
 : گفت

 .  بخواب یکم کردي وقت _

 :  گفتم و برداشتم میز روي قندان از نقلی

 . بخوابم دارم دوس _

 :  دادم ادامه و گذاشتم دهان در را نقل

  ؟ نزد زنگ مامانم _

 :  گفت نشست می که درحالی طلا

 شب گفتم زدم زنگ خودم من... . ماشاا فکري به تو که چقدم _
 .  اینجایی
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 اب و شد آشپزخانه وارد نان و میوه پلاستیک با عمو.  دادم تکان سري
 :  گفت لبخند با من دیدن

  ؟ طوري چه ، گلم دختر _

 وجود با.  بودند گرمی يخانواده.  کردم تشکر و زدم لبخندي
 ندداشت لب روي لبخند همیشه.  داشت بزرگشان دختر که مشکلاتی

 به طلا با شام خوردن از بعد.  شود سرد خانه فضاي گذاشتند نمی و
 در را پشمک که حالی در طلا.  شدیم ولو تخت روي و رفتیم اتاق

 :  گفت بود کشیده آغوش

 ! ؟ بهتري _

 :  گفتم و دادم تکان سري

 ؟ کنم کا چی نباشم _

 :  گفت خنده با طلا

 .  مردن آخرش.  بمیري میتونی _

 لاط بازي مسخره به توجه بی و کردم باز را اینستا برداشتم را گوشی
 :  گفتم
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 اسشو نفرستادم درخواست اینستا تو که بود این عمرم کار بدترین _
 .  میکردم قبول باید داد درخواست که روز همون. 

 :  گفت و نشست چهارزانو گرد هايچشم با طلا

 ! ؟ عتیقست اون پیج دیدن فقط تو يغصه و غم الان _

 اب طلا.  دیگر بود غم هم این! ؟ داشت اشکالی چه.  نیاوردم بالا را سرم
 :  گفت و زد امشانه به دست

 .  هستم تو با اُي _

 :  گفتم و نشستم طلبکار

 یا میره کجا و میکنه کار چی اون بدونم نباید من ؟ چیه مگه خب _
 اینجوري چرا بفهمم شاید اصلا.  اصلا ؟ جوریه چه روحیش حال

 .  میکنه

 . ببینتش نزدیک از تا شد خم و گرفت را پایش شصت انگشت طلا
 همان در طلا.  داشت را خودش مخصوص هايخولی ، هم دختر این

 :  گفت حال

 .  نیست میسوزونت داره که عشقی تب خاطر به هم اصلا _



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 124  

 

 :  فتمگ حرص با و شد پرت جلو به بیشتر که پشتش کوبیدم دست با

 هروقت چرا تو.  نزن دست پات شصت به من جلوي گفتم بار صد _
 حالا بعدشم.  کارت این از میاد بدم! ؟ میگیري پاتو شصت هنگی

 .  نکردم قبول درخواستشو و کردم اشتباه که اینه مهم.  هرچیزي

 آینه به را صورتش و رفت آینه سمت به من نطق به محل بی طلا
 پرت سمتش به پشت از و برداشتم را کوچکش بالش.  کرد نزدیک

 :  زدم داد و کردم

 .  نزدیا ، زدي جوشات به دست _

 :  گفت و زد کوتاهی جیغ.  کرد برخورد طلا سر به بالش

 .  میکنی خالی من سر پره عتیقه اون از دلت.  میدي گیر من به چرا _

 :  گفتم اخم با

 ؟ کنم کار چی حالا _

 :  گفت و انداخت تخت روي را خودش و برداشت را بالش
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 جوري چه میگم وقتا گاهی خنگی انقد.  کن درست دیگه اکانت یه _
 ! ؟ شدي قبول کنکور

 :  گفتم و نینداختم تا و تک از را خودم. زد برقی هایمچشم

 .  دادنمی اجازه وجدانم.  دونستممی خودمم اینو _

 :  گفت خنده با و انداخت سمتم به نگاهی طلا

 .نکن سیاه مارو.  دخترجان کن بس _

 : داد ادامه و خندید بلند

 کاري چه از میکنه فکر خودش با ندونه یکی ، وجدان میگه همچین _
 فوضولی پیجش تو بري نمیخواد که ، وجدان اگه.  میکنه صحبت داره

 .  باشه پیجت تو الان عتیقه اون خود شاید اصلا. 

 زد سرم توي بالشت با طلا.  کنم چک را ام صفحه تا برداشتم گوشیو
 :  گفت و

 .  پرستو میاري در چیه بازیا خل این _

 :  گفتم حرص با
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 .  باشه کرده کاري همچین نباید اون _

 :  گفت خنده با طلا

 خل . میبینه پیجتو رفیقش گوشی از.  کارا این به نداره نیازي اون _
 .  نیار در بازي

 :  گفتم ناراحتی با.  خوابید بادم

 .  میگیا راس _

 :  گفت باشد پدرش شبیه داشت سعی که صدایی با طلا

 .  دخترا کردین مجازي فضاي اثیر خودتونو زیادي _

 :  داد ادامه و کشید دراز پهلو روي

 باز زبون یکی بالاخره.  خبره چه میشه مشخص کن صبر کم یه _
 .  میکنه

 :  گفتم و گذاشتم کنار را گوشی

 .  نیست عادي هیچی.  کنن صحبت میشن مجبور بالاخره _
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 گوشی.  افتاد صفحه روي مامان عکس.  شد بلند گوشیم زنگ صداي
 . نداشت خبر جریانات از.  شدم صحبت مشغول مامان با و برداشتم را

 دادم ترجیح هم من.  ام شده روروبه پیمان با خیابان در دانست نمی
 کردن ترك براي نگرانیش جواب در و نکنم نگرانش این از بیشتر

 ملتح توانستم نمی را سنگین جو و بودم شده خسته:  گفتم مهمانی
 . کنم

 صداي با طلا.  کشیدم دراز تخت روي طلا کنار تماس پایان از بعد
 :  گفت آلودي خواب

 .  دارم ناموس خودم من.  تر اونطرف برو.  نخواب نزدیک _

 :  گفتم و شود درست جایم تا دادم تکانی تخت روي را خودم

 که بود کجا گورت تو هم بعد.  چیه من تقصیر اي،گنده که بس _
 .  باشه کفنت

 :  گفت کردو من به را پشتش و زد غلطی طلا

 بنده به ، رویی روبه دفتر از مجیدي جناب امروز! ؟ کاري کجاي _
 .  داد پیام
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 :  گفتم هیجان با و نشستم صاف و پریدم جا از

 .  نمیگه هیچیم ، بوده خبرا چه اوهوك _

 :  گفت ناز با طلا

 توهم ، تو مثل هم من کردي فک.  میدي امون کسی به تو مگه _
.  میان بیرون تنهاییشون غارهاي از کم کم دارن من عشاق.  میزنم
 دندون برن من دل آوردن دست به براي بگم من که برسه روزي

 .  بیارن در شمال دریاي دل از شیریمو

 :  گفتم و زدم خنده زیر پقی

 جنوب اقیانوس تو خوبه باز.  تو یا توهمم من.  بابا کن جمع _
 ! ؟ کنی ازدواج کوسه با خواي می مگه.  ننداختی

 :  گفت و برگشت من سمت به طلا

 نبش خرچنگم باید هیچی که کوسه من خاطر به.  نمیشه حالیت تو _
 . 

 :  گفتم و دادم چینی را دماغم
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 طبق ها افاده.  بگیره تورو بخواد که برسه بدبختی اون داد به خدا _
  ؟ حالا گفت چی مجیدي.  طبق

 :  گفت و کشید آغوش در را بالشتش طلا

.  هدستتون هفته یه بیارین شارژرمم زحمت بی میاین که فردا گفت _
 .  دارم لازمش

 :  گفت و زد خنده زیر بلند طلا.  زدم زل طلا به مات

 .   خودت با کردي فکر چی تو واي _

 :  گفتم و کوبیدم پشتش لگد با

 رخ من تقصیر.  نمیشی آدم تو.  روانی.  کنن ایتعقده سر بر خاك _
 .  میشه دراز تو عاشق کی آخه.  شده عاشقت واقعا کردم فکر که

 :  گفت خنده با طلا

 تازه.  بده عاشقانه پیام بهم نمیاد که اول روز کردي فکر چی تو _
 حرفو سر خوادمی.  نیومد دنبالشم.  بهم داد زور به شارژرشو خودش

   . کنه باز
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 :  گفتم و کشیدم دراز خنده با

 و دادن بهت که وسایلایی میان یکی یکی خاطرخواهات فردا از اره _
 .  بگیرن پس

 :  گفت حرص با طلا

 . میشه خنک دلم میشی زنش آخرش.  بهتره که هوشمند اون از _

 :  گفتم و کردم هم در را هایماخم

 شبت.  بستس چشمام من.  نکش خودتو داده پیام بهت یکی حالا _
  بخیر

 .  رفتم خواب به و شنیدم را طلا آرام بخیر شب صداي

 اخم با.  کردم درهم را هایماخم هوشمند دیدن با شرکت مقابل صبح
 :  گفت و زد من به آرنج با طلا.  میکرد نگاه من به

 .  میکنه نگات اینجوري چرا این _

 :  گفتم و انداختم طلا به نگاهی
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 چشمش بعد ، داره منو بابابزرگ سن.  شعور بی مرتیکه نمیدونم _
 .  میشم راحت دستش از همیشه واسه ایشالا.  من دنبال

 :  گفت درهم هاي اخم با طلا

 .  ایشالا _

 در هوشمند از صدایی تعجب کمال در.  گذشتم کنارش از سلام بدون
.  میکردم حس را هوشمند نگاه سنگینی لحظه آخرین تا.  نیامد
 فرمتن دیگرش هاينگاه از بیشتر نگاه این از.  افتاد جانم به ايدلهره
 روي بر تیره سرخ رز گل دست به تعجب با.  شدیم اتاق وارد.  بودم
 :  گفت و رفت میزم سمت به هیجان با طلا.  دوختم چشم میزم

 اینارو کی واي.  قشنگن چقد واي. سرخ رز گل همه چه واي _
 .  واست فرستاده

 را گل دسته و گذاشتم میز روي را کیفم.  زدم کنارش تعجب با
 :  گفتم و برداشتم

 مال نکنه.  قشنگی گلاي چه.  جان دختر میکنی واي واي چقد _
 .  پاکنماست
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 :  شد بلند سر پشت از پاکنما جیغ صداي

 تنیس بلد کارا این از من نامزد.  قشنگن چقد.  ببینم کنار برین _
  ؟ نداره روش کارت.

 تنها.  برداشتم را کارت.  میخورد چشم به گلها میان کوچکی کارت
 .  شب دختر براي.  بود شده نوشته جمله یک

 :  زد داد سر پشت از طلا

 .  سیاهی تو فقط اینجا.  دیگه تویی.  شب دختر واي _

 :  گفتم و انداختم غضبناکی نگاه و برگشتم سمتش به

  ؟ یعنی فرستاده کی _

 : گفت کنجکاوي با پاکنما

 . نمیکنی رو لابد داري پسر دوس ؟ ننوشته چیزي خب _

 :  گفتم طلا به رو و کردم او نثار هم غصبناکی نگاه

 . زحمت بی فرستاده کی ببین نگهبانی برو _
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 تمبرداش کمد بالاي از را ايشیشه گلدان.  رفت نگهبانی سمت به طلا
 کی یعنی.  بود ها گل به حواسم تمام.  رفتم دستشویی سمت به و

 لبخندي.  تیره سرخ رز.  است سلیقه خوش هم چقدر! ؟ فرستاده
 مبرگشت اتاق به و کردم آب را گلدان.  نشست لبم يگوشه ناخودآگاه

 مانیتور کنار ، دیدم رويروبه درست و گذاشتم گلدان درون را گلها. 
 :  گفت بلند اتاق در جلوي از و شد اتاق وارد هیجان با طلا. دادم قرار

 .  باشه میتونه کی یعنی.  آورده پیک _

 :  گفتم و کردم اخمی

 .  کارت سر اینجا بیا _

 را دختر این هاي وراجی يحوصله.  کردم اشاره پاکنما به ابرو با
 خود میز پشت و گرفت را موضوع کوچکم ياشاره با طلا.  نداشتم

  . رفت

 :  گفتم طلا به نشنود پاکنما که جوري آرام

  ؟ شد چی _
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 اکنماپ.  کرد نگاه پاکنما سمت به و کشید من نزدیک را صندلیش طلا
 . میکنیم رفتار ضایع چقدر میدانستیم هم خودمان.  بود زده زل ما به

 :  گفت پاکنما خشمگین نگاه به توجه بی طلا

 هرکی.  نمیومد در خونش میزدي کارت هوشمندو ولی.  دونم نمی _
 امزدن کنه فکر کن دستت حلقه یک بیا میگم.  طلا دستش فرستاده

 .  کردي

 :  گفتم گرد هايچشم با

  . میکشتم برسه مامانم گوش به.  فقط مونده همینم! ؟ چی دیگه _

 :  گفت اخم با طلا

 .  هباش دنبالت چشمش مرتیکه این که این از بهتر بکشت مامانت _

 :  گفتم حوصلگی بی با

  ؟ فرستاده کی هاروگل.  بیخیال رو مرتیکه این حالا _

 :  گفت متفکر ايقیافه با طلا

 .  میزنه مشکوك که اون.  فرستاده پیمان نکنه.  نمیدونم _
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 . کرد کوبیدن به شروع شدت با قلبم ، گل و پیمان اسم شنیدن از
 :  گفتم و گذاشتم امسینه روي را دستم

 ! ؟ کنم کا چی حالا.  فرستاده اون شاید.  میگی راست واي _

 :  گفت و کوبید میز روي دست کف با طلا

 ايدیگه يپیشه عاشق میگم.  نفرستاده شایدم!  ؟ شدي خل تو باز _
 ! ؟ نداري

 :  گفتم و انداختم طلا به سفیهی اندر عاقل نگاه

 دومیش دنبال من که میمیره داره من عشق از پیمان که نه حالا _
 .  باشم

 فتگ آروم طلا.  بود بیشعور مواقع بیشتر دختر این.  زد خنده زیر طلا
 : 

 .  بوده کی فهمیدم _

 :  گفتم هیجان با

 ! ؟ کی _
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 :  گفت و کشید من سمت را خودش

 .  سهرابی _

 :  کردم تکرار

 ! ؟؟ سهرابی _

 :  داد ادامه و کرد پنهان را صورتش و کشید جلو رو اشمقنعه

.  میده پیام بهت داره یادمه من که زمانی از بدبخت این . دیگه آره _
 .  موندم من کرده جیبش تو دس شده چی حالا

 و دادم هل عقب به را پیشانیش و بردم صورتش نزدیک را دستم
 :  گفتم

 پول رفت پاشد بعد.  چاي کرد دعوت منو دانشگاه تو بار یه اون _
 . بفرسته پیک با.   بخره گل بیاد حالا.  کردم حساب من هم چاییشو

 .  کنم باور عمرا

 هم من اشقیافه دیدن از.  کرد خندیدن به شروع حالت همان با طلا
 :  گفتم خنده با و افتادم خنده به
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  ؟ عقب نمیدي رو مقنعه چرا حالا _

 :  گفت و آورد جلو را صورتش_

 .  نفهمه پاکنما میخوام _

 :  گفتم خنده با

 تورو حرفاي میتونه اینجوري نمیرسید هم پاکنما عقل به واقعا _
 .  نفهمه

 با.  کرد خندیدن به شروع و زد چرخی دارشچرخ صندلی روي طلا
 :  صداي

 .  فرهمند خانوم سلام _

 خنده زیر بلند.  شد زمین پخش و رفت در زیرش از صندلی و شد هل
 از طلا.  شدم خیره شود بلند داشت سعی که طلا به تعجب با و زدم

 میز روي را دستش یک و و کرد صاف را اشمقنعه شد بلند جایش
 با مجیدي آقاي رویش به رو.  داشت نگه را خودش و گذاشت

 به سیستم پشت از پاکنما.  بود زده زل منظره به گشاد هايچشم
 :  گفت کشیدو عمیقی نفس طلا.  خندید می ماجرا



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 138  

 

 ؟ بفرمایین جانم _

.  اشدنب چشم تو خندیدنم این از بیشتر تا گذاشتم میز روي را صورتم
 :  گفت آرامی به حالت همان در مجیدي آقاي!  آورد کجا از را جانم

 ! ؟ خوبین _

 :  گفت و کشید اشمقنعه به دستی طلا

 ؟ خوبین شما _

 :  گفت خنده با مجیدي

 .  نشد چیزیتون افتادین اینه منظورم _

 :  گفت و انداخت پایین را سرش زده خجالت طلا

 .  خوبم هم خیلی.  نه ، نه _

 :  مجیدي

 .  خداروشکر _

 يچهره و برداشتم میز روي از را سرم.  کوبید من پاي به لگد با طلا
 :  گفتم و گرفتمجدي را امخنده از سرخ
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 .  سلام _

 .  کرد سلام و داد تکان سري مجیدي

 :  گفت من به رو طلا

 .  بده مجیدیو جناب شارژر _

 :  گفتم رفته بالا ابروهاي با

 ! ؟ من دست مگه _

 :  گفت و کرد گرد را هایشچشم طلا

  شما . کیف تو انداختم نداشت جا کیفم _

 کردم کیف داخل را دستم.  کشیدم جلو را کیفم و شدم خم میز روي
 میز روي و برداشتم را شارژر.  بود من کیف داخل شارژر ، بله. 

 :  گفتم و گذاشتم

 .  بفرمایین _

 :  گفت بود هاگل روي نگاهش که حالی در و شد نزدیک مجیدي

 .  قشنگی هايگل چه _
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 :  گفت و کرد صاف سینه طلا که کنم تشکر خواستممی

 .  استهدیه.  ممنونم _

 .  شدم خیره طلا به گرد هايچشم با

 :  گفت و کرد صاف را اشمقنعه

 . بوده سورپرایز _

 از و کرد تشکري.  برداشت را شارژر.  رفت درهم مجیدي هاياخم
 .  شد خارج اتاق

.  کرد خندیدن به شروع بلند صداي با پاکنما ، مجیدي خروج با
 ار سرش طلا.  میکوبید میز روي دست با و گذاشته میز روي را سرش
 :  گفت و خاراند

 .  بود اومدن وقت چه این.  شدم ضایع چقد خدا اي _

 :  گفتم حرص با

  ؟ دادي نصبت خودت به منو هايگل چرا _

 :  گفت میرفت سرویس سمت به که حالی در
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 . گرفتم قرض گلتو دست دقیقه یک حالا.  جان دختر نورز خساست _
 .  شد خاکی سرتاپام که کنم تمیز مانتومو برم من

 به را حواسم و زدم لبخندي.  دیوانه يدختره.  شد خارج اتاق از
 . دادم سیستم

 هب زدن زل و نشستن سیستم پشت از خسته ، بود نیم و سه ساعت
 :  گفتم طلا به رو و آمدم قوسی و کش مانیتور

 .  شد تموم کارم من _

 :  گفت خمیازه با طلا

 .  هنوز دارم کار ربعی یک من _

 هچ.  کردم نگاه هاگل به لذت با.  کشیدم خودم سمت به را گل گلدان
  کسی . از گرفتن گل است خوبی حس

  :  گفتم طلا به رو.  باشد بدي آدم نکنه.  بود نوشته را اسمش کاش

  ؟ بگم چی مامانم به خونه ببرم هاروگل ، طلا _

 :  گفت حال همان در و برد مانیتور سمت را خودش طلا
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 .  دادم من بگو _

 :  گفتم و کردم سفیهی اندر عاقل نگاه

 که بزن حرفی یه آخه.  بوده بلد کارا چه طلا میگه هم مامان آره _
 به و برداشتم را گوشی.  گذاشتم جایش سر را گل گلدان.  گفت بشه

 ، ننسری بلند سلام با.  بگویم چه مامان به حالا.  شدم خیره اشصفحه
 و نیما ، نسرین.  دوختم چشم اتاق در به و نشستم صاف سرجایم

 هوشمند سرشان پشت.  شدند اتاق وارد گل و کادو يجعبه با پیمان
 بهرو اخم با هوشمند.  دوختم چشم هابچه به تعجب با.  شد اتاق وارد
 :  گفت من

 .  دارن کار شما با  _

 با و گرفتم را نگاهم عصبانیت با.  داشت نگه من روي را نگاهش و
 روي طلا. کردم سلام و دوختم چشم ها بچه به کرده گره ابروهاي
 :  گفت تعجب با. بود شده هابچه محو ، صندلی

 ؟ تولدت امروز _
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 تگف لبخند با نیما.  گفتم آرامی نه! ؟  امروز بود خبر چه.  کردم شک
 : 

  ؟ برده ماتتون چرا ؟ شده چی خانوما _

 :  گفتم و رفتم سمتشان به و شدم بلند

  ؟ افتاده اتفاقی _

 :  گفت لبخند با نسرین

 .  اومدیم عذرخواهی خاطر به ما.  عزیزم نه _

 :  گفتم بدي لحن با و برگرداندنم هوشمند سمت را سرم

 .  بري میتونی _

 :  گفتم و رفتم سمتش به.  نخورد تکان هوشمند

 ؟ دارین کاري _

.  میبارید آتش نگاهش از.  من به زد زل درهم هاي اخم با هوشمند
 مانند.  تلخ عطر.  داشتم دوست را عطرش بوي.  ایستاد کنارم کسی

 :  شد بلند پیمان يگرفته صداي.  تلخ همیشه.  خودش
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 .  راهنماییتون از ممنون _

 داغ.  چرخواند هابچه سمت به مرا و گذاشت امشانه روي را دستش
 :  شد بلند نیما صداي.  بستم را هایمچشم.  میشوم ذوب الان.  شدم

 .  رفت آقاهم این خب _

.  دادم بیرون را نفسم و کشیدم طرفتر ،آن پیمان کنار از را خودم
 معناي به را پلکهایش.  دوختم چشم طلا به.  امزنده هنوز خب

 :  گفتم و زدم کمرنگی لبخند من و. کرد باز و بست دلگرمی

  . طلا عزیزم دوست ، هابچه _

 را دستش يجعبه نیما.  دادند را جوابش هابچه و داد گرمی سلام طلا
 :  گفت و گذاشت میز روي

 . نداره تورو قابل _

 :  گفت و بوسید را امگونه.  گذاشت میز روي کوچکی يجعبه نسترن

 داشتیم مدت این که هاییتوجهی بی خاطر به.  نداره تورو قابل _
 .  میکنم عذرخواهی
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 گل دست.  ایستاد رویم روبه پیمان.  دوختم چشم هاکادو به مات
 هاگل بالاي کوچکی يجعبه و.  سرخ رز گلهاي داشت دست در بزرگی

 نگاه جرات.  بود روزي عجب.  میکردم گرما احساس.  داشت قرار
 :  گفت آرامی صداي با پیمان.  نداشتم را پیمان به کردن

 .  پرستو _

 را من که بود پسري همان او.  ببازم را خودم نباید.  آوردم بالا را سرم
 از تر جذاب.  کردم نگاهش.  رفت درهم هایماخم.  رفت و کرد رها

 رتتیره وشلواري پراهن.  داشت تن به ايسورمه اسپرت کت.  همیشه
 کرده اصلاح تازه را موهایش.  بود کرده خفه ادکلانش با را خودش. 

 به ذهنم.  بود شده آماده خاستگاري مجلس براي انگار.  بود
 وقتی پیمان.  بود نکرده خاصی کار هیچ روز آن.  پرید خاستگاري

 :  داد ادامه ، دید را سکوتم

 .  متاسفم _

 هاینک از.  خاستگاري اوندي و خواستیمنمی اینکه از ؟ متاسفی چی از
 چی از.  کردي ولم راحتی به اینکه از.  نشستی عقد سفره سر

 ! ؟ متاسفی
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 طرفم به را گل دست پیمان.  داشتم را هاحرف این بیان جرات کاش
 ار سکوت طلا.  رفت عقب پیمان.  گرفتم لرزان دستانی با.  کرد دراز

 :  گفت و شکست

 .  شدي بارون گل امروز جون پرستو واي _

 :  گفت و رفت گلدان سمت به نسترن.  شدم منظورش متوجه

 .  قشنگی هاي گل چه.  حالت به خوش _

 . داشت خشم از برقی چشمانش.  برگشتم پیمان سمت به ناخودآگاه
 :  گفتم نسترن حرف به توجه بدون.  میکرد نگاه گل دست به و

 دلخور کدومتون هیچ از من.  کشیدین زحمت چرا ، هابچه مرسی _
 .  محبتتون از ممنون.  نیستم و نبودم

 :  گفت لبخند با نیما

 .  نموند بینمون کدورتی خداروشکر _

 :  گفت و آمد سمتم طلا.  زدم لبخندي

  ؟ میایی من با.  برم باید من جون پرستو _
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 :  گفتم.  بود گذشته چهار از انداختم نگاهی ساعت به

 .  همه بریم باید تعطیله شرکت _

 :  گفت اخم با پیمان

 .  برسونیمتون بدین اجازه.  خانوم طلا _

 :  گفت و کرد تشکر لبخند با طلا

 .  بدم غذا هامبچه به برم باید من.  ممنون _

 :  گفت لبخند با نسترن

 ! ؟ کردي ازدواج مگه _

 :  گفت خنده با طلا

 .  بیاد شوهرش بعد تا گرفتیم خدا از بچشو اول ما _

 :  گفتم که میکردند نگاه طلا به گنگ هابچه

 .  میده غذا بهشون پارك تو.  پیشیاشن منظورش _
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 را امگونه هابچه نگاه به توجه بی طلا.  میکردند نگاه را طلا تعجب با
 :  گفت و بوسید

  . غذارسانی میریم باهم فردا.  برو تاکسی با زیادن هاتوسیله امروز _

 : گفتم و زدم لبخندي

 .  بزارمت راه سر کن صبر _

 :  طلا

 . فعلنی.  میرم دیگه نه _

 :  گفتم هابچه به رو.  رفت و کرد خداحافظی هابچه از

  .  بریم باید.  شده تموم کاري تایم _

 :  گفت و برداشت را میز روي کادوهاي پیمان

 .  پایین بیاین زودتر.  ماشینم داخل میزارم اینارو من _

 ياجازه.  شد خارج اتاق از و برداشت را گلدان داخل گل دست
 باقی میز روي خودش گل دست تنها  نداد را کس هیچ به صحبت

 :  گفت و زد لبخندي پیمان حرکات به نسترن.  بود مانده
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 !؟ آورده گل کی.  زده بالا غیرتش رگ _

 :  گفتم کرده گره هاي اخم با

 .  همیزن بالا نداره نصبت باهاش که کسی واسه الکی چه غیرتش رگ _

 : دادم ادامه.  انداخت بالا ايشانه نسترن

 .  فرستاده گل کی نمیدونم _

 :  گفت خنده با نیما

 به را کیفم.  هست امسلیقه خوش چه.  داري پنهان عاشق پس _
 شرکت در جلوي.  شدیم خارج اتاق از و برداشتم گل دست همراه

 ام و بود ایستاده موتورش کنار روپیاده در.  افتاد هوشمند به چشمم
.  بروم من تا است منتظر معمول طبق بود مشخص.  میکرد نگاه را

 هب و شد پیاده سفیدي سمند از پیمان.  دادم بیرون حرص با را نفسم
 :  گفت و آمد سمتمان

 .  میرسونمت من شو سوار بیا پرستو _

 :  گفتم و کردم نگاهش تعجب با
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 .  میرم خودم من _

 :  گفت جدیت با و کرد هم در را هایشاخم

  ؟ باري کاري.  میریم ما هابچه _

 :  گفت و برد جلو پیمان سمت به را دستش نیما

 . خداحافظ داداش قربونت _

 یکلافگ با.  رفتند نیما ماشین سمت به و کرد خداحافظی هم نسترن
 :  گفتم

 .  میرم خودم من _

 باز را ماشین در.  کرد همگام خود با را من و گرفت را بازویم پیمان
 :  گفت و کرد

 .  عزیزم بشین _

 خودم.  نیاره سرم بلا.  شده صمیمی چرا این.  کردم نگاهش تعجب با
 بدهم چی را مامان جواب.  رفتم فرو صندلی در و کردم جور و جمع را
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 بوي از ماشین.  زدم زل شد ماشین سوار که پیمان به ناراحتی با. 
 :  گفت و کرد نگاهم لبخند با.  بود پر عطرش

 !  ؟ کنیم صحبت کم یه شاپ کافی بریم _

 شد فرو دستم کف در بلندم هايناخون.  دادم فشار را کیفم يدسته
 :  گفتم و کردم ول را کیف يدسته.  کشید رخ به را دردش و

 .  بیام جایی باهات نداره دوست مامانم _

 :  گفت ناراحتی با و  کرد تعجب بودنم رك از

 .  میدونم _

 :  گفت و کرد روشن را ماشین

 .  کنیم صحبت باهم باید ولی _

 :  گفتم و بستم را چشمانم

  ؟ مونده باقی ما بین هم حرفی مگه _

 تکان با ماشین.  داد فشار گاز پدال روي را پایش.  کرد سکوت
 و بود زده زل ما به موتورش روي هوشمند.  کرد حرکت وحشتناکی



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 152  

 

 مسیر طول تمام . زدم زل بیرون به پنجره از هااتفاق این از خسته من
 جلو به کرده گره ابروهاي با پیمان.  بود حاکم وحشتناکی سکوت

 همیشه که آرزویی.  میرفتم بیرون او با بار اولین براي.  بود خیره
 هر.  میکرد مست مرا پیمان عطر بوي.   بود نیافتنی دست برایم

 در زیادي! ؟ میرود کجا میداند که ، نمیدانم.  کردممی نگاهش ازگاهی
 هیکل.  میکنم نگاه را او آرامی به.  میدهم جرات خودم به.  است فکر

 خسته اشچهره! ؟ چرا.  شده لاغر.  نیست قبل مثل ورزشکاریش
 چشمش کنار.  میکنم نگاه را نیمرخش بیشتري دقت با.  است

 ايلحظه براي و برگشت سمتم به.  است افتاده ریزي هايچروك
 ، چرا ، سوال نگاهم تمام.  شده شکسته چقدر.  شد خیره درچشمانم

 اندچرخ را سرش بیتابی با.  خواند را سوالم نگاهم از گویی.  میپرسید
 يدسته دوباره و انداختم پایین را سرم.  دوخت چشم مسیر به و

 دکر پارك ايکوچه در را ماشین بعد کمی.  فشردم دستانم در را کیف
 ار صحبتش که شاپی کافی دنبال.  کردم نگاه را اطراف استرس با. 

 سمت آن به میزد را فرمان قفل که حالیدر.  میگشتم بود کرده
 :  گفت و کرد اشاره خیابان
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 .  اونجاست _

 کنار.  کردم باز را ماشین در و انداختم پایین را سرم زده خجالت
 دست.  آمد سمتم به.  کردم نگاهش زیرچشمی و ایستادم درختی

 رد.  رفتیم شاپ کافی سمت به.  داشت دست در بود آورده که را گلی
 ناخودآگاه.  شد انداز طنین در بالاي زنگ صداي کردیم باز که را

 کوچکی جغد که بود زیبایی آویز.  چرخید بالا سمت به چشمانم
 برخورد با بود آویزان آن از که هاییمهره و میکرد خودنمایی رویش

 کوچک يمغازه در و گرفتم آویز از را نگاهم.  میکرد صدا ایجاد بهم
 که زردي نور و چوبی دیوارهاي.  کوچک چوبی میز شش.  چرخواندم

 تنها.  انداختمی جنگلی هايکلبه یاد مرا ، بود کرده روشن را محیط
.  نشستم.  کرد راهنمایی دیوار کنار میزي سمت به مرا.  بود پر میز دو

 با عاشقانه هاينگاه با و بودند نشسته جوانی پسر و دختر کناري میز
 هب هیجان با که بودند دختر دو طرفترآن میز دو.  میکردند صحبت هم

 کوچکی يدونفره میز.  خندیدندمی ریز و زده زل گوشی هاي عکس
 ار جایم میخواست دلم.  کردم نگاه میز به حسرت با.  بود پنجره کنار

 شخصیت ، هافیلم و هاکتاب در که میزي.  بنشینم آنجا و کنم عوض
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 هپنجر پشت برف هايدانه به و میخورد قهوه.  مینشیند آنجا داستان
 ات میگذرد پنجره کنار از سرعت به که عابري پاي صداي.  میزند زل
 يسرفه صداي از.  میشکند را شب سکوت ، ببرد پناه اشخانه به

 بخندل با که پیمان به و گرفتم میز و پنجره از چشم ، پیمان مصلحتی
 است عاشقش که کسی براي را میز آن حتما.  زدم زل ، میکرد نگاهم

 و لگ دست با وجدان عذاب بردن بین از براي که کسی نه.  داشته نگه
 ذهن يساخته که بود احتمالی هم این البته.  نشسته جلویش کادو

 :  گفتم منو به کردن نگاه بدون.  گذاشت جلویم را منو.  بود من

 .  تلخ يقهوه یه _

 هوهق سفارش بود ایستاده کنارمان که لاغري پسر به و داد تکان سري
 :  گفت و گذاشت رویم به رو را گل دست.  داد شکلاتی کیک و

 ! ؟ کنی باز کادوتو خواينمی _

 کاش . داشت خفیفی لرزش دستانم.  بود بند نفسم.  برداشتم را جعبه
 . رنگ قرمز مخمل يجعبه.  افتاد می عاشقانه و سالها همان اتفاق این

 حلقه خریدن فکر به تازه نکند.  است طلا يجعبه که بود مشخص
 :  پیمان.  است افتاده
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 .  دیگه کن بازش _

 اسمحو.  میکرد نگاه من به براق چشمانی با.  انداختم پیمان به نگاهی
.  کردم باز را  جعبه.  نیوفتد دستم از خداکند.  کردم جعبه جمع را

.  ظریف زنجیري همراه به.  براق نگین از پر.  بود کوچکی يستاره
 ودمب گردنبند مات.  بود اصل هایشنگین حتی.  است طلا بود مشخص

 ! ؟ گردنبند چرا.  دخترها اکثر ضعف نقطه. 

 :  گفتم و کردم نگاه پیمان به تعجب با

 .  کنم قبولش تونم نمی من ولی قشنگه خیلی این _

 :  گفت ناراحتی با

  ؟ کنی قبولش تونینمی چرا اومده خوشت اگه! ؟ چرا _

 که میخواست وجودم يهمه هرچند.  گذاشتم میز روي را جعبه
 :  گفتم ناراحتی با.  کنم امتحان را گردنبند

 ! ؟ مناسبت چه به _

 :  گفت کرده گره ابروهاي با پیمان
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 . گفتیم شرکت تو مناسبتشو _

 :  گفتم ، میکشیدم چوبی میز روي را انگشتم که درحالی

 این تو چیزي یک چمیدونم یا روسري یا کتاب اگه.  گفتین آره _
 قبولش تونم نمی.  گرون خیلی این ولی.  کردممی قبول ، بود هامایه
 .  کنم

 :  گفت و کرد پوفی پیمان

 کادو اینو داشتم دوست من.  باش نداشته کاري چیزاش این به تو _
 .  بدم

 :  گفتم سماجت با

 .  نه این ولی کنممی قبول هاتوگل.  تونمنمی _

 :  گفت و کشید موهایش در دستی کلافه

  !؟ هستی اینجوري من با فقط یا ، میدي گیر هم بقیه کادوهاي به _

 :  گفتم و زدم پوزخندي

 .  میکنم قبول خاص هايهدیه زندگیم خاص هايآدم از فقط _



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 157  

 

 :  گفت شد خم جلو سمت به کمی و داد بالا را راستش ابروي

 ! ؟ مثلا _

 :  گفتم و نشستم صاف

 .  پسرعمو شخصیه خیلی خوايمی که جوابی _

  : گفت و داد تکانی را سرش ، داد پایین سمت به را لبهایش يگوشه

 خیلی هم داده بهت گل کی اینکه مثلا.  شخصیه خیلی ، آره _
 .  شخصیه

 فنجان ، لاغر پسر.  خواستنمی کردن بحث دلم.  دادم تکانی را سرم
 دز لبخندي.  آوردم بالا سمتش به را سرم.  گذاشتم رویمروبه را قهوه

 او.  گذاشت من سمت را کیک ظرف پیمان.  دادم لبخند با را جوابش. 
.  زدم پوزخندي.  ندارم دوست شکلاتی کیک من که نمیدانست حتی
 ! ؟ آمدم اینجا چرا

 :  گفت آرام پیمان

 . میکردم صحبت باهات باید _
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 :  گفتم و دادم تکان سري

 .  خونه برگردم باید زودتر.  میشنوم _

 :  گفت و کرد مکث کمی

 .  افتاده ما بین زیادي هاياتفاق _

 . پریدم حرفش وسط و زدم پوزخندي

 .  نیوفتاده ما بین اتفاقی هیچ _

 :  گفت کلافه و گذاشت صورتش روي را دستانش

 .  داري حسی چه میدونم.  کن گوش میکنم خواهش.  پرستو _

 :  گفتم و بستم را چشماهایم.  آورده اینجا را من و میدونه خوبه

 . میدم گوش _

 :  گفت و داد بیرون بلندي صداي با را نفسش

 مدت این يهمه ببین.   کنم شروع جوري چه باید نمیدونم من ، من _
 . پریشون ذهنم خیلی من.  شدم پشیمون واقعا من.  رفتم کردم ولت
 .  شده پاك ذهنم از چیزا سري یه.  لعنتی تصادف اون از بعد
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 داشت سعی و بود ریخته بهم اشچهره.  زدم زل پیمان به تعجب با
 کدام.  فهمیدم نمی هایشحرف از چیزي هیچ من و بدهد توضیح
 :  گفت و داد فشار را هایششقیقه پیمان! ؟ تصادف

 .  بده زمان من به پرستو _

 :  گفتم و کردم نگاه پیمان به تعجب با

 که کردم خریتی یه.  نمیشم متوجه هاتحرف از هیچی من _
.  کردي تمومش زود خداروشکر یعنی.  رفت و شد تموم خداروشکر

 .  نمیکنم فراموش لطفتو این وقت هیچ

 .  دادم ادامه و زدم پوزخندي

 نبوده چیزي هیچ کن فکر اصلا.  خوامنمی ازت چیزي هیچ هم الان _
.  

 :  گفت و پرید صحبتم وسط پیمان

 .  بودي من زن تو ؟ نبوده هیچی چی یعنی _

 صداي با.  میکردند نگاه ما به همه.  کردم نگاه اطراف به استرس با
 :  گفتم آرامی
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 چیز همه الان.  بودم میگی داري خودتم.  کن صحبت آروم لطفا _
 .  رفته و شده تموم

 :  گفت و شد نزدیک من به و گذاشت میز روي را دستانش پیمان

 حس هنوز من.  بوده چی بفهمم باید من.  نمیاد یادم هیچی من _
 .  زنمی میکنم

 بهترین این.  نبود خودم دست.  زدم خنده زیر پیمان حرف این از
 :  گفت استرس با پیمان.  بودم شنیده که بود جکی

 ! ؟ میخندي چرا _

 :  گفتم و کردم جور و جمع را خودم

 ! ؟ میگی چیه چرتوپرتا این! ؟ نمیاد یادت چیو! ؟ نخندم چرا _

 :  گفت و کشید آهی پیمان

 .  کرده قاطی حافظم.  کوفتی تصادف اون بعد _

 :  کردم نگاهش گیج

 ! ؟ تصادف کدوم _
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 :  گفت و کرد نگاهم ناراحتی با

 امزنده یا مردم من بپرسی نرفتی ؟ نمیدونی من از هیچی تو یعنی _
 ! ؟

 :  گفتم و زدم پوزخندي

 دنبال رفتی.  نه یا ايزنده بدونم بخوام که نداشتی من به ربطی _
 میلفا يمزحکه من میخواستی فقط.  بشی خوشبخت رفتی.  زندگیت

.  نداشتی ارزشی من براي توهم.  شدي موفق که بشم همسایه درو و
 من هک میاد سرم بلایی چه که کردي فکر این به رفتنت قبل تو مگه

 ! ؟ مردي یا ايزنده اونجا تو که کنم فکر این به

 :  میگرفت اوج که بود من صداي حالا

 مامانم جلوي سادگیم این يباهمه.  بودم ساده يدختربچه یک من _
 دينبو مرد انقدر تو ولی.  خواي نمی منو که.  نمیشم زنت که ایستادم

 دوست مثل یکی منم البته خب.  بایستی بابات مامان جلوي که
 .  دیگت دختراي

 :  گفت شدت با پیمان
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 چه نمیدونم.  نمیاد یادم تو جز چیزي هیچ من.  باش آروم پرستو _
 . گفتم تورو اسم کردم باز که چشمامو میدونم فقط.  بودم آشغالی

 .  زنمی تو میکردم فکر.  ایرانم میکردم فکر

 :  گفتم حرص با

 کاغذي دستمال مثل منو که بودي آشغال عوضی یه بدون حالا خب _
 رفتن قصد و شدم بلند برداشتم را کیفم.  دور انداختی زندگیت از

 :  گفت و نشاند صندلی روي دوباره و گرفت را بازویم.  کردم

 .  میکنن نگاه مارو همه.  پرستو میکنم خواهش _

 را صورتم دست کف با.  میکردیم نگاه ، بودیم آنها جاي اگر هم ما
 :  گفتم و پوشاندم

 صحبت ماشین تو بکشونی اینجا به حرفو میخواستی که تو _
 .  بود بهتر خیلی میکردیم

 : گفت آرامی صداي با

 .  بخور را ات قهوه _
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 میکرد درد شدت به سرم.  شدم قهوه نوشیدن مشغول صحبت بدون
 تگف و سمتم گرفت را شکلاتی کیک پیمان.  خواستمی خواب دلم. 
 : 

 .  بخور کیک _

 :  گفتم و کردم تشکر

 .  خورمنمی _

 :  پیمان

 .  میکنه آرومت خوبه ، بخور _

 :  گفتم حرص با

 .  ندارم دوس شکلاتی کیک بعدشم ؟ زبونه گاوگل مگه _

 :  گفت و کرد نگاه من به تعجب با

 ! ؟ نداري دوس _

 : من

 . نخیر _
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 :  گفت ناراحتی با

 .  نیست یادم هیچی من ببخشین _

 :  گفتم مسخره به

 مسخره منو داري تو ببینم.  نمیدونستی من مورد در هیچی تو _
 ! ؟ میکنی

 :  گفت عصبانیت با

 ! ؟ احمقم مگه _

 :  گفت و کرد کج را سرش ناراحتی با.  شنید.  آره گفتم لب زیر

 . داشتم بدي تصادف من.  بپرس میخواي هرکس از

 :  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 زندگیت جریانات از چیزي هیچ من.  سالمی که خوشحالم ، ببین _
 مطمئنم.  شده تموم بوده ما بین هرچیزي میدونم فقط.  نمیدونم
 ، بودن نگفته اگرهم.  بوده چی ماجرا که دادن توضیح واست خانوادت
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 یک من.  برگردم قبل دوسال به خوامنمی.  دادم توضیح کامل من
 .  بده ادامه زندگیت به توهم.  کردم درست خودم واسه جدید زندگی

 :  گفت و کوبید میز روي را دستش کف کلافه

 بهوش از بعد من.  کنم نمی تمومش من! ؟ شده تموم چی یعنی _
 یکس اولین سراغ.  بوده پرستو آوردم زبون به که اسمی اولین اومدن

 تو ، بگن من به تونستن  تا کشید طول ماه یک.  بودي تو گرفتم که
 وت بفهمونن من به تا کشید طول چقدر ببین کن حساب حالا.  ایرانی

 باور هارواتفاق از کدوم هیچ هنوز من.  شدیم جدا ما و نیستی زنم
 .  نکردم

 :  گفتم عصبانیت با

 منم ، پیمان ببین.  مینداختی شناسنامت به نگاه یک! ؟ نکردي باور _
 رفتار این از هدفت فهمم نمی اصلا.  کنم نمی باور تورو هايحرف این

 ربهت خودمون از ، بپرس آشناها و فامیل تک تک از بشین برو! ؟ چیه
 . بکنین حرفا این درگیر مامانمو ندارم دوست.  میدن توضیح جریانو

 .  شده پیر کافی ياندازه به
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 :  دادم ادامه و برداشتم را کیفم

 .  تدارکاتتون از ممنون.  میشه نگرانم مامانم.  شده دیرم من _

 خشک صندلی روي مجسمه مانند پیمان.  زدم بیرون شاپکافی از
 خسته يچهره براي دلم.  میریخت گونه روي هایماشک.  بود شده
 داشته نگه ذهنم در را مغرور پیمان همان همیشه.  بود کباب اش

 فکر.  داشت تفاوت آسمان تا زمین قبل پیمان با پسر این.  بودم
 از فیلم مانند هایشصحبت.  آورد می درد به بیشتر را دلم تصادف

 مامت گویی.  بود شده مستجاب دیر دعاهایم.  میگذشت چشمانم برابر
 آنها خدا ، میدادم پرورش خیال و فکر در را هایمعاشقانه که لحظاتی

 و . شدم تاکسی سوار.  است میفرستاده پیمان براي کادو عنوان به را
 هایمگونه روي باز ولی.  کردم پاك را اشکهایم.  دادم را خانه آدرس

 يشکنجه ، هاحرف این.  داشتم دوستش هنوزم من.  آمدند می فرود
 با ، خدایا.  داشتم کردنش فراموش در سعی که منی براي ، بود بدي
 وضعیت این در من دیدن با مامان.  بروم خانه به چگونه وضعیت این

 زا بعد.  گرفتم را مامان يشماره و برداشتم را گوشی.  کند می سکته
 :  داد جواب بوق دو
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  ؟ مامان کجایی.  عروسکم سلام _

 :  گفتم ، کند جلوه عادي داشتم سعی که صدایی با

  ؟ کجایی شما.  راهم تو _

 :   مامان

  ؟ بیام دیرتر نداره عیبی ، خرید برم باید من دخترم _

 :  گفتم و زدم لبخندي

 .  باش راحت جون مامان نه _

 تا کشیدم امگونه روي دست خوشحالی با.  کرد خداحافظی مامان
 هب ورود محض به.  رفتم خانه به راحت خیال با.  کنم پاك را اشکهایم

 را ماگم و رفتم آشپزخانه به ، آمدن بیرون از بعد.  بردم پناه دوش زیر
 نییع.  رفتم فرو فکر به و نشستم میز پشت.  کردم چاي لب به لب
 دروغ حتما.  داشته تصادفی چه.  بوده افتاده پیمان براي اتفاقی چه

 پسر خاطر به.  بود خاطر همین به عموزن هايگریه پس.  میگوید
 تمرف اتاق به.  نماندم مامان منتظر.  است من دنبال حالا که اشبیچاره

 را گوشی.  گرفتم آغوش در را بالشتم.  کشیدم دراز تخت روي و
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 ستخوامی دلم.  زدم پیمان پیج به سري و رفتم اینستا به.  برداشتم
 هک زیبایی گردنبند یاد به.  نمیداد اجازه غرورم ولی ببینم را پیجش

 شاپکافی در هنوز.  دیدم را پیمان رویا در.  افتادم بود گرفته برایم
 . میزدیم لبخند.  انداخت گردنم در را گردنبند و شد بلند.  بودیم

.  ردمک باز که را چشمانم.  میزدند دست برایمان بودند آنجا که کسانی
 کنار میز روي را گوشی.  شیرینی رویاي چه.  بود گردنم روي دستم
 .  بستم را چشمانم و گذاشتم تخت

 طلا.  کردم تعریف طلا براي را جریان تاب و آب با شرکت در بعد روز
 :  گفت خنده با

 ، اومدن بهوش از بعد که ، داشته وجدان عذاب انقدر پسره این _
 .  گفته تورو اسم نفر اولین

 :  گفتم و کردم هم در را هایم اخم

 .  هست احتمالش.  دونم نمی _

 :  گفت هیجان با طلا

 . برمیداشتی کادوهاتو حداقل ، سرت تو خاك _
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 :  گفتم و کردم خشمگینی نگاه

 .  نبود کادوها به حواسم موقعیت اون تو که ببخشین _

 :  گفت و گذاشت اشچانه زیر را دستش طلا

 .  باشه حواست.  زهرماره برج مثل صبح از هوشمند این _

 :  گفتم و ریختم کیفم درون را هایموسیله

 ولت که دوروز توروخدا ببخشین ، دیگه برم من.  دیدمش آره _
 درد بدنم تمام.  میزدم غلت صبح تا دیشب.  میرم تنها و میکنم
 .  بخوابم خونه برم میخواد دلم.  میکنه

 :  گفت و کرد مرتب را مانتویم طلا

 .  بخوابی بري تو عمرا _

 ار سعیم من ولی.  بود شناخته خودم از بیشتر را من ، میگفت راست
 .  بودم حرفها این از ترخسته.  میکردم
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 رو هوشمند ورودي در جلوي.  آمدم بیرون اتاق از و کردم خداحافظی
 من جون از چی.  کردم نگاهش عصبانیت با.  ایستاد رویم به

 :  گفت و کرد صاف را صدایش هوشمند! ؟ میخواست

  ؟ میبرین تشریف زودتر.  نباشین خسته _

 :  گفتم بدي لحن با.  بود پررویی آوم چه

 .  بله _

 :  گفت و کرد شلوارش جیب در را دستانش

  ؟ گرفتین مرخصی _

 :  گفتم و کردم درهم بیشتر را اخمهایم

 . نیست مربوط شما به _

 هب روز.  بیشعور يمرتیکه.  شدم خارج شرکت از و گذشتم کنارش از
  . میرفت اعصابم روي بیشتر روز
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 را گردنبند خواب هاشب اکثر من و میگذشت روز آن از ايهفته یک
 تا نبود دلم توي دل.  بود شده پیمان ذهنم و فکر همه.  میدیدم
 . نشد خبري هیچ ولی.  ببینمش

 دمآم پایین ها پله از طلا همراه به.  رسید پایان به شرکت کاري تایم 
 کعین از خبري ، نخیر.  رفتم فرو داخلش کمر تا و کردم باز را کیفم. 

 مندهوش نگاه به توجه بی و ایستادم شرکت در جلوي.  نبود امآفتابی
 :  گفتم طلا به رو

 .  بالا موند جا عینکم _

 :  زد غر طلا

 جا درمیون روز یه.  آشغال سطل میندازم عینکو این آخرش _
 .  برو خودت نمیرم من.  میزاري

 :  گفتم و دادم جا طلا بغل در را کیفم ناراحتی با

 .  میرم خودم.  نرو باشه _

.  بود شده خالی شرکت.  شدم شرکت وارد.  رفتم بالا هاپله از
 بیرون را میزم کشوي و دویدم اتاق سمت به.  ترسیدم ناخودآگاه
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 نگاه را میز اطراف.  نبود نخیر.  کردم کشو داخل را دستم و کشیدم
 دیدن با که گذراندم نظر از را میز زیر و نشستم.  نبود خبري کردم

 يلبه به ضرب با سرم.  شدم صاف ترس از.  مردانه کفش جفت یک
 .  شد بلند هوشمند صداي.  کشیدم کوتاهی جیغ و خورد میز تیز

  ؟ مهرطلب خانوم شد چیزیتون _

 درست امپیشانی بالاي.  کنم اشخفه و شوم بلند خواستمی دلم
 و آمدم بیرون میز زیر از سختی به.  میسوخت موهایم رویش نزدیک

 :  گفتم داد با

  ؟ اومدن طرز چه این.  بکشین خجالت _

 :  گفت و آمد سمتم به هوشمند

 . آوردم عینکتونو _

 :  زدم فریاد عصبانیت با

 هک مسائلی تو باشه آخرتون بار.  داره ربطی چه شما به من عینک _
 .  میکنین دخالت نیست مربوط شما به

 :  گفت و شد نزدیکتر من هايحرف به توجه بی
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 .  شده زخمی انگار.  ببینم پیشونیتونو بدین اجازه _

 :  دادم ادامه و رفتم ترعقب قدم یک

 .  نکرده لازم _

 ناسزا هاپله پایین تا و شدم خارج اتاق از و زدم دور میز طرف آن از
 تصحب درحال که کردم نگاه طلا و نیما به تعجب با در جلوي.  گفتم
 :  گفت و کشید خفیفی جیغ من دیدن با طلا.  بودند

 ! ؟ شدي چی _

 و کرد گره درهم را ابروهایش دیدنم با و برگشت من سمت به نیما
 :  گفت

 ! ؟ خونیه پیشونیت چرا _

 روي را دستم نگرانی با.  دیدم را ها بچه يزده وحشت نگاه وقتی
 انگشت خیسی از.  گذاشتم داشت سوزش که محلی در ، پیشانی
  : گفتم وحشت با.  بود خون.  کردم نگاه را دستم.  کردم بدي احساس

 . خون _
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 سوزش از.  کشید صورتم روي آروم و آورد در کیفش از دستمالی طلا
 آرامی به نیما.  کشیدم عقب را خودم کمی و کردم جمع را هایمچشم
 : گفت

 وارس بریم.  باشه عمیق نمیکنم فکر.  زخمتو بدیم شو شست باید
 .  بشیم ماشین

 پرت حواسم تمام . کردیم حرکت نیما ماشین سمت به طلا کمک با
 یمان.  میشد بیشتر روز به روز و داشتم بدي ترس.  بود هوشمند رفتار

 :  گفتم درهم يچهره با.  داشت نگه درمانگاه جلوي

 زخم.  بود خوب میداشتی نگه داروخونه یک ؟ درمانگاه اومدي چرا  _
 . نخوردم که شمشیر

 :  گفت درهم هاي اخم با نیما

 .  شین پیاده.  میدن وشو شست زخمتو ، بهتره اینجا _

 و انداخت زخم به نگاهی پانسمان و تزریقات مسئول.  شدیم پیاده
 :  گفت
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 چسب میکنم تمیز زخمو.  اومده بند خونشم نیست مهمی چیز _
 .  میزنم

 :  گفتم زخم کردن تمیز از بعد

 .  نیست کاریم.  بزنین چیزي خواد نمی _

 درمانگاه از.  زد زخم روي را چسب من حرف به توجه بدون پرستار
 براي نیما هاياصرار برابر در و کرد خداحافظی طلا.  شدیم خارج

 حضور متوجه تازه.  شدم نیما ماشین سوار.  نیامد کوتاه ، رساندنش
 :  گفتم نگرانی با.  شدم نیما دلیل بی

 ! ؟ شده چیزي _

 :  گفت زدن استارت حال در نیما

 .  ببینمت اومدم! ؟ بشه چیزي باید مگه ، نه _

 :  گفتم و رفت بالا ناخوآگاه ابروهایم

 .  افتاده اتفاقی کردم فکر.  اینجور که _

  : گفت سکوت کمی از بعد.  بود عجیب سکوتش.  نداد پاسخی نیما
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  ؟ بخوریم چیزي یه بریم داري وقت _

 :  دادم جواب.  است دل دو اما بزند حرفی میخواهد ، زدم حدث

 .  برگردم زود باید من فقط بریم _

.  دنج و ساده فضایی.  داشت نگه شاپیکافی جلوي.  زد کجی لبخند
 قطف.  نداشتم فضا به توجهی هیچ روز آن برعکس.  نشستم ايگوشه

 میز روي را دستانم.  بروم من و بزند را حرفش زودتر میخواستم
 :  گفت و فهمید را منظورم نگاهم از.  شدم خیره نیما به و گذاشتم

 .  بدیم سفارش چیزي یه بزار! ؟ داري ايعجله چه _

 و پا این کمی نیما.  دادم تکان توافق ينشانه به سري اجبار روي از
 :  گفت سرانجام و کرد پا آن

 !؟ هستی راضی پیمان برگشتن از تو _

 :  گفتم.  میپرسد که است سوالی چه این.  کردم نگاهش تعجب با

 .  فهممنمی منظورتو _

  : گفت و کرد مزه را آن محتواي و کرد نزدیک هایشلب به را فنجانش
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 ! ؟ خوشحالی برگشتنش از ، اینه منظورم _

 با.  است آورده را من سوالی همچین پرسیدن براي.  شدم عصبانی
 :  گفتم بدي لحن

 هب ربطی چه سوالت جواب و! ؟ داره ربطی چه من به پیمان برگشتن _
 کنی صحبت باهام شخصیم مسایل مورد در خوامنمی دیگه! ؟ داره تو
 . 

 :  گفت و شد هول نیما

 چیزا سري یه بگم میخواستم من.  شدي متوجه اشتباه.  نه ، نه _
 .  خبريبی تو که هست

 :  گفتم و کردم قطع را صحبتش

 .  خبرم با چیز همه از من _

 بودن خبري پیمان از که مخصوصا.  باشم خبر با که بودم امیدوار البته
 .  میبرد سوال زیر را اشعاشقانه هايحرف این و

 :  پرسید دلخوري با نیما
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 ! ؟ گفته بهت پس _

  : گفتم آروم و برداشتم را کیفم.  شدم بلند سوالش به توجه بی

 دارخدانگه.  نکن دخالت نیست مربوط بهت که مسائلی تو کن لطف _
 . 

 را نیما رفتار منظور.  بودم ناراحت خیلی.  زدم بیرون شاپکافی از
 يمسئله درمورد میخواست چرا.  بود گنگ نیتش.  نمیشدم متوجه
 را خرابکردنش قصد یا! ؟ کند صحبت من با اش صمیمی دوست
 سوار و کشیدم بلندي پوف.  را ما يرابطه درستکردن قصد یا داشت
 . شدم تاکسی اولین

 همان با ، بود میز روي تیره سرخ گل دست دوباره بعد روز صبح
 . شدم خیره گل دست به استرس با اینبار.  خط دست همان و نوشته
 و زدم کنار میز جلوي از را گل دست.  بود کسی چه پس.  نبود پیمان
 با طلا.  نشستم میز پشت توجه بی.  گذاشتم میز روي را کیفم

.  دکن پیدا سرنخی میخواست گویی.  برداشت را گل دست کنجکاوي
 :  گفتم ايخسته صداي با
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 . کاراگاه بگیر انگشت اثر _

 :  گفت حرص با طلا

 . میفرسته گلارو این کی میفهمم آخرش من _

 :  گفتم زدم زل هایشچشم به

 .  میشه پیداش خودش باشه هرکی!! ؟ خدا تورو _ _

 بی صداي با و انداختم میزم آشغال سطل داخل و گرفتم را گل دسته
 :  گفتم احساسی

 بندازم دادنو بهم که گلی دسته فیلما مثل داشتم دوست همیشه _
 .  فرستندش از ممنون.  آشغال سطل

 :  زد فریاد عصبانیت با طلا

 . سطل تو انداختی گلهارو چرا ؟ شدي خل! ؟ کردي کار چی _

 و کند را کارتش.  برداشت را گل دسته و رساند سطل به را خودش
 صداي با و گذاشت میزش روي را گل دسته.  انداخت سطل درون
 :  داد ادامه آرامی
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 .  من به بده خب! ؟ دور میندازیش چرا خوایشنمی _

 :  گفتم و زدم لبخندي

 .  تو مال خب _

 :  گفت و گذاشت گلدان درون را گل دسته

 .  کنم قشنگ گل دسته با و اتاقم داشتم دوست همیشه منم _

 :  گفتم و زدم لبخندي

 خونتونو بخره گل روز هر شه پیدا آقاتون زودتر... انشاا ، خوب چه _
 .  کنین تزئین

 :  گفت هیجان با طلا

 ! ؟ حالا کنم پیدا لارجی پسر همچین کجا از _

 :  گفتم خنده با

 .  بشه پیداش تا کن حال گلا این با فعلا حالا _

 :  گفت هیجان با طلا.  زدم چشمکی
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  ؟ سرت واسه گفتی چی جون مهري به دیروز _

.  میز روي گذاشتم و درآوردم کیفم داخل از را آجیل پلاستیک
 :  گفتم و خوردم ايپسته

 طلا بردارم خودکارمو رفتم میز زیر گفتم! ؟ بگم خواستممی چی _
 .  میز يلبه به خورد سرم شدم هول زد جیغ

 :  گفت و شد گرد طلا هايچشم

 .  سرت تو خاك! ؟ من لنگ انداختی چرا _

 :  گفتم و خندیدم

 .  میپرسید سوال هی و کرد نمی باور ،. میگفتم رو اي دیگه کس _

 :  گفت حرص با طلا

 .  شده ناراحت دستم از حتما _

 :  گفتم و بوسیدمش

 بزن بهش زنگ یه.  خوردي غصه خیلی حتما گفت اتفاقا ، بابا نه _
 .  کنه جلوه طبیعی فقط
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 هم من.  شد خارج اتاق از و برداشت را گوشیش.  داد تکان سري طلا
 . شدم کار مشغول

 روي را تخمه پلاستیک.  شدم ولو مبل روي کوفته و خسته ، شب
 تهدید با آشپزخانه از مامان.  شدم خوردن مشغول و دادم قرار شکمم

 :  گفت

  . میکشی جارو رو خونه کل ببینم تخمه پوست دونه یک پرستو _

 :  گفتم و انداختم نگاهی آشپزخانه به و کردم بلند را سرم تعجب با

 جارو  مبلو يمحدوده فردا ریختم اگه.  جون مهري شکر انصافتو _
 .  میزنم

 دست یک با را گوشی.  کرد جلب را توجهم گوشی يویبره صداي
 ، پیمان اسم دیدن از.  کردم روشن را اشصفحه و گرفتم صورت بالاي
 آخ.  افتاد صورتم روي درست و شد رها دستم از گوشی.  شدم هول

 :  گفت و دوید هال به مامان.  گفتم بلندي

  ؟ شدي چی _

 :  گفتم و برداشتم دست همان با را گوشی
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 .  روم افتاد گوشی هیچی _

 :  گفت عصبانیت با مامان

 .  دیگه کن ولش.  وصلی وامونده اون به که بس _

 باز را گوشی قفل.  برگشت آشپزخانه به مامان.  دادم تکان سري
 دلم تو دل.  میشد انتظارم متوجه نباید.  نکردم باز را پیام.  کردم
 باز را پیامش نیاوردم طاقت کردن دست ، دست کمی از بعد.  نبود

 :  بود نوشته.  کردم

 .  سلام _

 سلامش جواب هم در هاي اخم با!  ؟ پیام شد هم سلام.  خوابید ذوقم
 .  آمد اش دوباره پیام بعد کمی.  دادم را

 ؟ خوبی _

 خودم به میزد صدایم شام براي که مامان صداي از.  دادم را جوابش
 چه.  عادي هايحرف.  میزدم حرف پیمان با که بود ساعت نیم.  آمدم

 هاي صحبت فقط ها این میگفتم خودم با.  آوردم کم او جلوي زود
 . است زندگیم دروغ بزرگترین که میدانستم خودم ولی.  است عادي
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 دوست مرا که حس این از و داشتم دوستش وجود تمام با هم هنوز
 تنها پیمان حس این اگر حتی.  میکردند آب قند وجودم در دارد

 هداد تغییر جوري این را او کوتاهی تایم براي که میبود وجدانی عذاب
 .  بود

 بدون  عصبانیت با.  بود میزم روي گل دسته دوباره ، بعد روز صبح
 آشغال سطل درون و کندم را آن ، کارت ينوشته به انداختن نگاه

 پیامک صداي.  گذاشتم طلا میز روي را گل دست خود و انداختم
 دبو داده پیام طلا.  برداشتم را گوشی.  کرد جلب را توجهم ، امگوشی

 را مسر ناراحتی با.  بود شده مریض سختی به.  آید نمی شرکت به که
 از.  میگذشت سخت طلا وجود بدون شرکت.  گذاشتم میز روي

 :  گفت که نشستم صاف هوشمند صداي

 !!! مهرطلب خانوم _

 از هوشمند کاش.  آیدمی بدم فامیلم از کم کم که میکردم احساس
 :  داد ادامه که کردم نگاه را هوشمند اخم با.  برود شرکت

 !؟ شرکت میفرسته گل واستون کسی چه که درجریانین شما _



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 185  

 

 :  گفتم و دادم بالا را ابرویم

  ؟ چی که _

 :  داد ادامه تمام پررویی با هوشمند

 .  بدین جوابمو میشه _

 :  زدم داد عصبانیت با

 خجالت.  میفرسته گل من واسه کسی چه نیست مربوط شما به _
 نابج به کنین دخالت من خصوصی مسائل تو دیگه بار اگه.  بکشین

 .  میدم گزارش دکتر

 :  گفت تمام پررویی با و رفت درهم هوشمند هاياخم

 .  میفهمم که بالاخره _

 :  زدم فریاد

 .  بیرون برو من اتاق از _
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 دستی.  گذاشتم میز روي را دردناکم سر.  شد خارج اتاق از هوشمند
 مروی به رو آبی لیوان پاکنما.  آوردم بالا را سرم.  نشست امشانه روي

 :  گفت و گذاشت

 مزاحمت زیادي یارو این.  کنی صحبت دکتر با باید نظرم به.  بخور _
 .  میشه

 :  گفتم و نوشیدم آب کمی

 گفتهن بهت که بدي چیز میگن! ؟ میپیچه پروپام به بگم ؟ بگم چی _
 .  شکایت اومدي که

 به و داد تکان سري.  زد را عینکش.  رفت میزش سمت به پاکنما
.  شدم خارج شرکت از خسته ، کاري تایم از بعد.  شد خیره مانیتور
 هب شروع قلبم.  بود داده تکیه ماشینش به شرکت در جلوي پیمان
 دادم آرامی سلام و رفتم سمتش به.  شدم داغ هیجان از.  کرد تپیدن

.  بودم دیده خواب در را لحظات این ، خدایا.  داد را جوابم لبخند با. 
 :  گفت شیرینی لبخند با پیمان

 .  میرسونمت بشین _
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.  زدم زل چشمانش به دل دو.  نداشتم گیري تصمیم توان هیجان از
 :  داد ادامه پیمان

 .  دیگه بشین _

 را ماشین فضاي.  شدم ماشین سوار و دادم گوش قلبم تصمیم به
 :  گفت عادي صدایی با پیمان.  بود گرفته فرا سکوت

 ! ؟ خبرا چه _

 :  دادم جواب میشنیدم سختی به خودم که صدایی با

 .  سلامتی _

 ايلحظه براي حتی نبودم حاضر.  میکردم نگاه بیرون به ، شیشه از
 :  داد ادامه پیمان.  بچرخانم پیمان سمت به را صورتم

  ؟ نبود دوستت _

 :  دادم جواب

 . نه _

 :  پرسید سمج پیمان
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 ! ؟ چرا _

.  بود پیدا صورتم در عصبانیتم.  انداختم سمتش به گذرایی نگاه
 :  گفتم عصبانی لحن همان با ناخوداگاه

 .  بودي تر ساکت قبلنا! ؟ میزنی حرف انقدر چرا _

 :  گفت و زد خنده زیر بلند پیمان

 درازي این به زبون حالا ولی نمیومد در صدات قبلا که تو برعکس _
 .  داري

 :  گفتم و خوردم را امخنده

 .  نبودي نمک با انقد قبلا توهم _

 :  گفت تمام بدجنسی با

 .  نبودي قشنگ انقدر توهم _

 چون و.  آور عذاب هم و بود شیرین هم.  گرفت لجم بودنش رك از
  : گفتم ناراحتی با.  خراشید را روحم شیرینیش از بیشتر عذابش

 .  شدم عزیز تازه.  میدونم ، آره _
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  : گفت ناراحتی با.  بود شده حرفش متوجه تازه.  کرد سکوت پیمان

 .  بودم نکرده نگاه جنبش اون به.  نداشتم منظوري _

 :  داد ادامه.  ندادم جوابی

 کردم باز دوباره چشمامو که زمانی از.  گذاشتم کنار رو گذشته من _
 .  خوشحالم اتفاق این از من و رفته گذشته

 :  گفتم سردي لحن با

 .  حالت به خوش _

 :  دادم ادامه.  داد تکان سري

 .  ببینه تو با منو نداره دوست مامانم.   کن پیاده جا همین منو

 :  گفت و کرد پارك را ماشین پیمان

 .  کنیم شروع دوباره بزار _

 .  کنم شروع دوباره ندارم دوس من _

 :  گفت عصبانیت با
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 .  ساده دوستی.  نیست خاصی يرابطه منظورم _

 :  گفتم لجبازي با

 .  میگیرم تصمیم خودم.  میزنی داد چرا _

 :  گفت و کشید بلندي پوف

 .  بگیر تصمیم خودت _

 :  گفتم هم در هاياخم با

 .  میگیرم تصمیم خودم بله _

 :  گفت و کشید عمیقی نفس.  زد فرمان روي را دستانش کف

 .  بگیر تصمیم خودت باشه _

 :  گفتم دوباره

 .  میگیرم تصمیم ،خودم که گفتم _

 :  گفت و چرخید من سمت به
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 ، خورده مشکل تصادف دلیل به حافظم از تیکه یه من جان پرستو _
 .  نیستما حد این در ولی

 :  داد ادامه که کردم نگاهش تعجب با

 .  کنی تکرار حرفتو ثانیه هر خواد نمی _

 :  گفتم لجبازي با و کردم باز را در ، کشیدم خجالت کمی

 .  کردم تکرار همه این که داشتی نیاز حتما _

 تا . رفتم خانه به سر پشت به کردن نگاه بدون و کوبیدم هم به را در
 تمام میخواست دلم نبود خودم دست.  زدم غر خانهرسیدن به 

 هنوز.  کنم خالی سرش را بودم کشیده مدت این که هایی ناراحتی
 پیمان درسته.  داشت جاي ذهنم در صحبتها و روزها آن تک تک

 پیمان.  میکشم بار را آنها وجود تمام با من ولی است کرده فراموش
 در دوستانش همراه به بارانی روز یک در.  است داشته بدي تصادف

 و میدهد دست از را دوستانش از یکی.  میکنند تصادف تریلی با جاده
.  بایستد پایش روي میتواند ، زیاد هاي عمل از بعد دیگرش دوست

 يصدمه هم پیمان.  بود داده من به نسرین را اطلاعات این يهمه
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 يضربه و بود اشحافظه او براي اتفاق بدترین ولی بود دیده زیادي
 نداده زیاده اطلاعات نسرین البته.  بود شده وارد سرش به که بدي
 که بگوید من به تا است خواسته ازش پیمان که گفت فقط و بود

 .  است داشته حقیقت تصادف

 از و ترسیدم خودم صدایش از.  کوبیدم هم به را در و شدم حیاط وارد
 نگرانی با و رساند حیاط به را خودش مامان.  آمدم بیرون رویا عالم

 :  پرسید

 ! ؟ شد چی  _

 :  گفتم و کردم جور و جمع را خودم

 .  زد باد هیچی _

 :  گفت و انداخت نگاه حیاط داخل درخت به تعجب با مامان

 !؟ بود کجا باد ، سال وقت این _

 :  گفتم و زدم زورکی لبخند

 . شده زیاد دستم ضرب حتما.  چمیدونم _
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 استار آل هايکفش بند.  شد خانه وارد و کرد ايخنده مامان
.  شدم خانه وارد و درآوردم را هایمکفش.  کردم باز را ایمسورمه
 :  گفتم و شدم ولو مبل روي.  بود تلویزیون دیدن مشغول مامدن

 ! مامان _

 :  گفت آرامی صداي با مامان

 ! ؟ جانم _

 :  گفتم و کردم خیس را لبهایم

 ! ؟ نگفت چیزي شما به پیمان تصادف مورد در مامانبزرگ میگم _

 :  گفت زد زل چشمانم به اخم با و نشست صاف مامان

 ! ؟ چی که _

 :  گفتم و خوردم جا مامان عصبانی نگاه از

 اینکه مثل میگفت نسرین.  نگفتم چیزي که من.  خدا به هیچی _
 . داشته بدي تصادف

 :  داد ادامه اخم با مامان
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 و شکستن منو يیکدونه یکی دل وقتی.  نداره صدا خدا چوب _
 مثل.  بوده شده بد حالش عموتم زن.  میکردن فکرشو باید رفتن
 ذابع از اینا.  گردونن برش تونستن دکترا.  کرده سکته اونجا اینکه

 . بخشم نمی که من.  میبخشیمشون ما کردن فکر.  برگشتن وجدان
 و چرم زبون گول اول همون من.  بودي گفته تو.  خدا به سپردمشون

 .  خوردم عموتو زن نرم

 خبر من که بوده چیزایی یه پس.  زدم زل مامان به گردهايچشم با
 :  گفتم ناراحتی با.  نداشتم

  ؟ کردي صحبت باهاشون نگفتی من به هیچی چرا _

 چپش پاي روي را راستش پاي.  داد تکیه مبل پشتی به مامان
 :  گفت و چرخید من سمت به و انداخت

 که زاري گریه اینجا اومد پیش روز چند.  بگم چیزي نبود نیازي _
 و مانداخت زبونا سر دخترتو.  میدیدم پسرمو فقط من.  کنین حلالمون

 و حال من.  سپردمت خدا به زمان همون من ، گفتم منم.  حرفا این از
 مبچ با که کاري خاطر به بخشم نمی خودمو من.  نمیره یادم بچمو روز

 .  نبخش خودتو توهم.  کردم
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 و جدي انقدر را مهربانم مامان حالا تا.  کردم نگاه مامان به تعجب با
 انگار.  شد خیره چشمانم به مامان. داشت حق.  بودم ندیده رحم بی

 :  داد ادامه.  خواند نگاهم از را هایم حرف

 اوناهم.  نمیکنم فراموش زدیو بهم تو که هاییحرف وقت هیچ من _
 .  نکن فراموش منو هايحرف

.  تمرف اتاقم به و کشیدم آهی.  کوبید را در و رفت اتاقش به شد بلند
 آدم ، آید می پیش کم.  بود برگردانده زود مادرش و پیمان براي دنیا

.  انداختم تخت روي را خودم.  شوند رفتارشان متوجه زود انقدر ها
 و کردم خاموش را گوشی.  بود پیمان.  شد بلند امگوشی پیام صداي

 تا.  بود من دردهاي قوي مسکن،  خواب.  خوابیدم و بستم را چشمانم
 صحبت متوجه اگر مامان.  ندادم را پیمان هاي پیام جواب روز چند
 گاهی از هر هم نیما.  میخورد بدي يضربه ، میشد پیمان با من هاي
 پیام دادن به شروع آن از بعد.  نمیدادم هم اورا جواب.  میزد زنگ
 به نیاز.  دادم ادامه زندگیم به هاآن به توجه بی.  کرد عذرخواهی هاي
 از من و چید مسافرتی يبرنامه مامان.  داشتم آرامش و دوري کمی
 یک براي بود قرار.  شد همراه ما با نیز طلا.  بودم خوشحال برنامه این
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 و فکر از را من ، مسافرت هیجان و شور.  برویم محمودآباد به هفته
 در زیبایی ویلاي ، مامان دوست ، زهرا خاله.  آورد بیرون خیال

 طلا با.  میکرد دعوت آنجا به را ما سال هر که.  داشت آباد محمود
 آمده شرکت به که بود آخري روز.  کردیم اوکی را هایمانمرخصی

 آمده ما يخانه به دیشب از طلا.  بود حرکت زود صبح فردا.  بودیم
 بیشتري هیجان با.  بکنیم را استفاده بهترین لحظاتمان از تا بود

 از روز تمام طلا.  شود تمام کاري تایم تا میدادیم انجام را کارهایمان
 مکشید راحتی نفس ، کاري تایم شدن تمام با.  کرد صحبت مسافرت

 :  گفتم و

 کجا داریم فهمیدن شرکت يهمه.  کن کنترل خودتو توروخدا طلا _
 .  نیست که اولمون بار.  خدا به زشته.  میریم

 :  گفت هیجان با و خندید بلند طلا

 ادنی.  باشم خوش بزار.  بود کرده سفر هواي دلم خیلی ، پرستو واي _
 .  روزه دو

 :  گفتم و کردم پوفی
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 .  امروز جویدي منو مغز ولی عزیزم باشه _

 امروز ، روزه هر گل دست.  شد خارج اتاق از و برداشت را کیفش طلا
 خارج اتاق از و انداختم سطل درون را آن.  داشت قرار میز روي بر هم

 جیب درون دستانش.  بود ایستاده شرکت در جلوي پیمان.  شدم
 ، انداختم نگاهی اطراف به.  میکرد نگاه کفشهایش به و بود شلوارش

 دیدن با.  آورد بالا را سرش ايلحظه براي پیمان.  نبود طلا از خبري
 اژدها چرا پسر این ، من خداي.  آمد سمتم به درهم هاياخم با ، من

 اخم همان با پیمان.  کردم سلام و زدم زورکی لبخند! ؟ بود شده
 بهم را ذهنم ، ادکلانش بوي.  ایستاد جلویم و داد تکان را سرش
 :  گفت ايگرفتهصداي با پیمان.  عطرت انتخاب به لعنت.  ریخت

 .  خیابون سمت اون ماشین _

 تکرار را ذهنم سوال اخم با.  میدهد دستوري چه! ؟ کنم کار چه خب
 : کردم

 ! ؟ کنم کار چی خب _

 :  گفت و گرفت را بازویم ، تمام پررویی با پیمان
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 .  نکن لجبازي _

  : گفتم ناراحتی با.  برد خیابان سمت آن به را من و کشید را دستم

  . کن ولم.  دوستمم منتظر من! ؟ میبري دزد مگه.  شکوندي دستمو _

 در قفل.  درآورد جیبش از را ماشین ریموت من هايحرف به توجه بی
 :  گفتم بلندي صداي با.  برد جلو صندلی سمت به را من و زد را

 نک ولم.  کندي بازومو.  کن ولم میگم ؟ کري مگه ؟ میکنی کار چی _
 . 

 سقف روي را راستش دست.  داد هل صندلی روي را من کرد باز را در
 گرفت صورتم مقابل را صورتش.  شد خم جلو به و گذاشت ماشین

 :  گفت جدیت با.  کشیدم عقب را خودم.

 .  نکن عصبانی منو.  نزن هماضافه حرف ، بشین _

 :  زدم داد اخم با

 .  کنم عصبانیت بخوام من که باشی کی تو _

 :  گفت و شد خم من سمت به بیشتر و کوبید سقف روي دست کف با
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  ؟ میتونی.  باش ساکت ، پرستو _

 :  زدم داد

 .  نه _

 :  گفت و کرد اطراف به نگاهی ، ایستاد صاف

 .  ببندم درو خواممی.  تو بزار پاهاتو _

 و کشیدم بالا سمت به را خودم و گرفتم صندلی يلبه به را دستم
 منو ینب کمی يفاصله اینکه به توجه با ولی.  بایستم صاف کردم سعی

 . برگشتم عقب به باره دو و کردم برخورد اشسینه به ، بود پیمان
 ار بازوانم پیمان که کند برخورد در بالاي به سرم بود نمانده چیزي
 :  گفت و داد هولم صندلی روي دوباره.  داشت نگهم و گرفت

 . ماشین تو بشین.  وضعیت همین.  کنی جیغ جیغ صبحم تا _

.  تمگذاش ماشین داخل را پاهایم.  نشستم سینه به دست عصبانیت با
 سمت به ماشین جلوي از و بست را در و خورد را لبخندش پیمان

 جواب را لبخندش.  زد لبخندي من به شیشه از.  رفت راننده صندلی
 باز را خودم سمت در هم من.  بشیند تا شد خم. کرد باز را در.  دادم
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 داد که شنیدم را پیمان فریاد صداي.  شدم خارج ماشین از و کردم
 :  زد

 .  پرستو _

 گویی.  داشت بُرد حس وجودم تمام.  شدم رو پیاده وارد خوشحالی با
 زنگ طلا به تا برداشتم را گوشیم.  بودم شده پیروز نبردي چه در

 احمق من.  چرخیدم عقب سمت به و شد کشیده بازویم که.  بزنم
 :  گفت عصبانیت با پیمان.  آید نمی دیگر پیمان کردم فکر

 ! ؟ خانوم جوجه کجا _

 :  گفتم عصبانیت با.  شد خشک لبانم روي لبخند

 . بکش خجالت ، بابا اي _

 ايهخند.   شد تنگ نفسم.  پرید سرم از برق.  گرفت را امبینی پیمان
 :  گفت و کرد

 امگوش.  میشه قشنگ چقدر دنیا ببین باش ساکت کم یه ، آفرین _
 دارم میکنن فکر ملت الان.  کردي جیغ جیغ که بس شد کر

 .  میدزدمت
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 ول بدون ولی.  کند ول را امبینی تا ، کشیدم را آستینش دست با
 :  زدم داد.  برد ماشین سمت به را من ، آن کردن

 .   دماغمو کندي.  کن ول توروخدا _

 :  گفت و خندید بلند

 ! ؟ میشی خوبی دختره _

 :  زدم داد

  .  دماغمو کندي کن ول توروخدا.  آره _

 امبینی  ولی.  کشیدم راحتی نفس.  کرد ول را ام بینی ماشین جلوي
 :  گفت و زد لبخندي پیمان.  شدم ماشین سوار.  میسوخت شدت به

 .  خوب دختر شدي حالا _

 از مغرور يپسره.  نیستم پرستو نیارم اگه.  میارم در سرت تلافیشو
  : گفتم عصبانیت با.  کرد حرکت و کرد روشن را ماشین.  راضی خود

 . میدم گوش ، بفرمایین _

 :  گفت و انداخت من به نگاهی نیم
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 !؟ میگذره خوش_

 :  گفتم کنایه به

 .  خالی شما جاي _

 :  گفت کجی لبخند با

  ؟ نمیدي منو جواب هستی کجا _

 :  گفتم ايمسخره لحن با

 . نمیرسه پیاماتون زیاده مسافت.  خارج _

 رجذابت خشن نگاه با.  انداخت خشنی نگاه و داد بالا را راستش ابروي
 :  گفت و کرد ریزتر را چشمهایش.  شد همیشه از

 ! ؟ دادي نمی منو جواب چرا میگم _

 :  گفتم و کردم پنجره سمت به را رویم

 . نیست که زور.  بدم جوابتو نداشتم دوس _

 :  گفت حرص با
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 .  بدي شرایطی هر در منو جواب باید.  زوره.  چرا _

 :  زدم داد

 شورشو بیشتر نمیگم هیچی هی.  کردي خستم.  دیگه بسه.  اَه _
 نگه ماشینو.  ندادي دست از که مغزتو شده پاك حافظت.  درمیاري

 .  بشم پیاده میخوام دار

 بیشتر لحظه هر ماشین سرعت.  داد فشار گاز پدال روي را پایش
 :  گفتم و دادم فشار صندلی به را خودم.  میشد

 .  آرومتر _

 :  زد داد عصبانیت با پیمان

 . رفتارتو بفهم پس.  همینطور اعصابمم.  دادم دست از مغزمم اتفاقا _
 !؟ نمیدادي جواب چرا میگم

 :  زدم داد

 . دارم آرزو هنوز من بمیر برو بعد کن پیاده منو.  روانی مرتیکه _

 :  پیمان
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 .  میمیریم باهم دفعه این اتفاقا _

 : گفتم و کشیدم بلندي جیغ.  کرد بیشتر را سرعتش

 هیچکسو جواب.  نداشتم کسو هیچ يحوصله نبود خوب حالم بابا _
 .  برو آروم! ؟ شد راحت خیالت.  دادم نمی

 :  گفت و چرخید من به رو.  ایستاد کناري و کرد کم را سرعتش

 ! ؟ میده پیام بهت کی من از غیر به مگه _

 صورتم روي را دستانم.  کنم جمع جوري چه اینو حالا.  خدا اي
 :  گفتم و گذاشتم

 آدم خداروشکر.  داري وجود دنیا تو ، تو فقط مگه.  دوستام.  طلا _
 .  دوروبرم زیاد

 :  گفت عصبانی لحن همان با.  شنیدم را پیمان عمیق نفس صداي

  ؟ میفرستن گل واست هنوزم _

 :  مگفت آروم ، بازیش دیوونه ترس از ولی.  توچه به بگویم میخواستم

 .  دور میندازم.  نیست مهم هم بفرسته.  فرسته نمی نه _
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.  برداشتم را گوشیم خوشحالی با.  شد بلند گوشیم زنگ صداي
 :  دادم جواب.  بود طلا يشماره

 ؟ خوبی.  مامان سلام _

 :  گفت نگرانی با طلا

 .  نگرانی از مردم ؟ هستی روانی اون با هنوز ؟ دختر میگی چی _

 :  دادم جواب

 .  امخونه دیگه ساعت نیم تا میام دارم.  راهم تو ، آره _

 :  گفت نگرانی با طلا

 نیست خونه مامانت هرچند.  بریم باهم که بیا منتظرتم سرکوچه _
 .  بهتره اینجوري ولی

 :  گفتم و زدم لبخندي

 .  نزن جوش شما.  جون مامان باشه _

 :  گفتم پیمان به رو.  گذاشتم کیفم داخل را گوشی کردم خداحافظی
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 مامانم.  بزار خونه نزدیک منو کن لطف ، گرفتی جوابتو که حالا _
  .  میشه نگران

 :  گفت و داد تکان سري

 .  بدي منو پیام جواب باید هستی حالتی هر تو بعد به این از _

 را ماشین.  نیاورد خودش روي به.  انداختم او به عصبانی نگاه نیم
 کمی از بعد و کرد روشن را ماشین پخش.  کرد حرکت و کرد روشن

 .  داد رضایت آهنگی به ، آن هايدکمه با کلنجار

 

 شود تازه رنگی دنیا تا خنديمی

 

 شود اندازهبی شادي لبخندت با

 

 من باور در بنشینی خوش تا خنديمی

 

 من آخر اشک تو همراه خنددمی
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 من روي در رو ايلحظه بنشین

 

 بزن هم عطرت با را چایم

 

 ما فال نقش شود تا بنشین

 

 .شدن فرداهم نقش

 

 با آرامی صداي با و بود آهنگ محو.  انداختم پیمان به نگاهی 
 ضرب فرمان روي آرامی به انگشتانش با.   کردمی همخوانی خواننده

 مسیر چه.  شدم فضا محو نیز من.  داشت گرمی لبخند.  بود گرفته
 .  نمیرسید پایان به کاش.  رویایی

 

 شود تازه رنگی دنیا تا خنديمی
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 شود اندازهبی شادي لبخندت با

 

 من باور در بنشینی خوش تا خنديمی

 

 من آخر اشک تو همراه خنددمی

 

 من روي در رو ايلحظه بنشین

 

 بزن هم عطرت با را چایم

 

 ما فال نقش شود تا بنشین

 

 .شدن فرداهم نقش
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  * 

 

 را تو لبخند رویاي تا خوابممی

 

 را تو قند و چاي شیرین رویاي

 

 منی خواب در شب هر مثل تو خوابممی

 

 .را تو پابند چشمان این خوابانممی

 

  * 

 

 من روي در رو ايلحظه بنشین

 

 بزن هم عطرت با را چایم
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 ما فال نقش شود تا بنشین

 

 .شدن فرداهم نقش

 

 اولی بار را اهنگ این.  بسپارم خاطرم به را کلمات تمام داشتم سعی
.  ودمب کرده برقرار ارتباط آن با وجودم تمام با ولی ، میشنیدم که بود

 نم که آهنگی اولین.  آهنگ این زیبایی بر ، بود سندي ، پیمان وجود
 در . بود دنیا آهنگ زیباترین و بهترین قطعا ، میدادم گوش پیمان با

 همتوج ولی کردم نگاه ماشین پخش به بار چندین آهنگ پخشهنگام
 من به. کرد پخش را آهنگ دوم بار براي پیمان.  نشدم آهنگ اسم

 لب زیر را آهنگ و دوخت خیابان به چشم لبخند با و انداخت نگاهی
 .  کرد همخوانی

 درپیش روزه هفت مسافرتی.  لرزید دلم.  داشت نگه کوچه سر
 را پیمان که میگفت دلم.  نداشت خبر سفر این از پیمان و داشتم

 سفر این شاید.  میکرد منع را من عقلم ولی بدهم قرار سفر درجریان
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 . باشد محال عشق این خاکسترهاي کردن خاموش براي زمان بهترین
 را ماشین در.  نداشت چیزي افسوس جز من براي اول از که عشقی

 نبدو لبخندم.  کردم نگاه پیمان چشمان به ايلحظه براي و کردم باز
 را جلویش سرعت به من و درخشید ايلحظه ، پیمان براي من فرمان
 می ار من بود پوشانده را صورتش تمام که لبخندي با پیمان.  گرفتم

 را در و شدم پیادهماشین از و گفتم آرامی خداحافظی.  نگریست
 شنیدن منتظر حتی.  کردم حرکت کوچه داخل سمت به و بستم
   . نشدم او خدانگهدار جواب

 انهیج با دیدنم محض به.  بود ایستاده من انتظار در طلا ، جلوتر کمی
 :  گفت و دوید سمتم به

 .  رفت راه هزار دلم دختر کجایی _

 :  دادم جواب ناخواسته عصبانیتی با

 !؟ یهو زد غیبت کجا تو.  باشم خواستممی کجا _

 :  گفت و کشید عمیقی نفس

 ! ؟ میکنی خالی من سر چرا حالا _
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 :  گفتم بلندي صداي با

 ! ؟ چیو _

 :  گفت خنده با

 .  همینو _

 :  داد ادامه دید، را من عصبانی نگاه وقتی

 .  عصبانیتتو _

 :  دادم ادامه و گفتم بلندي پوف

  ؟ زد غیبت کجا _

 :  گفت گوشم در و گرفت را بازویم و کرد نزدیک من به را خودش

 و مسمت پرید ، دید منو تا شرکت جلو.  دیوونست پسره این پرستو _
 .  میرسونمش خودم.  زودتر برو نیومده پرستو تا گفت

 :  گفتم هیجان با و کردم نگاه طلا به تعجب با

 !؟ شد چی بعدش خب! ؟ واقعا _
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 :  گفت و ایستاد رویم به رو طلا

.  دش خشک زبونم ترسناکش قیافه دیدن با! ؟ بشه میخواستی چی _
.  بزنم حرف ترسیدم منم.  کرد سوار منو و گرفت خطی تاکسی یه

 .  میکرد نگاهمون بود ایستاده زهرمار برج مثل هم هوشمند

 :  گفتم و درآوردم کیفم از را کلید

 چوب یک با روز یه آخرش که نیار من جلوي رو مرتیکه اون اسم _
 .  میوفتم جونش به گنده

 :  گفت هیجان با طلا

 هوشمند و پیمان دیگه چندوقت.  میبینم من که چیزایی این با _
 .  نیست تو کتکاي به نیازي میرسن رو همدیگه حساب خودشون

 خانه به هنوز مامان.  انداختم ساختمان به نگاهی.  شدم حیاط وارد
 :  گفتم طلا به رو.  بود برنگشته

 ! ؟ بیاره پیمان سر بلایی هوشمند نکنه _

 :  گفت جدیت با طلا
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  . میندازن بهم نگاه چهارتا فوقش.  دارن کارچی بهم اینا.  نگو چرت _

.  ودب شده تنگ پپر براي دلم حالا همین از.  نبود پپر.  شدم خونه وارد
 و رفت یخچال سراغ طلا.  بود امن جایش طلا خواهر پیش خداروشکر

 : گفت

! ؟ یخچالتون تو ندارین کیک و شیرینی وقت هیچ شما چرا پرستو _
 ! ؟ بخورم چی الان من

 :  گفتم خنده با

 یخچال تو میوه همه اون خب! ؟ میخوري کم که نه.  بخور منو بیا تو _
 .  دیگه بردار.  هست میز روي که هم آجیل. 

 :  گفت و آمد هال به میوه از پر ظرفی با

 خریمب شیرینی راه تو واسه بریم بیا.  نمیشه شیرینی و کیک هیچی _
 .  بهمون میچسبه میخوریم راه تو. 

 :  گفتم طلا به رو و کردم وصل را نتم.  کردم نگاه را گوشیم

 .  هست عالی جناب شکم به حواسش.  صد در صد میخره مامان _
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 گذاشت پاهایش روي را پیشدستی و نشست زانو چهار مبل روي طلا
 : گفت و

 .  من فکر به جون مهري فقط.  بگیر یاد مامانت از کم یه.  والا آره _

 دست دست کمی.  بود فرستاده پیامی.  شد پیمان پیام پرت حواسم
 فرستاده را آهنگ.  کردم باز را پیامش و نیاوردم طاقت ولی.   کردم

 .  مهر با تقدیم.  بود نوشته زیرش و بود

 :  گفت سر پشت از طلا

 !؟ عشق با تقدیم بنویسه نشده روش _

 :  گفتم عصبانیت با و نشستم صاف

 ! ؟  میشی ظاهر جن مثل چرا.  ترسوندیم.  کنن سرت بر خاك _

 :  گفت و ایستاد صاف طلا

 و قد این با من اگرنه.  جان دختر هپروتی عالم تو زیادي تو _ _
 . شدم رد جلوت از هیکلم

 :  گفت طلا.  کردم گوشی جمع را حواسم
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 .  میکنیم قبول عشق با فقط ما بنویس _

 :  فتمگ.  بزند بلندي جیغ شد باعث که گرفتم پهلویش از نیشگونی

 خودت ، بهت بدم گوشیو خوايمی ؟ بگم خواينمی ايدیگه چیز _
 .  بنویس میدونی صلاح هرچی

 :  گفت و کرد خم مبل پشتی روي را خودش

 منم بعد.  نباش خسیس.  بنویس خوايمی هرچی خوب خیلی _
 .  کنیا دخالت حیاتیم مسائل تو نمیزارم

 :  گفتم و کردم بلندي يخنده

 . برسه مسائلش به تا کن پیدا حیاتشو اول تو _

 :  گفت و زد سرم پشت آرام

 که آرزوشونه همه.  خوشگلی و تیپی خوش این به دختر ، اوهوك _
 .  بندازم نگاه نیم یه بهشون

 :  گفتم خنده با
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 برقرار ارتباط باهات جورابشون لنگ شارژرو يبهانه به.  والا اره _
 .  میکنن

 :  گفت و زد خنده زیر طلا

 مونیمی کدوم ندونم بفرستن گل خوبه.  زیرپوستیه هايارتباط اینا _
  ؟ میفرسته

 :  گفتم و کردم ايخنده

  . میده انجام گلو دسته کار خودش شارژر.  مهم خیلی خلاقیت.  والا _

 :  گفت خنده با طلا

  .  بیشعوري که بس  _

 لبانم روي لبخند.  کردم ساده تشکري.  دادم گوشی به را حواسم
 : گفت خنده با طلا.  میکرد خودنمایی

 .  میاد جون مهري الان ببند نیشتو _

 :  رسید خودش از زودتر مامان صداي

 .  خریدم شیرینی واستون بیاین ، من گل دختراي _
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 :  گفتم طلا به رو خنده با

 .  میگه تورو ، پاشو _

 محکمی يبوسه و شد آویزان گردنش از.  رفت مامان سمت به مهري
 :  گفت و زد اشبرگونه

 اروکار این  کن صحبت مامانم با کم یه بیا.  بشم جونم مهري قربون _
 .  بده یاد بهش

 :  گفت میداد هول عقب سمت به را طلا که حالی در مامان

 من آویزون خودتو اینجوري گنده خرس.  عقب برو ، عقب برو _
 من.  نگو اینجوري لیلا درمورد درضمن.  شد تنگ نفسم.  کردي
 .  داره هواتو جوري چه میدونم خودم

 :  گفت خنده با طلا

  ؟ باشی داشته دوست مامانم از بیشتر منو بار یه شد ، خاله واي _

 :  گفت و گذاشت طلا بغل در را شیرینی ي جعبه مامان

 .  بگیره چشماتو جلوي _
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 :  گفتم اعتراض با

 ! ؟ جون مهري چی من _

 :  گفت و درآورد کیفش توي از را تخمه پلاستیک مامان

 . من ناز بره یادم تورو میشه مگه _

 خودش گوشی گرفتن دست مامان جلوي.  کردم جمع را گوشی
 هاهتخم دقت با و رفتم پلاستیک سمت به.  بود بزرگی سوال علامت

 . رفتم امهمیشگی مبل سمت به و برداشتم مشتی.  کردم رو زیرو را
 :  گفت جدیت با مامان

 .  کردم جارو تازه.  نداري خوردن تخمه ياجازه پرستو _

 :  گفتم ناراحتی با.  گرفت ازم را ها تخمه و آمد سمتم به

 . نه یا خوبن ببینم میخواستم فقط _

 :  مامان

 .  کردم امتحان خودم من.  نکرده لازم _
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 شیرینی چیدن مشغول که طلا دیدن با و برگشت طلا سمت به مامان
 :  گفت بود خودش براي ، ظرف در

 اون من! ؟ خبرتون چه! ؟ رفتین در قهطی از دوتا شما ، واي واي _
 .  گرفتم فردا واسه شیرینیارو

 :  گفت پر دهان با میگذاشت دهان در را شیرینی که حالی در طلا

 .  برگشتیم سرکار از گشنه و خسته.  ایمگشنه خب _

 :  گفتم خنده با

 ! ؟ خوردم میوه ظرف یک بودم من.  ايگشنه همیشه که تو _

 :  طلا

 .  میکنه تر گشنه آدمو میوه اطلاعت محض _

 :  گفت خنده با مامان

 نوم بگذره دیگه کم یه.  بیارین در غذارو یخچال تو از پاشین.  بسه _
 .  خورینمی
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 خوابتخت به مامان دعواهاي با.  بودیم بیدار شب یک ساعت تا
 شد بیهوش خستگی از تا میکرد صحبت صبح 3 ساعت تا طلا.  رفتیم

 با.  کرد بیدارمون مامان صبح 6 ساعت.  بخوابم هم من گذاشت و
 ما به رو مامان رفتن دم.  شدیم حاضر و آمدیم بیرون جا از خستگی

 :  گفت

 نمنبی.  شادي ، تفریح ، استراحت فقط.  الان از میکنیم قطع نتارو _
 .  باشه شده وصل نتش کسی

 :  گفتم مامان به رو

  ؟ گفتی هم کسی به مامان _

 :  گفت و انداخت سرش روي را شالش مامان

 .  نگفتم نه ، پدرته يخانواده منظورت اگه _

 منبود از را پیمان واکنش تا بود مناسبی زمان.  کشیدم راحتی نفس
 بیشتر اشعلاقه ابراز.  بسنجم را برخوردش داشتم دوست.  ببینم
 یردرگ.  میترسیدم لحظاتش تک تک از که بود زشتی شوخی شبیه
 :  گفت گوشم دم طلا که بودم خودم افکار
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 !؟ نگفتی بهش _

 :  گفتم قاطعیت با

 .  نه _

 :  گفت و کرد فکر کمی

 . مخالف من با دلت ولی.  نکن خودت با کارو این میگم که من _

 :  گفتم و انداختم او به نگاهی

 ؟ کار چی _

 میرفت حیاط سمت به که حالی در و برداشت را کوچکش چمدان
 :  گفت

 . عتیقه اون داشتن دوست _

 تنها داشتن دوست بود گفته بارها خودش.  نشد من جواب منتظر
.   دهد تغییر را کسی نظر تواند نمی کس هیچ که ایستمسئله
 قفل را حیاط در مامان.  رفتم  حیاط به و برداشتم را کیفم و چمدان

 آژانس سوار.  کرد الکرسی آیت خواندن به شروع زمان هم و کرد
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 خیابانها به هیجان با طلا.  کردیم حرکت ترمینال سمت به و شدیم
 :  گفتم خنده با.  میکرد نگاه

 بشیم اتوبوس سوار حداقل بزار.  نرفتیما بیرون شهر از هنوز طلا _
 .  بعد

 :  گفت خنده با طلا

 .  بزن چورتتو نیست حالیت تو _

 و دادم تکیه صندلی به را سرم من و کرد آرامی يخنده مامان
 با مسیر طول تمام.  بود زدن چورت کار بهترین.  بستم را چشمانم

 تمامی هایمانصحبت انگار.  کردیم صحبت و خوردیم خوراکی طلا
 با ابراهیم آقا و زهرا خاله.   رسیدیم ویلا به عصر 6 ساعت.  نداشت
 همراه و بود بازنشسته ابراهیم آقا.  آمدند استقبالمان به لبخند

 به دخترشان تک.  آمدندمی محمودآباد به زمانها بیشتر در همسرش
 با زهرا خاله دیدن با مامان.  میکرد زندگی جنوب همسرش همراه

 از بعد.  کشید آغوش در گرم را او و رفت سمتش به خوشحالی
 همیشگیمان اتاق به را چمدانهایمان.  شدیم ویلا وارد احوالپرسی

 به ربتش با خاله.  برگشتیم پذیرایی به لباس تعویض از بعد و بردیم
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 هب تا رفتند ساحل به مامان همراه به آن تعارف از بعد و آمد پذیرایی
 اب طلا.  کنند مطلع اخبار از را دیگرهم و کنند خلوت هم با بهانه این

 :  گفت خنده

 .  میرسه پایانبه اخبار کی ببینیم.  خب ، خب _

 :  گفتم و کشیدم ايخمیازه

 .  شهرمون برگردیم تا بیرون میریم در از که آخري يلحظه _

 :  طلا

 .  بزنیم دوري یک بریم ماهم پاشو _

 همین میشدتنگ برایش دلم که جایی تنها.  رفتیم ساحل به باهم
 جااین مدتیبراي.  کرد ترکم پیمان که زمانی.  بود ساحل همین و ویلا

 خیره دریا به روز هر.  داشت لطف منبه همیشه زهرا خاله.  آمدم
 آرامش ، میکرد برخورد ساحل به که امواجی صداي با و میشدم

 بودم داده قول خودم به که حیف.  کرد را پیمان هواي دلم.  میگرفتم
 و مرفت اتاق به.  برگشتیم خانه به و زدیم قدم کمی.  بمانم دور مدتی

 هاي فرستادن پیام که میگذشت آمدنمان از روزي دو.   خوابیدم
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 یدکش نشان و خط برایم وحشتناکی يقیافه با طلا.  شد شروع پیمان
 طلا.  میگرفت را سراغم هایشپیام تمام در پیمان.  ندهم جواب که

 و داد مامان دست به را آنها.  کرد خاموش و برداشت را هایمان گوشی
.  شد راحت خیالم هم من.  باشیم داشته آرامش هفته یک گفت

 اب سفرمان از پنجم روز.  کند درگیر را فکرم که نبود پیامی حداقل
 در را هایمانکفش.  شدیم زدن قدم مشغول و رفتیم آب لب به طلا

 و میرفتیم آب سمت به.  رفتیم راه خیس هايماسه روي بر و آوردیم
 عشرو طلا.  نبود ساحل در کسی.  برمیگشتیم عقب به موج آمدن با
 شلوارش يپاچه.  میداد قر آهنگ با زمان هم و کرد آهنگ خواندن به
 بلندي صداي وبا چرخید من طرف به ، رفت دریا سمت به و داد بالا را

 :  گفت

 .  باش کردن شنا يآماده پرستو _

 :  دادم جواب

 .  برو خودت.  نمیام آب تو من _

 : زد داد خوشحالی با طلا
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 ! ؟ خودته دست مگه _

 :  زدم جیغ.  آمدمی بر هرچیزي دیوانه این از.  دوید سمتم به

 .  نیار در بازي خل طلا _

 تمسم به سرعت با طلا.  گذاشتم فرار به پا ، دیدم را طلا دویدن وقتی
 . کشید دریا سمت به را من و رسید من به لحظه چند از بعد.  آمد می

 :  گفتم عصبانیت با

 .  بشم خیس خوامنمی من.  کن ولم طلا _

 :  گفت و کرد شیطانی يخنده طلا

 .  عمرا _

 سر خوشحالی از ايقهقه.  انداخت آب درون و کشید آب سمت به مرا
 زا سختی به گرفت امخنده کارهایش از.  کرد رقصیدن به شروع و داد
 کماکان  طلا.  انداختم آب در را او و دویدم سمتش به و شدم بلند جا

 :  گفتم خنده با.  میخندید

 . ايدیوونه واقعا تو _
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 :  گفت و انداخت آب روي را خودش

 یک زندگی اینجا.  کنم پیدا شمالی شوهر باید من.  خوبه خیلی _
 .  داره ايدیگه طعم

 :  گفتم خنده با

  ؟ میگیره تورو کی _

 :  گفت و کرد مرتب را شالش و نشست طلا

 .  هست خداشونم از.  خوشگلی و خوشتیپی این به دختر _

 :  گفتم و شدم بلند

 .  میشن نگرانمون کم کم ، بریم بیا.  صد در صد ، بله بله _

 :  گفت خنده با طلا

 .  مارو میبینن پنجره از! ؟ میشن چی نگران _

 :  گفتم و کردم ايخنده

 .  تشنمه خیلی.  برم میخوام من هرحال به.  میگیا راس _
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 : طلا

 .  دیگه بخور.  آب همه این _

.  کردم پرت سمتش به و برداشتم خیس يماسه مشتی و شدم خم
 :  داد ادامه و گفت آخی ، کرد برخورد اششانه به ماسه

  . نکردي غرقم دریا تو تا بریم باشه.  شد وحشی باز _

 ، ویلا در جلوي.  میچکید رویمان و سر از آب.  رفتیم ویلا سمت به
 با و کشید درهم را ابروهایش ، ما دیدن با مامان.  زدیم صدا را مامان
 مآرا داشت سعی که صدایی با و کوبید صورتش به آرام ، راست دست
 :  گفت باشد

 !؟ کردین درست خودتون واسه ایهقیافه چه این ، سرم به خاك _

 :  گفت هیجان با طلا

 .  بازي آب نمیریم هیچوقت ما انگار که میگی جوري یه خاله واي _

 را ورودش بلندش صداي با.  شد خانه وارد و زد کنار را مامان دست با
 . کرد اعلام
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 . خونه برگشتن دریا ماهیه دو ، سلام _

 :  گفت و کشید را طلا سر پشت از مامان 

 ، وضع این با.  دارن مهمون.  داخل میري پایین میندازي سرتو کجا _
 . نمیزاریا آبرو

 :  گفتم خنده با

 هکنمی جبران دیگه ساعت نیم نده سوتی الان این.  مامان کن ولش _
 . 

 :  گفت من به رو اخم با مامان

 ، عوض این با.  بیارم حوله برم تا همینجا بشینین.  ببینم ساکت _
 .  میکشین گند به مردمو خونه

 : داد ادامه نشان و خط با و برگشت ، رفتن حال در

 .  نشنوما صداتونو _

 به در ورودي.  بودیم شده وارد بود دریا به رو که ویلا پشت در از ما
 رارق قسمتی در پذیرایی که بود این ویلا خوبی.  میشد باز آشپزخانه
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 به که صدایی با طلا.  نداشت دید خانه نقاط دیگر به که ، داشت
 :  گفت بود آرام خودش حساب

  ؟ میخوري شیرینی _

 :  گفتم و شدم ولو صندلی روي.  رفت یخچال سمت به

 .  بخوره شکمت به کارد _

 :  گفت و چرخواند من سمت به را رویش طلا

  ؟ خوري نمی یعنی _

 :  گفتم خنده با

 .  نمیره پایین گلوم از پرتقال آب بدون _

 :  گفت هیجان با و کرد باز را یخچال در.  کرد ايخنده طلا

  . شکلات همشم.  اینجاست لاکچري ايخامه کیک یک ، پرستو واي _

 تو جذاب هايطعم همه این ؟ آخه شکلاتی چرا.  رفت درهم هایماخم
  ؟ هستند شکلات گیر همه چرا.  دنیاست

 :  داد ادامه طلا
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 . میرسم خدمتش خودم پس خورينمی شکلاتی که تو _

 از را کیک ظرف بلافاصله و گذاشت میز روي را پرتقال آب پارچ
 اب.  رفت کیک سراغ به و برداشت کوچکی چاقوي.  کرد خارج یخچال

.  دبو انگیزوسوسه واقعا کیک ظاهر.  رفتم کیک سمت به کنجکاوي
  : گفتم و گرفتم جلویش را دستم.  شد ور حمله کیک سمت به طلا

 .  نکن خرابش.  خاصیه مناسبت مخصوص حتما کیک این _

 :  گفت دلخوري با طلا

 فردا امروز دارم چیزو همه و سالگردا و تولدا آمار من.  کیکو من بده _
 .  خریده من واسه عمو حتما.  نیست خبري هیچ

 :  گفتم اخم با

 .  بخره کیکی همچین تو واسه نیست بیکار عمو ، نشو بچه طلا _

 :  گفت عصبانیت با و کوبید زمین به را پایش هابچه مثل طلا

 ... . یا بخورم میدي کیکو الان همین یا _

 : گفتم و کردم قطع را حرفش
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  ؟...  چی یا _

 :  گفت و داد فشار هم روي را لبهایش

 .  میخورم کیکو بعد و میکشم تورو اول یا _

 . برگشتیم صدا سمت به و کشیدیم جیغ ، ايمردانه يقهقه صداي از
 قلبم روي را دستم.  شد خورد ظرفش داخل و افتاد دستانم از کیک

 لاط.  رفتم غره چشم بود ایستاده رویمان روبه که مردي به و گذاشتم
 . شد قرمز ناراحتی از و انداخت بیچاره کیک به بعد و مرد به نگاهی
 :  گفت بلندي صداي با ناگهان

 اياجازه چه به ؟ میترسونین رو بچه دوتا نمیکشین خجالت _
 ! ؟ اینجا اومدین یواشکی

 :  گفت و انداخت کیک به نگاهی

 .  کردین داغونش قشنگمو کیک _

 به بقیه ما جیغ صداي از.  بود دوخته چشم طلا به تعجب با مرد
 ، انداخت آشپزخانه به را خودش حوله با مامان.  آمدند آشپزخانه

 :  گفت و کوبید صورتش به را دستش دوباره
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 ! ؟ خبره چه اینجا ، مرگم خدا _

 :  گفت بالاخره و میکرد نگاه ما به تعجب با زهرا خاله

 ! ؟ شنا بودین رفته _

 ظاهري.   بود آمده آشپزخانه به هم دیگري خانم مامان و خاله از غیر
 با . برد پی نصبتشان به میشد ، مرد آن با شباهتش از و داشت شیک
 :  گفتم و زدم طلا به آرنج

 .  داشتن مهمون _

 :  گفت عصبانیت با طلا

 .  شد خراب من کیک و ترسوند مارو اقا اون.  باشن داشته خب _

 :  گفت عصبانیت و شوك میان حالتی با مامان

 ! ؟ تو کیک _

 :  گفت مامات به رو عصبانیت با طلا

 .  من کیک بله _

 :  گفت مرد
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 .  نداشت شمارو قابل _

 صورت به لبهایم.  کردم نگاه خاله به تعجب با ، مرد حرف شنیدن با
 هتوج با ، دید را طلا يقیقافه وقتی خاله.  شد باز خنده به ناخودآگاه

 :  گفت سریع داشت  او از که شناختی به

 ، بودن گذاشته ما یخچال تو امانت به فرهاد آقا کیکو این ، جان طلا _
 .  کنن سورپرایزشون و دوستشون پیش برن بود قرار چون

 مرد به رو خجالت با مامان.  رفت وا مشهودي کاملا صورت به طلا
 :  گفت

 نمی من دختراي.  خدا به شدم شرمندتون من فرهاد آقا واي _
 ... ولی بهشون بودم گفته البته.  داریم مهمون دونستن

 هب دوباره نشان و خط از بعد ، کرد غلیظی اخم و برگشت ما سمت به
 :  گفت و برگشت فرهاد آقا سمت

 .  ببخشین خودتون بزرگی به شما.  انگار رفته یادشون _

 :  گفت مهربانی لبخند با بود ایستاده فرهاد آقا کنار که خانمی
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 این.  میدونستن کجا از هابچه.  حرفیه چه این میکنم خواهش _
  .بودن آورده هابچه واسه جان فرهاد کیکو

 پایین را سرش خجالت با بار اولین براي طلا.  مهربانی خانم چه
 .  انداخت

 با و گذاشت میز روي را هاحوله مامان.  کردند ترك را آشپزخانه همه
 ار کیک تا شد خم فرهاد آقا.  رفت بیرون آشپزخانه از داري معنا نگاه

 :  گفت تمام پررویی با طلا که بردارد زمین از

 خودمون نکشین زحمت.  آوردین ما واسه کیکو گفتن مامانتون _
 .  برمیداریم

 را شدست که گرفتم بازویش از نیشگونی.  شدم خیره طلا به تعجب با
 :  گفت و کشید

  . میموند سالم کیک اگرنه ترسوندن مارو ایشون.  میگم دروغ مگه _

 به رو دخترکش ژستی با و گذاشت جیبش در را دستانش فرهاد آقا
 :  گفت مریم
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 کیک هرحال به.  بودین خورده کیکو ، ترسوندمتون نمی من اگه _
 .  نمیرسید من دست به سالم

 :  گفت و گذاشت میز روي و برداشت را کیک طلا

.  ریخته بهم ظاهرش کم یه فقط ، نخوردست دست الان خب _
 .  ببرینش میتونین

 ، هم فرهاد آقا.  گذاشت نمایش به را هایشدندان ، گشاد لبخندي با
 کمی.  ایستاد طلا مقابل درست و آمد جلو کم.  زد نمادندان لبخندي

 حق از.  شدم او بلند قد متوجه تازه.  کرد خم طلا سمت به  را سرش
 در را اشورزشکاري اندام و بلند قد.  بود خوشتیپ خیلی ، نگذریم
 ودب گذاشته نمایش به اشمشکی اسلش شلوار و جگري قرمز تیشرت

 ردمیک خودنمایی راستش دست در مشکی رنگ به بندفلزي ساعتی. 
 درهم هایش اخم.  کردم نگاه طلا به و گرفتم او ظاهر از را حواسم. 

 به شباهت بی.  شد خیره فرهاد آقا هايچشم به و رفت تر جلو.  بود
 :  گفت لبخند همان با فرهاد آقا.  نبودند جنگی خروس

 هخرید شکمو کوچولوي دختر یه واسه کیکو ، میکنم فکر که حالا _
 .  داره زیادي يعلاقه شکلات به که.  بودم
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 ، تمام پررویی با فرهاد آقا.  نداشت صلح انتظار.  کرد تعجب اول طلا
 .  شد خارج آشپزخانه از و کشید را طلا لپ

 از هم و بود گرفته امخنده هم.  خوردم جا مرد آن حرکت از هم من
 به و گذاشت اشگونه روي را دستش طلا.  بودم متعجب برخورد این

 حرص با طلا.  بگیرم را امخنده جلوي نتوانستم.  چرخید من سمت
 :  گفت

  . میکشه منو لپ.  بچه میگه من به.  میدم نشونش.  بخند ، بخند _

 دوش دادم ترجیح بود شده خشک تنم به لباس.  برداشتم را حوله
 :  گفتم و رفتم اتاق سمت به.  بگیرم

 .  کنم فکر زیاده سنش.  نخور حرص _

 :  گفت حرص با طلا

 سنی میدونم که من.  بزرگتره من از سال ده فوقش! ؟ گفته کی _
 . بزرگ قیافش.  نداره

 :  گفتم خنده با

 ! ؟ میشناسیش مگه _
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 :  گفت و رساند من به را خودش

 ! ؟ کیه نفهمیدي تو مگه _

 :  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ! ؟ کیه.  نه _

 :  گفت هیجان با طلا

 کلی سال هر.  دیگه جون زهرا يخواهرزاده.  دیگه خنگی که بس _
 مامانش ندیدي.  میکنه جان فرهاد ، جان فرهاد.  میکنه تعریف ازش
 ؟ جون زهرا شبیه چقد

 :  گفتم هیجان با.  بودم خنگ واقعا من.  میگفت راست

 .  مسافرت اومدن حتما.  تهرانین که اینا.  میگیا راس _

 :  گفت و زد پیشانیش به طلا

  . نیستم طلا نگیرم اینو حال من.  بمونن اومدن اینا.  میگیا راس _

 :  گفت و انداخت حمام درون را خودش

 .  بیار لباس واسم.  میام زود _
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 ، رفت آشپزخانه به طلا.  پوشیدیم مرتب هايلباس ، حمام از بعد
 ظرف داخل تیکه چند و درآورد ظرف درون از را بیچاره کیک

 : گفتم تعجب با.  گذاشت

 !؟ میکنی کار چی _

 :  گفت و زد پرشیطنتی لبخند

 .  بخورم خواممی خب! ؟ نیاورده من واسه مگه _

 :  گفتم تعجب با

 ! ؟ شدي خل _

 :  طلا

 !؟ رفته یا هست ببین برو فقط.  نه _

 نبی از را صدایش کردم سعی.  سپردم گوش و رفتم پذیرایی نزدیک
 و برگشتم آشپزخانه به.  بود نرفته جایی.  بله.  دهم تشخیص صداها
 :  گفتم

 .  هن یا بمونی زنده بزاره جون مهري نمیکنم تضمین من ولی.  نرفته _
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 :  گفت خنده با

 .  نگیر کم دست جونو مهري مهربون قلب _

 و دکر بلندي سلام.  رفتیم پذیرایی به و برداشت را اشپیشدستی
 کنار.  بگیرم را امخنده جلوي کردم سعی.  نشست فرهاد روي روبه
 :  گفت مهربانی با زهرا خاله خواهر خانوم زهره.  نشستم طلا

 .  قشنگ دختراي ، به به _

 :  گفت و زد لبخندي طلا

 .  کردیم جیغ جیغ همین واسه ، ترسیدیم خیلی ما ، ببخشین _

 :  گفت مهربانی با خانوم زهرا

 قبول عذرخواهیشونو شما حالا.  نکرد درستی کار جان فرهاد.  بله _
 .  کنین

 :  گفت و زد لبخندي تمام بدجنسی با طلا

 .  نکردن عذرخواهی فرهاد آقا اخه _

 :  گفت و کرد مصلحتی ايسرفه مامان
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 .  زشته.  حرفیه چه این ، دخترم جان طلا _

 :  خانوم زهره

 .  کنه عذرخواهی باید فرهاد.  جان مهري نه _

 .  داد تکان سر پسرش به رو و

 :  فرهاد

 بابت کردم ایشون تقدیم کیکو اون من ، کردن فراموش خانوم طلا _
 .  عذرخواهی

 :  طلا

! ؟ کنن تقدیم داغونو کیک رسم دنیا کجاي.  خان فرهاد ببخشید _
  . چیزي یه بود اولش مثل باز حالا

 به تعجب با و شده گرد هایشچشم.  بود دیدنی واقعا مامان يقیافه
.  خوردمی حرص و گرفته دندان به را پایینش لب.  بود زده زل طلا

 :  گفت رفته بالا ابروهاي با فرهاد
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.  نمک تقدیم عذرخواهی عنوان به سالمشو یک بریم بیارین تشریف _
 ،  هم الان همین شما هرچند.  خواستین خودتون که طعمی و طرح هر

 .   هستین داغون کیک همون خوردن مشغول

 :  گفت و گذاشت دهان در و برداشت کیک ايتیکه طلا

 يهدیه زشته خیلی میگن همیشه مامان آخه.  متین فرمایشتون _
 .  نکنی قبول کسیو

 :  گفت خنده با زهرا خاله

 کیک هیچ از تونهنمی ، داره دوست شکلاتی کیک خیلی جان طلا _
 که کیکی کدوم هر واسه میبري دخترارو الانم.  بگذره شکلاتی
 شکلاتی پرستو درضمن.  درمیاري دلشون از و میگیري دارنو دوست
 .  باشه حواست نداره دوست

 :  گفت سریع مامان

 .  میکنه شوخی طلا.  نیست نیازي.  حرفیه چه این جان زهره نه _

 :  گفت اصرار با جون زهره اما
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 همش روز پنج.  میزنن دوریم یه بهانه این به.  جوونن اینا ، اصلا نه _
 .  هستن ما با

 تا داد تذکر حسابی اتاق در.  کند مخالفت کشید خجالت مامان
 :  گفت التماس با طلا.  نرویم هرجایی و باشد درست رفتارمان

 نمی خاله نبود درستی آدم اگه.  نیستیم که بچه جون مهري _
 .  بریم جایی باهاش گذاشت

 :  گفت و گرفت را طلا گوش مامان

  ؟ میکنی کل کل باهاش داري نفهمیدم کردي فکر ورپریده _

 جیغ کمی طلا.  بود هاحرف این از تر تیز مامان.  زدم خنده زیر بلند
 خنده با طلا.  کردند خندیدن به شروع مامان با بعد ولی کرد جیغ
 :  گفت

 دلمون بخره کیک دوتا بزار.  منو کرد یکسان خاك با پسره ، خاله _
 .  بشه خنک

 : گفت و زد لبخندي مامان

 .  باشین خودتون مواظب.  نکنم تاکید دیگه _
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.  بود ما منتظر در جلوي فرهاد.  شدیم خارج اتاق از و بوسیدیمش
 رصح با طلا.  میزد لبخند ما به و بود ایستاده مشکیش پاترول کنار
 :  گفت آرام

 .  شده گشاد دهنش میزنه لبخند که انقد _

 تسم به.  نکند خرابکاري این از بیشتر تا ، زدم بازویش به آرنج با
 :  گفت آرامی صداي با طلا.  کردیم حرکت فرهاد ماشین

 .  بشینیا جلو ، پرستو _

 :  گفتم و انداختم او به نگاهی نیم

 .  عمرا _

 تا کرد کمک و کرد باز را در فرهاد.  رفتم ماشین عقب در سمت به
 و کرد باز طلا براي را جلو در.  نشستم و کردم تشکري.  شوم سوار

 :  گفت بلندي صداي با طلا که کند کمکش خواست

 .  بشینم تونممی خودم من _
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 با فرهاد.  کشید بالا سرعت به را خود و گرفت در کنار را دستش
 جلوي از را اشآفتابی عینک.  شد ماشین سوار و بست را در لبخند
 :  گفت و کرد روشن را ماشین.  زد چشم به و برداشت ماشین

 من ، گرفت قرار استقبال مورد خیلی قبلی کیک که این به توجه با _
 مورد کیک میتونین هم شما.  خریدم کیکو اون که میرم همونجایی
 .  کنین انتخاب صعلاقتونو

 :  طلا

 ! ؟ ینکن سورپرایز دوستتونو برین خواستین نمی شما مگه ببینم _

 :  گفت لبخند با فرهاد

 .  شد عوض نظرم کلا دیدم شمارو _

 :  طلا

 و شده عوض نظرتون ما دیدن با که بوده ارزشمند دوستتون چقدر _
 .  شدین خیالشبی

 :  گفت و شد خیره رو بهرو به فرهاد
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 هم من!  ؟ عذرخواهی واسه خواستین نمی کیک مگه.  بگذریم _
 .  میدم انجام کارو همین دارم

 جلوي فرهاد.  نگفت چیزي قنادي به رسیدن تا و کرد سکوت طلا
 هايصندلی و میز ، مغازه يمحوطه در.  داشت نگه شیکی يمغازه
 همغاز وارد.  بود پر آنها از بعضی که ، بود شده گذاشته فلزي سفید
 هاکیک انواع.  رفت کیکها ویترین سمت به معطلی بدون طلا.  شدیم

 دیمبو هاکیک محو.  میزدند لبخند ما به شیشه پشت زیبا هايطرح با
 :  گفت فرهاد که

 .  کنین انتخاب میتونین.  عزیز هايخانوم خب _

 :  گفتم آرام و زدم طلا به آرنج با

 . طرفه بچه با انگار کنین انتخاب میگه جوري یه.  سرمون بر خاك _
 .  نخوردیم کیک تاحالا اینکه یا

 :  گفت من هايحرف به توجه بدون طلا

 .  بودم دیده رویاهام تو کیکو اون.  پرستو واي _
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 و کوبیدم پیشانیم به دست کف با.  کشید سوت مغزم طلا حرف از
 :  گفتم

 خرممی واست میام فردا نکن آبروریزي.  اينخورده کیک مگه.  طلا _
 . 

 :  گفت خنده با طلا

 . بخره خوبشو بخره خوادمی که حالا.  وظیفش.  بخره بزار _

 : شنیدیم سر پشت از را فرهاد صداي.  کردم نگاه طلا به تعجب با

 ، شیدنینو یه بیارین تشریف ، کردین انتخاب کیکتونو اینکه از بعد _
 .  باشین من مهمان چیزي

 :  گفت و برگشت فرهاد سمت به پهنی لبخند با طلا

 امگشنه من که زودباش پرستو.  کردم انتخاب من.  خوب هم خیلی _
 . 

 :  گفتم تعجب با

 .  شده چیزیت یه تو _
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 لبخند با فرهاد. نشستیم محوطه در.  کردم انتخاب کوچکی کیک
 :  گفت

 .  متواضعین خیلی دوستتون برعکس _

 :  گفت عصبانیت با طلا

  . ببخشمتون کردن خواهش مامانتون بالاخره.  گذرمنمی حقم از من _

 :  گفت و کرد بلندي يخنده فرهاد

 ! ؟ اومده خوشم شخصیتتون چیه از میدونین.  بله _

 :  طلا

 !؟ چی _

 . جوابیتون حاضر _

 :  گفت و گذاشت میز روي را دستانش.  شد خم جلو به کمی طلا

  ؟ حالا تا نبوده حاضرجواب اطرافتون ، واقعا یعنی _

  فرهاد با لبخند گفت :
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  حاضرجواب شیرین نبوده . _

گداشتم کمی به سمت جلو خم شدم دستانم را همانند آنها روي میز 
  و گفتم :

  یه کم زود باهم دختر خاله ، پسرخاله نشدین ؟ _

فرهاد دست به سینه به صندلی تکیه داد . طلا هم سکوت کرد . ادامه 
  دادم :

  بهتره برگردیم . مامان نگرانمون میشه . _

  فرهاد مارا جلوي در ویلا پیاده کرد . طلا با خنده گفت :

  از این به بعد ، از هرچی کیک متنفر میشه . _

  وارد ویلا شدیم . مامان نگران به استقبالمان آمد و گفت :

  چقدر دیر کردین . _

  طلا با خنده گفت :

  سرجمع ، دو ساعت هم که نیست رفتیم . _

  مامان با اخمی نمایشی گفت :



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 250  

 

  مادر نشدین که منو درك کنین . _

وارد اتاق شد . قرصی برداشت و با آخر شب ، مامان با لیوان آب 
لیوان آب سرکشید . روسري اش را دور سرش پیچید و رو به ما گفت 

:  

 امروز خیلی حرصم دادین ، از عصر سردرد شدم . _

 :  ادامه داد و کشید دراز ما به پشت

 .  نیاد در صداتونم بخوابین _

 که زمانهایی مخصوصا.  داشت سنگینی خواب مامان.  خندیدیم ریز
 نمی بیدارش صدایی هیچ و میبرد خوابش سرعت به ، میخورد دارو
 : گفت آرام و کشید دراز کنارم طلا.  کرد

 میشه راحت ، خوابیده سنگین مامانت که حالا.  دریا لب بریم بیا _
 .  رفت و پیچوند

 :  گفتم آرامی صداي با

 ! ؟ چی بگه مامان به و ببینه کسی اگه _
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 :  طلا

 دیگه روز دو.  خوابن همه الان.  میریم یواشکی! ؟ بگه میخواد کی _
 . میگذره خوش بریم بیا.  برمیگردیم

 موافقت.  میشد تنگ دریا براي دلم.  بود طلا با حق.  کردم فکر کمی
 به.  شود هماهنگ مامان هاينفس صداي تا کردیم صبر کمی.  کردم
 خارج اتاق از و برداشته را هایمان شال و مانتو.  شدیم بلند آرامی
 نور با پذیرایی يگوشه آباژور  ، تنها و بود خاموش ها چراغ.  شدیم
 در سمت به که طورهمان.  میکرد خارج مطلق تاریکی از را فضا کمش

 شدیم خارج آشپزخانه در از و پوشیدیم را شالمان و مانتو ، میرفتیم
 از.  میوزید دریا روي از خنکی نصبتا باد.  رفتیم دریا سمت به و

.  گرفتیم را هم دستهاي و زدیم لبخند صورتمان پوست با باد برخورد
 نزدیک.  میرسید گوش به دریا امواج صداي تنها و بود تاریک جا همه
 زوزه شب تاریکی در خوفناکی صورت به دریا.  ایستادیم آب

 :  گفتم و گرفتم را طلا بازوي.  میکشید

 ما و بیاد ما سمت به.   بیاد بیرون دریا دل از هیولا یک الان کن فکر _
 .  دریا دل تو ببره خودش با زور به رو
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  : گفت و فشرد را دستم کمی و گذاشتو من دست روي را دستش طلا

 بشه خارج آدمیت جلد از رسید ما به وقتی.  نما انسان هیولاي یک _
 .  باشه تیز دندوناي از پر دهنش و باشه داشته بزرگ سر یه. 

 :  گفتم هیجان با

 .  یخبندان عصر تو جونورا اون مثل _

 :  طلا

 وجود چیزایی همچین یه درصد صد ولی.  کارتون درسته بالاخره _
 . شخصیتاش بقیه مثل.  ساختن روش از که داره

 :  تمگف و شدم خیره دریا سیاهی به.  نشستیم سیمانی هايبلوکه روي

  . میکردم سکته اگرنه ، نداره واقعیت خوبه _

 :  طلا

 بگیم کسی به اینکه بدون ما مثلا.  داره واقعیت میگم که من _
 هايجنازه و میشیم غیب یهو بعد.  شب دل تو اونم.  دریا لب اومدیم
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.  کنن خودکشی خواستن میگن بعد.  ساحل میاره آب هايموج مارو
 .  کشیده دریا داخل به رو ما نما انسان هیولاي همون حقیقت در ولی

 :  گفتم ترس با

 .  ببریم لذت فضا از بزار.  میترسم من.  دیگه کن بس طلا _

 :  طلا

 جیغ نزنه خشکت بیرون اومد دریا دل از کسی الان اگه فقط باشه _
 .  میکنیم فرار و میزنیم

 :  گفتم و کردم نگاهش کمی

 .  قبول باشه _

 غرق پیمان و خودم دنیاي در من و شدیم خیره دریا به سکوت در
 سعی تمام.  گرفتم فاصله آن از روز چند این تمام که دنیایی.  شدم

 سیاهی به و کشیدم آهی.  نکنم فکر پیمان به تا کردم را خودم
 با.  میخورد تکان چیزي ها دست دور آن در.  دوختم چشم روبهرو

 افکارم به.  بود دریا درون کسی انگار.  کردم نگاه بیشتري دقت
 ازگاهی هر و بود تاریک جا همه.  کردم نگاه اطراف به و خندیدم
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 خیره روروبه به دوباره.  میرسید گوش به هادست دور از خنده صداي
 به شروع قلبم.  آمدمی ساحل سمت به دریا درون از جسمی.  شدم
.  میشد آن متوجه هم طلا بود چیزي اگر.  زدم توهم حتما.  کرد تپش

 پس.  بود دیگري سمت به سرش.  کردم نگاه طلا به چشمی زیر
 ما سمت به دریا درون از کسی.  دادم روروبه به را نگاهم.  نبود چیزي

 نگاه طلا به.  میشد ترنزدیک لحظه هر و بود آب درون کمر تا.  امدمی
 ار نگاهم.  بود شده سفید رنگش.  میکرد نگاه همانجا به اوهم.  کردم

 ما رويبهرو.  بود شده خارج دریا از تقریبا مرد.  دادم روروبه به
  : گفتم آرام.  نمیشد دیده اشچهره.  میکرد نگاه ما به و بود ایستاده

 . شدیم خیالاتی _

 ودب ایستاده.  کردم نگاه مرد به ، نیز من.  بود خیره مرد به کماکان طلا
 :  گفتم و فشردم را طلا سرد دست.  نگریستمی را ما و

 ! ؟ کیه این طلا _

 :  گفتم و کشیدم را دستش.  نداد جوابی هیچ طلا

 .  بریم پاشو _
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 به.  نمیداد نشان العملیعکس هیچ و بود شده مجسمه مثل طلا
 صداي با.  کرد حرکت ما سمت به مرد.  نبود کسی کردم نگاه اطراف
 :  گفتم بلندي

 .  بریم پاشو ، طلا _

 :  کرد زمزمه لب زیر طلا

 .  دریا هیولاي _

 .  مکرد اصرار.  نخورد تکانی.  کشیدم بالا سمت به را طلا و شدم بلند

 .  شو بلند خدا رو تو _

 : کرد زمزمه طلا

 . بُکُشه مارو خوادمی _

 . زدم داد.  رسیدنمی زورم ولی.  کشیدمش بیشتري قدرت با

 .  میرسه داره ، پاشو _

 میکنم خواهش ، من خداي.  نداشتم را مرد آن به کردن نگاه جرات
 ناگهان.  بود ما نزدیک میشنیدم را مرد هايقدم صداي.  کن کمکمان
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 شده خارج مرد کالبد از هیولا آن حتما.  کرد زدن جیغ به شروع طلا
 کشیدن فریاد به شروع هم من.  بود دریا و مرد سمت به پشتم.  است
 :  گفت ما صداي از تربلند ايمردانه صداي.  کردم

 !؟ شده چی ؟ میزنین داد چرا ، شده چی _

 بیشعور پسره.  شدم خشک ، فرهاد دیدن با و برگشتم مرد سمت به
 امسینه روي را دستم.  دوم بار براي همآن ، بود ترسانده را ما

 :  میزد جیغ طلا.  گذاشتم

 . هیولا ، هیولا _

 با و.  زد زانو رویشبهرو نیز فرهاد.  دادم تکانش و نشستم کنارش
.  دبو شده کبود لبهایش.  شد ساکت طلا.  داد تکان را طلا عصبانیت
 :  گفتم و چرخواندم خودم سمت به را صورتش

 .  نترس.  آشناست _

 پاي و دست هنوز.  چکید هایشگونه روي بر طلا چشمان از اشک
 :  گفتم و کشیدم آغوش در را طلا.  میلرزید خودم

 .  نیست هیچی.  عزیزم نترس _
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 چشمانش از.  چرخید فرهاد سمت به و کرد جدا خود از را من طلا
 ندبل.  زد فرهاد صورت به محکمی سیلی ، باره یک به.  میبارید آتش

.  دمیکر نگاه طلا رفتن به ناباوري با فرهاد.  دوید ویلا سمت به و شد
 انسان هیولاي آمدن ترس ابتدا.  بودم شده شکه فرهاد مانند هم من
 صورت به که محکمی سیلی آخر در و طلا ترس بعد و دریا دل از نما

 صادر فرمانی مغزم.  انداختم نگاهی فرهاد به.  آمد فرود بیچاره فرهاد
 میشد وضوح به که صدایی با سکوت کمی از بعد فرهاد.  کرد نمی
 :  گفت یافت آن در را عصبانیت هايرگه

 !؟ بود شده مزاحمتون کسی _

 :  گفتم لرزانی صداي با

 .  نه _

 :  داد ادامه

 ! ؟ ترسیدین چی از پس _

 عقلمان به میگفتم که هرچیزي! ؟ میدادم جوابی چه.  کردم سکوت
 :  داد ادامه فرهاد.  انداختم پایین را سرم.  میکرد شک
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 ! ؟ بیوفته هااتفاق این شد باعث چی بگی میشه _

 فکر بدون.  است دارخنده بگویم هرچیزي.  من خداي! ؟ بگم چی
 :  گفتم

 .  ترسیدیم یعنی.  ترسید _

 :  گفت عصبانیت با فرهاد

 !؟ میکنین کار چی اینجا تنها و تک ، شب وقت این بگین میشه _

 :  زدم فریاد و شدم عصبانی هم من ، او عصبانی برخورد از

 . بگیریم اجازه شما از باید نمیدونستیم _

 :  داد ادامه قبل از تر عصبانی فرهاد

 اونم زبون ، هیچی که تو.  کوچولو خانوم نبر بالا من واسه صداتو _
 .  میکنم کوتاه

 و یدمکش را دستم عصبانیت با.  کشید ویلا سمت به و گرفت را بازویم
 :  گفتم

 .  کن ولم _
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 :  گفت و کرد ول را دستم

 .  بیوفت راه _

 محکمی ولی آرام صداي با در جلوي.  کردیم حرکت ویلا سمت به
 :  گفت

 . بوده چی ماجرا بدین توضیح باید فردا _

 نشسته صندلی روي بر آشپزخانه در طلا.  شدم ویلا وارد جواب بدون
 :  گفتم و رفتم سمتش به دیدنش با.  بود کیک خوردن مشغول و

 ! ؟ خوبی _

 :  گفت و شد خیره هایمچشم به طلا

 .  واقعیه کردم فکر.  میمرم دارم افتاده قندم _

 :  گفت و ایستاد کنارم فرهاد

 ! ؟ باشم دروغ میخواستم _

 :  گفت و انداخت پایین را سرش طلا

 .  نمیگم رو شما _
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 :  گفت سماجت با فرهاد

 .  خوردم سیلی چرا بگین باید.  رین نمی جایی نگین تا _

 دست و گذاشت طلا رويبهرو و درآورد میز پشت از دیگري صندلی
 :  گفت جدي صدایی با و نشست سینه به

 .  منتظرم _

.  داشت پا به شلوارك تنها فرهاد.  شد فرهاد ظاهر جمع حواسم تازه
 :  گفت تعجب با نیز طلا.  شد گرد هایمچشم

 .  لختی تو مرگم خدا _

.  کردم او به را پشتم نیز من.  گذاشت صورتش روي را دستانش
 :  گفت عصبانیت با فرهاد

 .  بدین جوابمو.  نگین پرت و چرت! ؟ چیه لخت _

 :  گفت و شد بلند صندلی روي از طلا

 .  بخوابیم میریم ما اجازتون با.  نمیشه اینجوري هرحال به _
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 جدیت با.  کرد نشستن به مجبور را طلا و کشید را طلا دست فرهاد
 :  گفت

 اونجوري.  میگم همه به موضوعو فردا هم من.  ندین جواب میتونین _
 دهبو چی جریان و میکردین چیکار اونجا بدین توضیح همه واسه باید

. 

 :  گفتیم زمان هم طلا با

 .  نه _

 :  گفت لبخند با و انداخت چپش پاي روي را راستش پاي پیمان

 . میدم گوش _

 :  کرد اشاره من به طلا

 . بگو تو _

 :  گفت و بست را چشمانش طلا.  کردم رد ابرو و چشم با

 .  ترسیدیم شما از _

 :  گفت جدیت با فرهاد
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 ! ؟ چرا _

 :  گفت و کرد پوفی طلا

 مارو اومدین آدمیزاد شکل به هستین دریا هیولاي کردیم فکر _
 .  دریا تو بِکشین

 گویی.  بود زده زل طلا به تعجب با فرهاد.  کشید عمیقی نفس طلا
 خندیدن به شروع بلندي صداي با لحظه چند از بعد.  بود نکرده باور
 یمکرد نگاه هم به.  رفت بیرون آشپزخانه از و شد بلند جایش از.  کرد

 :  گفتم ناراحتی با. 

 .  کرد شک عقلمون به کنم فکر _

 :  طلا

 به فردا خداکنه.  کرد شک عقلمون به دید اونجوري رو ما وقتی  _
 .  بیرون اومدیم ما نگه کسی

 :  گفتم و انداختم صندلی روي را خودم

 .  داره تعجب جاي نیومد کسی که همین ، تو جیغاي اون با _



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 263  

 

 :  دادم ادامه.  میزد تند هم هنوز.  گذاشتم قلبم روي را دستم

 .  بودم نترسیده اینجوري عمرم توي _

 :  گفت و بست را چشمانش طلا

 این.  بیشعور پسره.  دیدم چشمام جلوي مرگو.  ترسیدم خیلی _
 میخواد دلم کن باور.  کنن سرش بر خاك.  دریا تو رفته شب وقت

 .  بترسه خودشم سایه از داره عمر تا که بترسونمش جوري

 :  مگفت خنده با.  کردیم خندیدن به شروع هم با و کردیم سکوت کمی

 .  نمیکنم صحبت وحشتناك چیزاي از دیگه تو جون به _

 :  گفت خنده با طلا

 .  زدم تمیزي سیلی چه _

 :  گفتم.  کردیم خندیدن به شروع دوباره دوتایی

 لیسی با سیلیتو جواب بود هرکسی.  بود دیدنی قیافش.  واي ، واي _
 .  میداد
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 فتگ و گرفت بینیش و دهان جلوي سکوت معناي به را انگشتش طلا
 : 

 مچمونو تا اتاق تو بریم پاشو.  میشن بیدار همه الان.  بابا آروم _
 .  نگرفتن

 زدرا که حالتی همان به مامان.  برگشتیم اتاق به پاورچین پاورچین
 و رفتیم جایمان به و کشیدیم راحتی نفس.  داشت قرار ، بود کشیده

 واقعی هیولاي اگر بعد يدفعه.  بود پرماجرایی شب.  کشیدیم دراز
 .  کنیم نمی باور بیاید سراغمان به هم

 بلندي صداي با مامان.  شدیم بیدار خواب از مامان صداي با صبح
 :  گفتم و گذاشتم سرم روي را بالشت.  میکرد صحبت

 .  کن صحبت آروم کم یه خدا تورو.  مامان _

 :  گفت قبل از بلندتر مامان

 .  برمیگردیم زود صبح فردا.  بازار بریم باید.  زودباشین _

 :  گفتم و کشیدم جیغی.  زد پهلویم به محکمی لگد طلا

 .  چته _
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 :  گفت خمیازه با طلا

 .  میومدم قوس و کش داشتم.  ببخشین _

 :  گفتم و کردم پرتاب مخالف سمت به را پایش ، پا با

 .  درازي که بس _

 :  گفت میرفت بیرون اتاق از که درحالی مامان

 .  باشین پایین آماده و حاضر دیگه ساعت نیم تا _

 از.  بود خواب هنوز مغزم.  دادم تکیه دیوار به را پایم و زدم غلتی
 :  گفتم جیغ با و پرید سرم از خواب ، طلا بلند يخنده

 !؟ مگه مستی! ؟ وحشی چته _

 خنده با میزد غلت و بود گرفته بغل در را بالشتش که درحالی طلا
 :  گفت

 . دیشب زدم ملسی گوشی تو چه _

 :  گفت و بوسید را دستش

 . درومد کردنش ضایع تلافی _
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 :  گفتم و نشستم چهارزانو

 ضایع به ربطی چه.  گفت حقیقتو بدبخت اون.  ايخجسته خیلی _
 .  بگیري شکمتو جلو خواستمی! ؟ داشت تو کردن

 :  گفت اخم با طلا

 .  میکشید شعورش باید _

  !؟ باشه داشته هواتو که کارشی چه _

 خودش با کمی طلا.  شدم رختخوابم کردن جمع مشغول و شدم بلند
 هم دور همه.  رفتیم پذیرایی به شدن آماده از بعد.  شد بلند و زد غر

 تا یمرفت آشپزخانه به و کردیم سلام.  بودند صحبت مشغول و نشسته
 ما دیدن با.  بود صبحانه خوردن مشغول فرهاد.   بخوریم صبحانه
 طلا.  شد خوردن مشغول دوباره و داد تکانی را سرش و زد لبخندي

 به و دادم فشاري را بازویش.  کرد کج را دهانش کرد ریز را چشمانش
 میز روي و آوردم در را عسل و کره ظرف.  رفتم یخچال سمت

 :  گفت و انداخت فرهاد به نگاهی.  آمد آشپزخانه به مامان.  گذاشتم

 .  بریزم چاي براتون بشینین _
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 ما به توجه بی که فرهاد به درهم هاي اخم با و رفت گاز سمت به
 جلوي.  کرد نگاه میگذاشت دهان در گردو و پنیر و نان يلقمه

 ما جلوي را چاي کرده گره ابروهاي با مامان.  داشتم نگه را امخنده
 گفت اياجازه با و نوشید را چایش فرهاد.  نشست کنارمان و گذاشت

 :  گفت اشکرده گره هاي اخم با مامان.  شد خارج آشپزخانه از و

 .  بیوفتیم راه که زودبخورین _

 خاله.  بودند  رفتن يآماده همه ، آمدیم بیرون آشپزخانه از که زمانی
 :  گفت لبخند با زهرا

 بریم بخوایم هرجایی امروز گفته.  هست فرهاد خداروشکر _
 .  میبرتمون

 :  گفت و کرد نمایشی ايخنده مامان

 .  نمیشیم مزاحمشون _

 :  گفت زهره خاله

 . نمیشه چیزي.  بده اختصاص ما به روزشم یه.  عزیزم وظیفشه _



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 268  

 

 طلا.  رفتیم محلی بازار سمت به و شدیم فرهاد ماشین سوار
 خاله.  میکرد شرکت هابحث در و بود صحبتها به حواسش مدتتمام
 لبخندي.  بود او به توجهش يهمه و میکرد نگاه را او لبخند با زهره
 حالت به چیز همه فرداپس از.  شدم خیره بیرون به شیشه از و زدم
 ندب نفسم فکرش از و بود کرده را پیمان هواي دلم.  میگشت باز قبل
 .  کنم روشن را گوشیم تا شود فردا زودتر داشتم دوست.  آمدمی

 به را چوب بوي.   میرفتیم سنتی هايمغازه به طلا با.  شدیم بازار وارد
 زا یکی در.  میکردیم نگاه را هاقفسه اشتیاق با و میکشیدیم مشام
 هايمهره با دستبندهایی.  شد جلب دستبندها به توجهم هامغازه
 بود وصل کوچکی پی حرف آن به که  را دستبندها از یکی.  چوبی

 دمز لبخند و کردم نگاه را پی حرف.  بود مردانه دستبند تم.  برداشتم
 مانپی به سوغاتی عنوان به را دستبند تا گرفتم تصمیم لحظه در. 

 رب گردنبند زیادي تعداد.  رفتم فروشنده میز سمت به.  بدهم هدیه
 یکی.  کردم نگاه را گردنبندها.  داشت قرار میز کنار دیوار آویز روي

 شتانگ بند نصف ياندازه به آن سایز که بود کوچکی پرستوي آنها از
 گنج گویی.  خریدم نیز را آن ، کردنش پیدا از خوشحال.  میرسید
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 مامان.  شدم خارج مغازه از شادي با.  بودم کرده پیدا گرانبهایی
 عطر و رفتم مغازه به.  بود روروبه يمغازه از ترشی خرید مشغول

 يلهجه و لبخند با فروشنده خانوم.  بوییدم را هاترشی خوب
 لذت با.  کنم مزه گفت و داد نشانم را هاپرورده زیتون شیرینش

 زا بیشتر را سنتی بازار این.  گذاشتم دهان به ، آن از کوچکی قاشق
 ها بو انواع.  میداد زندگی بوي.  میپسندیدم لاکچري و شیک بازار هر

 رستوران به خرید از بعد.  کرد حس آنجا در میشد هارا طعم و
 هراز خاله که زحماتی پاس به مامان.  رفتیم بود دریا کنار که کوچکی

 لحظات.  بود کرده دعوت نهار را همگی ، بودند کشیده عمو و
 مانپی و خانه به بازگشت به من حواس تمام وجود این با بود شیرینی

 آتشی چاي و کردیم سرخ بلال و رفتیم دریا لب به شب.  بود
 تا.  کردیم خداحافظی همه از اتاقهایمان به رفتن از قبل.  نوشیدیم

 خریده که را گردنبندي و دستبند.  میزدم غلط و بودم بیدار صبح
 . بستم را هایمچشم ، مامان گوشی زنگ صداي با.  میکردم نگاه بودم

 سلام و امدم قوسی و کش.  کرد خاموش را گوشیش و شد بلند مامان
 :  گفت لبخند با مامان.  کردم آرامی
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 .  نشه دیرمون که کن بیدار هم طلارو پاشو.  دخترم شدي بیدار _

 :  گفت آرامی صداي با مامان.  شدیم حاضر و کردم بیدار را طلا

 .  نشن بیدار بقیه تا نکنین صدا سرو.  کردم خبر تاکسی _

 تباب و  بوسیدیم را رویش لبخند با.  بود منتظرمان بیرون زهرا خاله
.  مبودی ساکت مسیر طول تمام.  کردیم تشکر بودیم داده که زحماتی

 بودیم قدیم روزهاي به بازگشت براي شدن آماده درحال همگی گویی
.  

 مبل روي و گذاشتیم ايگوشه را چمدانها.  رسیدیم خانه به خسته 
 مامان. بود شده تنگ کوچکمان يخانه براي دلم.  شدیم ولو

 :  گفت محکمی لحن با و داد را هایمانگوشی

 نبینم.  کار سر برین باید صبح.  اینخسته حسابی که بخوابین برین _
 .  باشه دستتون گوشی

 : گفت آرامی به طلا سکوت کمی از بعد.  رفتیم خوابتخت به طلا با

 . پرستو _

 :  گفتم و انداختم او به نگاهی نیم
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 !؟ بله _

 :  طلا

 .  گرفت شمارمو فرهاد _

 :  گفتم و چرخیدم سمتش به

 ! ؟ چی _

 :  گفت بود خیره سقف به که حالی در

 .  بشه آشنا بیشتر باهام داره دوس گفت.  گرفت شمارمو _

 :  گفتم هیجان با

 ؟ دادي شماره بهش توهم _

 :  گفت و چرخید سمتم به طلا

 که میکشید ناز بازار تو صبح از دیروز.  ندادم هم راحتی همین به _
 بینب گفت.  نبینی خب گفتم منم.  هاحرف این از و نمیبینمت دیگه

.  همین باشم داشته شمارتو میخوام فقط نیستم مزاحمت اهل من
 داشت مامانت که زد ور انقدر خولاصه.  نیستم دوستی اهل گفتم
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.  بشه بسته دهنش تا دادم بهش شمارمو مجبوري منم.  میکرد شک
 . میکرد آبروریزي داشت

 :  گفتم

 .  نفهمیدم اصلا که من _

 :  گفت و کشید ايخمیازه طلا

 حواسم يهمه من.  نفهمیدم من کردي فکر.  بودي رویا تو که بس _
 .  بود تو به

 :  گفتم و زدم اشگونه به ايبوسه

 .  شیم بلند زود صبح باید فردا بخواب _

 دلیل به.  کنم فکر خواب به فقط کردم سعی و بستم را هایمچشم
 با صبح.  برد خوابم زود خیلی ، قبل شب خوابیبی و راه خستگی

 گیج ، کرده پف هايچشم با طلا.  پریدم خواب از ، مامان فریاد صداي
 :  گفتم ترس با.  میکرد نگاه را اطراف

 !؟ شده چی _
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 :  گفت و کوبید بالشت به را سرش طلا

 .  شده جنی جون مهري _

 :  گفتم و کردم اخمی

 . بزن حرف درست _

 ریخته بهم اعصاب با و.  نشستم صاف دوباره مامان فریاد صداي از
 :  گفتم

 .  شده جنی.  میگیرم پس حرفمو _

 :  زدم داد

 .  نزن داد دیگه توروخدا.  شدیم بیدار _

 :  گفت و کرد باز را در مامان

 . موندم خواب.  شرکت برسونین خودتونو که دارین وقت ربع یک _
 . بجونبین

 تاکسی و پوشیدیم لباس.  شدیم بلند و زدیم سرمون تو دستی دو
 تسم به طلا با.  داد دستمان به بزرگی هايساندویچ مامان.  گرفتیم
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 بنددست و گردنبند یاد به در جلوي.  شویم تاکسی سوار تا دویدیم در
 :  گفت بلند طلا.  برگشتم خانه به و.  افتادم

 ! ؟ میري کجا _

 :  دادم جواب

 .  میام الان _

 : گفت دیدنم با مامان.  شدم خونه وارد

 ! ؟ شده چی _

 :  گفتم انداختممی اتاق در را خودم که حالی در

 . گذاشتم جا دفترمو _

 در که کیفی سمت به.  ،گزیدم گفتم که دروغی بابت را پایینم لب
 و انداختم کیفم درون و برداشتم را جعبه.  رفتم بود همراهم مسافرت

 :  گفت بلند مامان.  دویدم حیاط سمت به

 .  باش مواظب _
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 در جلوي تاکسی در طلا.  رفتم حیاط در سمت به و گفتم چشمی
 :  گفت دیدنم با بود منتظر

 .  دیگه زودباش _

 یتاکس از.  رسیدیم ساعته نیم تاخیر با.  کردیم حرکت و شدم سوار
 ايلحظه براي در جلوي.  دویدیم شرکت سمت به و شدیم پیاده

 ماشین کنار و بود کرده پارك دوبله که خورد جوانی مرد به چشمم
 پیمان.  کردم ریز را چشمانم.  بود پیمان شبیه چقدر.  بود ایستاده

 نمی دقیق فاصله آن از.  کرد تپیدن به شروع سرعت با قلبم.  بود
 را وجودم يهمه شرکت در جلوي صبح وقت آن دیدنش ولی.  دیدم

 سمت به و گرفت را لباسم آستین طلا.  کرد شادي و هیجان از پر
 یچه ولی.  کرد بلندي سلام دیدنمان با هوشمند.  کشید شرکت داخل
 پاکنما.  شدیم اتاق وارد و دویدیم اتاق سمت به.  ندادیم جوابی کدام
 حالیخوش با دیدنمان با.  بود تایپ مشغول و نشسته سیستمش پشت
 عصبانیت با.  بود میز روي رز گل دست.  داد گرمی سلام و شد بلند

 :  گفتم و انداختم سطل درون را گل دست

 ! ؟ نکرده ول هنوز این _
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 :  گفت خنده با پاکنما

 .  فرستاد گل روز هر.  عاشق خیلی هست کسی هر _

 :  گفت و انداخت صندلی روي را خودش طلا

 داره گرفتن گل اخه سیاه يدختره این.  نداره عقل هست هرکسی _
 !؟

 : پاکنما

 .  شدیا ترسیاه ، بودي سیاه پرستو _

 آوردممی در کیفم داخل از را گوشی که درحالی.  نشستم میزم پشت
 : گفتم ،

 !؟ دیگه استسبزه منظورتون _

 : خواند زمان هم و گرفت ضرب میز روي انگشتانش با طلا

 .  توبه توبه سیا ، نرمه نرمه سیا _
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 حواسم يهمه.  کردم روشن را گوشی ، آنها بازي مسخره به توجه بی
 گوشی يصفحه به.  است داده پیام صد در صد.  بود پیمان پیش
 :  گفت کنجکاوي با طلا.  آید می بالا دیر چقدر.  دوختم چشم

 ! ؟ چته ، پرستو _

 لاط به گذرایی نگاه.  بود کارش گرم سرش.  انداختم نگاه پاکنما به
 : گفتم و انداختم

 .  بود پایین پیمان _

 :  گفت و انداخت میزم روي را خودش طلا

 !؟ میگی چی _

 :  گفتم عصبانیت با

 .  داده پیام بهم حتما.  بود پایین میگم.  نیار در بازي وحشی _

 روي را سرش طلا.  آمد بالا هم من جان.  آمد بالا گوشی بالاخره
 :  گفتم و زدم کنارش.  انداخت گوشی

  . میکنم کار چی ببینم بزار.  اونطرف برو _
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 گوشی پیامکهاي صداي با.  بیاید بالا گوشی تا کشید طول کمی
 و گذاشتم میز روي را گوشی.  خوردیم تکانی و ترسیدیم دوتایی
 که داشتم رفته دست از تماس پیامک کلی.  کردم باز را ها پیامک
 نسترن و نیما از تماس دو یکی.  بود پیمان يشماره ها آن بیشتر
 از پیام سی حدود.  شدم پیمان هاي پیام يصفحه وارد.  داشتم
 :  گفت هیجان با طلا.  بود رسیده پیمان

 ! ؟ نوشته چی.  ترکونده گوشیتو رسما _

 :  گفتم و دادم هولش عقب به کمی

 یمبش اخراج خوايمی.  دیگه میگم بهت.  سیستمت پاي بشین برو _
 !؟

 مسیست و کشیدم عمیقی نفس.  رفت کارش سر آویزان هايلب با طلا
 يهمه.  کردم باز را ها پیام و کشیدم جلوتر را گوشی.  کردم روشن را

 ؟ نمیدي جواب چرا ؟ کجایی.  میداد نشان را اشنگرانی ، هاپیام
 ... . و.  میشم دیوونه دارم من.  میکنم خواهش ، پرستو
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 <.  آمد پیام دوباره.   > اینجایی که خوشحالم< بود نوشته آخر پیام
 اويکنجک با که طلا به نگاهی > ببینمت بیا نهار تایم میتونی اگه

 :  گفتم آرام و انداختم ، میکرد نگاهم

 .  ببینمت بیا نهار تایم میگه _

 :  گفت و انداخت بالا را ابروهایش طلا

 .  برو ، باهاش دلت اگه _

 یک < نوشتم.  بودم طلا تایید منتظر انگار.  زدم حالی کم لبخند
  > ندارم نهار تایم ،  بیشتر ساعت

 نگاه طلا به.  دادم تماس رد و شدم هول.  شد بلند گوشی زنگ صداي
 کردم سایلنت را گوشی.  شد کار مشغول و کرد آرامی يخنده.  کردم

.  هخوب.  باشه < بود نوشته.  آمد پیام.  ندهم سوتی این از بیشتر تا
 پسر این آیا.  شد گرم دلم > پایینم من بیرون بیا شد تموم کارت
 ! ؟ بود من عاشق واقعا
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.  اختماند نگاه جعبه به و کشیدم جلو را کیفم.  گذاشتم کنار را گوشی
 ار کیفم غذا تایم رسیدن محض به.  شدم کار مشغول و زدم لبخندي
 :  گفت خنده با طلا.  برداشتم

 . منتظرتم.  ندي سوتی تا بکش عمیق نفس تا دو یه _

 در.  شدم خارج اتاق از و انداختم پایین را سرم.  کشیدم خجالت
 عاشق دوباره انگار.  میلرزید پاهایم.  کشیدم عمیقی هاينفس راهرو
.  رفتم خروجی در سمت به و کردم مرتب را ام مقنعه.  بودم شده

 و زد کریحی لبخند.  کردم نگاهش اخم با.  ایستاد جلویم هوشمند
 :  گفت

 .  بود شده تنگ واست دلم خیلی _

 با.  بیشعور يمرتیکه.  میکند صحبت خودمانی چه.  شدم شوکه
 :  گفتم عصبانیت

 .  کردین بیخود _

.  شبا آرام پرستو.  دهم نشان را عصبانیتم نباید.  گذشتم کنارش از
 به نگاهی.  شدم خارج شرکت در از.  آوريمی جا را حالش وقتش به
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 به.  بود پارك ، خیابان سمت آن پیمان ماشین.  انداختم اطراف
 لبمق صداي برمیداشتم ماشین سمت به که قدمی هر با.  رفتم سمتش
 وضوح به را آن صداي.  دادم قورت را دهانم آب.  میشد بلندتر

 اب و آورد بالا را سرش ايلحظه پیمان.  کشیدم عمیقی نفس.  شنیدم
 پایین را سرم آمد بیرون و کرد باز را ماشین در.  زد لبخند من دیدن

 :  گفت سکوت کمی از بعد پیمان.  میکشیدم خجالت.  انداختم

 .  شو سوار بیا _

 مشام به را تلخش عطر.  نشست نیز پیمان.  شدم سوار آرامی به
 روي که پیمان دستان به نگاهی.  بود سنگینی سکوت.  کشیدم

.  مبرگشت سمتش به تعجب با.  میلرزید.  انداختم بود ماشین فرمان
 چرا.  شدم هول.  غلتید می صورتش روي به پیمان چشمان از اشک
.  دلرزی پشتش و گذاشت فرمان روي را صورتش پیمان! ؟ میکند گریه

 ايخفه صداي با و گذاشتم بازویش روي را دستم.  لرزید نیز من دل
 :  گفتم آمدمی در چاه ته از که

 ! ؟ شده چی _

 :  گفت داري خش صداي با و شد بلند اشمردانه هق هق صداي
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.  ودب افتاده کار از مغزم.  رفتی کردم فکر.  مردم دیگه بار یه پرستو _
 .  رفتی همیشه واسه کردم فکر

 :  گفت و شد خیره چشمانم به و کرد بلند را سرش.  کردم سکوت 

 .  نرو جایی خبربی دیگه میکنم خواهش.  مرگ من براي نبودت _

 :  گفت و کرد پاك را صورتش.  انداختم پایین را سرم

 ردمنک باور ولی.  رفتی مرخصی گفتن.  نبود خودم دست ، ببخشین _
 فتمگ.  بافتم می داستان خودم براي هم باز ، نبود دوستتم که این با. 

 از.  شدین پیاده تاکسی از که دیشب.  رفتین همیشه براي حتما
 .  رفتم رو قدم کوچتون تو صبح تا خوشحالی

 ، داشته که تصادفی تو میکنم فکر گاهی.  کردم نگاهش تعجب با
 :  گفت حالی کم لبخند با.  است خورده ضربه سرش

 .  نکن خاموش لعنتیتو گوشی دیگه _

 ! ؟ ندارم گفتن براي حرفی هیچ چرا.  انداختم پایین را سرم

 ماشین از و داشت نگه سوپر جلوي.  کرد حرکت و روشن را ماشین
 دیرتر کمی اگر.  کشیدم عمیقی نفس شدنش پیاده با.  شد پیاده
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 با.  دبو شده کوه سنگینی به نفسم.  میشدم خفه حتما ، میشد پیاده
 در.  شست را صورتش باغچه کنار و شد خارج معدنی آب بطري
 دلبخن با.  بودم نشسته وار مجسمه ، کماکان من.  کرد باز را من سمت
 :  گفت

  . بدي دستمال بهم داشبورد تو از میشه _

 را دستمال يجعبه.  کردم باز را داشبورد در و  دادم تکان سري
 هک گردنبندي يجعبه.  افتاد کوچکی يجعبه به چشمم.  برداشتم

 : پیمان.  بود گرفته هدیه برایم

 . کنی قبول تا داشتم نگه امانتیتو _

 و کشید بیرون دستمال چند.  گرفتم سمتش به را دستمال يبسته
 :  گفت و کشید بلندي و عمیق نفس.  کرد خشک را صورتش

 یک تلافی میخواد دلم.  بدن بر بزنیم تپل نهار یک جا یه بریم _
 . دربیارم ، نخوردم چیزي حسابی درست که ايهفته

 کامم به داره دنیا تازه.  کنم سکته نزار من خداي.  زدم محوي لبخند
 غذا مدل چند و رفت شیکی رستوران به پیمان.  بمیرم نزار.  میشه
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 ام به تعجب با مردم.  بودم شده خیره میز به نگرانی با.  داد سفارش
 زمی به اشتها با.  نداشت اطراف به توجهی پیمان ولی میکردند نگاه
 :  گفت شیرینی يخنده با میکرد نگاه

 که توهم.  میخواست اینارو يهمه دلم.  نکن نگاه اونجوري ، پرستو _
 تدل باب اگر.  بیاد خوشت انتخابام از امیدوارم.  گرفتی سکوت روزه

 .  بدم سفارش داریو دوست که غذایی تا بگو نیست

 دلبخن با ؟ باشد نداده سفارش که مانده هم چیزي.  کردم نگاه میز به
 :  گفتم

 .  خوبه همینا _

 گاهن که ببندم شرط بودم حاضر بود طلا اگر.  کرد عمیقی نگاه پیمان
 : گفت پیمان.  کشیدم خجالت.  بود عاشقانه

 دوست کدوم از.  نشده سرد تا بخور.  شنیدم نازتو صداي عجب چه _
 !؟ واست بکشم چی ؟ بخوري داري

 :  گفتم و کردم نگاهی رویمبهرو يجوجه ظرف به خنده با

 .  ممنون میکشم خودم _
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 . کردم خوردن به شروع شد مطمئن که زمانی و داد تکان سري پیمان
 سالهاست انگار که جوري.  خوردمی اشتها با.  شد مشغول هم خودش
 غذاها از آنقدر.  میکرد پر نیز را من ظرف.  است نخورده چیزي

 سکوتم شدم متوجه غذا اتمام از بعد که خنداند را من و کرد صحبت
 دستی پیمان.  امخورده غذا میز یک سر گرمی به او با و امشکسته را
 : گفت و کشید شکمش به

 هیچ عمرم تو ، واسم چیزه ارزشترین با که تو جون به ، پرستو _
 .  بود نچسبیده بهم اینجوري غذایی

 :  گفتم خجالت کمی و خنده با

 .  میشم درد دل مطمئنم.  خوردم خیلی منم _

 :  گفت اخم با پیمان

 .  نمیشی درد دل.  نکن بد فکر _

 :  گفتم زده خجالت

 میشم درد دل ، میخورم باهم غذارو مدل چند هروقت بچگی از من _
 . 
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 :  گفت و آمد سمتم به و شد بلند نگران پیمان

 !؟ خوبی الان!  ؟ نگفتی زودتر چرا _

 سعی که صورتی با.  میپیچید دلم ، بود نگذشته زمانی هنوز اینکه با
 : گفتم ، نباشد آشفته داشتم

 .  بگیرم قرص داروخونه بریم بهتره فقط.  خوبم آره _

 دلم شدم ماشین سوار.  کند حساب تا رفت و داد تکان سري پیمان
 کنار پیمان.  بود که کاهدون نبود خودم از کاه.  میپیچید واقعا

 خوردن از بعد.  گفتم را همیشگیم داروي اسم.  داشت نگه داروخانه
 ، ساعت دو یکی تا دانستم می ولی.  میدادم دلداري خودم به ، قرص

 :  گفت و کرد من به نگاهی پیمان.  دارد ادامه دردم دل

 .  باش راحت میزنه داد قیافت.  دردي دل میدونم _

 :  گفتم و دادم تکان سري

 .  میخوردم همهاین نباید.  کردم ناراحتت.  ببخشین _

 : گفت و زد مهربانی لبخند پیمان



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 287  

 

 ؟ شرکت بري میخواي.  فقط باش خوب تو.  نداره عیبی _

 :  گفتم و کشیدم آهی

 .  ندارم مرخصی.  مجبورم _

 :  پیمان

 !؟ چی دلت _

 : من

 . میشه خوب _

 تاخیر دقیقه 45 نزدیک همینجوري.  داشت نگه شرکت در جلوي
 که ايهدیه.  دارم نگه دست یا بدهم را اشهدیه دانستم نمی.  داشتم

 هک بودم خودم با رفتن کلنجار حال در.  میشد فاش دلم راز دادنش با
 : گفت پیمان

 میکنم خواهش.  دنبالت میام ساعت راس ولی ، برم جایی باید من _
 . بیام تا نرو جایی



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 288  

 

 تشکر.  داشتم زمان گرفتن تصمیم براي هنوز.  شد راحت خیالم
 سمت به ، شرکت به ورود محض به.  شدم پیاده ماشین از و کردم

.  نبودم پشیمان وجود این با ، خوردمی پیچ دلم.  دویدم سرویس
 اتاق به آویزان يقیافه با.  بود عمرم يپیچه دل ترینشیرین این قطعا
 : گفت و دوید سمتم به دیدنم با طلا.  رفتم

 !؟ شدي چی _

 : گفتم حالیبی با

 . خوردم چیزي خیلی _

 : گفت و زد خنده زیر بلند بعد ولی کرد نگاهم تعجب با اول طلا

 . باشه دلدردا این از باشه تا _

 : طلا.  شدم ولو میزم پشت و.  زدم گشادي لبخند نزارم حال با

 .  پس بوده کوك کیفت خداروشکر _

 :  گفتم و دادم تکان سري

 . دنبالم میاد _
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 : گفت نگرانی با طلا

 جلوي باید خاطرش به.  کرده ولت بار یه پسر این ؟ کردي فکراتو _
 .  وایستی مامانت

 : گفتم و بستم را چشمانم.  گذاشتم میز روي را سرم

 هک زمانی از.  بوده من بچگی عشق اون.  نکنم فکر بهش تونمنمی _
 باهام آشغال تیکه یه مثل اینکه با.  بودم عاشقش کردم باز چشم
 درستی کار نمیدونم.  میلرزه دیدنش با دلم هم هنوز ولی ، کرد رفتار

 کرف بهش خیلی.  کنه ولم باز و برگرده حافظش شاید.  نه یا میکنم
.  ببندم واقعیتا رو چشمامو میشه باعث ، رفتارش این ولی.  کردم
  . کرد گریه دید منو تا امروز

 گامن محبت با بار یه که داشتم اینو آرزوي بچگی از من.  شد له قلبم
 اب قبلا اگه.  میرسم آرزوهام به دارم حالا.  کنه توجه بهم بار یه ، کنه

 چاهی تو بپرم خودم پاي با حاظرم الان.  چاله تو رفتم دیگران خاطر
 که گفتم.  نگو هیچی هم الان.  میشه چی تهش نیست معلوم که

 نممیک فکر.  باشم خوش بزار.  بیرون بیام رویاهام از نمیخوام.  بدونی
 . باشم داشته و حق این
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 رد که میدانم ولی نگفت هیچی طلا.  شنیدم را طلا عمیق نفس صداي
 نگاه اولین به ، کردم فکر پیمان به.  کرد نثارم احمقی دلش

 ممتد هايتکان با.  شد سنگین هایمچشم بعد کمی.  اشعاشقانه
 در طلا صداي.  کشیدم راحتی نفس.  بود شده آرام دلم.  شدم بیدار

 .  پیچید گوشم

 . خونه بري باید حالا.  کردي کار خیلی امروز.  جان دختر پاشو _

 .  یار دیدن دوباره تا خوابیدن.  خوب چه.  کردم بلند را سرم

 :  گفتم طلا به و برداشتم را کیفم.  کشیدم خجالت فکرم از

 .  میرم پیمان با من _

 : گفت و داد تکان سري طلا

 . بزار اتفاقات درجریان منو فقط _

 : گفتم و بوسیدمش.  یشانخانه گشتبرمی طلا.  گفتم ايباشه

 .  شده ذره یه واسش دلم.  ببرم پپرو که میام آژانس با بعدا من _

 : گفت لبخند با طلا
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 .  باش دلت خودتو مواظب.  پس منتظرتم _

 : من

 . تویم با میگم مامان به پس _

 :طلا

 .  باشه _

.  شدم خارج شرکت از.  گرفتم تماس مامان با و درآوردم را گوشی
.  زد دلبخن دیدنم با.  رفتم سمتش به.  بود منتظرم جلوتر کمی پیمان
 : پیمان.  شدم ماشین سوار

 !؟ بهتره دلت _

 : داد ادامه پیمان.  دادم تکان مثبت ينشانه به را سرم

 !؟ بزنیم دوري یه بریم داري وقت _

 : من

 .  برم هم پپر دنبال باید.  کمیه _

 : پیمان
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 !؟ مگه کجاست _

 : من

 .  طلا يخونه _

 : دادم ادامه.  داد تکان سري

 . کنیم صحبت جا یه بریم _

 : گفت و داد تکان مثبت ينشانه به را سرش دوباره

 . باشه _

 با پیمان.  نشستیم هم رويروبه صندلی روي.  رفتیم خلوتی پارك به
 : گفت کجی لبخند

 .  نشون و خط بیشتر البته.  داري حرف کلی کنم فکر _

 :  گفتم و زدم لبخندي

 .  نمیشه اینجوري.  کنیم صحبت باید هرحال به _

 : گفت و داد تکان سري پیمان
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 .  میدم گوش.  تو با حق _

 : گفتم و گذاشتم رویمبهرو شطرنج میز روي را دستانم

 نشون من به خوش روي مدت این دنیا.  افتاده ما بین اتفاق خیلی _
 اینکه از قبل تا.  بود سنگین خیلی من واسه طلاق و ازدواج.  نداد

 هک مطمئنم ازدواجمون از قبل تا یعنی.  نداشتی من به ايعلاقه بیایی
 من از که شدم مطمئن جریانات اون بعد ولی نداشتی علاقه بهم

 .  داشتم بهت و حس همون منم یعنی.  متنفري

.  بود انداخته پایین را سرش.  کردم نگاه او به و آوردم بالا را سرم
 : دادم ادامه

 زیادي ضررهاي که آوردین وجود به مادرم و من واسه شرایطی _
 خودخواهی ؟ کردي کارو این چرا بدونم خواممی.  داشت واسمون
.  هکن فدا منو شد حاضر بچش داشتن نگه واسه ، میکنم درك مامانتو

 راچ بري میخواستی که تو.  نداري دوسم میدونستم من ؟ چی تو ولی
 ؟ نایستادي خانوادت جلوي

 : گفت و داد بیرون صدا با را نفسش پیمان
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 حاضر حتی تو.  داشتم بدي تصادف.  ریختست بهم ذهنم من _
 . کردم تصادف من کنی قبول نیستی

 : پرستو

 ولم ارب یه تو.  اعتمادمبی تو برگشت به حتی من.  تونم نمی معلومه _
 !؟ هاستاتفاق این باعث تصادف یک کنم باور جوري چه.  کردي

 اهنگ رفتارش به تعجب با.  کرد من به را پشتش و شد بلند پیمان
 : گفت آرامی صداي با پیمان.  گرفت رفتن به تصمیم زود چه.  کردم

 هیچی نکنی اعتماد بهم تا.  کردم تصادف میکنم ثابت بهت پس _
 .  نمیره جلو

 پایین را سرم.  خوردم جا.  کشید بالا را تیشرتش لحظه یک در
 :  گفت چرخیدو سمتم به کمی.  انداختم

 .  پشتمو کن نگاه _

.  بود فقراتش ستون روي درست وحشتناکی زخم رد.  کردم نگاه
 .  میکرد خودنمایی زخم روي بخیه جاي

 : گفتم و انداختم پایین را سرم
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 . دیدم _

 :  گفت و نشست رویم بهرو و کشید پایین رالباسش

.  هست بدنمم يدیگه جاهاي.  تصادف اون هايیادگاري از یکی این _
 ؟ شد باورت حالا

 : گفتم

 !؟ داري من به حسی چه الان _

 : گفت و زد لبخندي.  شد شوکه وضوح به بودنم رك از

 کم و ساده دختر یه قبلا.  مطمئنم اینو.  گذشته با کردي فرق خیلی _
 .  بودي حرف

 : دادم جواب سردي با

 .  نیام چشمت به که بودم سرد انقدر _

 : پیمان
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.  کنیم صحبت گذشته از بخوایم زمان هر ما.  گذشته بیخیال _
 تو بدون.  عاشقتم.  دارم دوست من.  الان همین مهم.  میشه بحثمون
 . میمیرم

 : گفتم! ؟ چی گذشته پس.  انداخت گل هایمگونه

 .  کرد انکار نمیشه رو گذشته تلخ واقعیت _

 : پیمان

.  کرد فراموشش میشه ولی.  کرد انکارش نمیشه میگی درست _
 دوباره شدن تموم از بعد زندگیا از خیلی.  بسازیم آیندمونو میشه

 . میتونیم هم تو و من پس.  شدن ساخته

 :پرستو

 شب اگه ؟ چی برگرده قبلت هايحس اگه.  برگرده حافظت اگه _
  ؟ چی نداري دوسم ببینی شی بلند صبح و بخوابی

 : پیمان



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 297  

 

 به.  بشی پشیمون تو هم شاید.  نداره خبر آینده از کس هیچ _
 دوست همو آخر تا بدیم قول هم به میتونیم.  نکن فکر بد هاياتفاق

 .  باشیم داشته

 : گفت و گرفت را دستانم پیمان.  کردم سکوت

 . کنم جبران گرفتمو ازت که روزایی يهمه میدم قول _

 داشتم سعی.  شدم خیره هایشچشم به ، کشیدم عمیقی نفس
 با من.  زدم لبخندي.   بدهم تشخیص چشمانش از را کلامش صداقت

 در آن درون چیزي چه دانستم نمی که پریدم چاهی درون خودم پاي
 : گفتم.  است من انتظار

 . میزنه تیر با سایتو من مامان! ؟ چی هامونخانواده _

 : گفت و خندید بلند

 .  میزدم بودم منم.  داره حق. بزنه بزار _

 : داد ادامه پیمان.  کردم کوتاهی يخنده

 لقبو آروم آروم.  کنه صحبت بیاد میگم بابا به.  میکنم درستش _
 . میکنن
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 : گفتم و کشیدم پوفی

 .  میشه قیامت ما يخونه _

 : پیمان

 .  نزن جوش تو.  میکنه قبول _

 : گفت مکث کمی از بعد پیمان

 . شدیا ترسیاه _

 : گفتم اخم با

 . تر سبزه _

 :  گفت و خندید

 . قشنگه سوختتم سیاه تو.  تر سبزه باشه _

 رد کیفم از را جعبه خجالت با.  افتادم سوقاتی یاد.  کشیدم خجالت
 : گفتم و گذاشتم رویش به رو.  آوردم

 .  کن بازش شب.  نکن باز الان ولی.  سوقاتی _
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 عصبانیت با.  بود طلا.  شد بلند گوشیم زنگ صداي.  زد لبخندي
 : گفت

 !؟ تو کجایی _

 : گفتم خنده با

 !؟ مگه شده چی.  میام دارم _

 : طلا

 . اینجا میاد که زد زنگ جون مهري_

 تمگف و انداختم دوشم سر را کیفم و ایستادم سرجایم ، آن شنیدن با
: 

 !؟ میگی الان چرا.  شد سرم بر خاك ، طلا _

 : طلا

 . بگم چی  مامانم به موندم تازه.  میاد داره گفت زد زنگ الان چون_

 : گفتم ترس با

 !؟ زد زنگ تو به چرا! ؟ زد زنگ الان _



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 300  

 

 :طلا

 .  زد زنگ من به چرا میدونم چه.  داره دوس بیشتر منو چون _

 : گفتم اخم با

 میام دارم امخسته خیلی میگم بهش ، مامان میزنم زنگ الان من _
 .  نگو خاله به هیچی هم تو.  بخوابم که

 : پرسید تعجب با پیمان.  کرد خداحافظی و گفت ايباشه طلا

 ! ؟ شده چی _

 : گفتم و گرفتم را مامان يشماره

 . کن صبر ، میگم _

 لوس را خودم مامان جلوي کلی.  شد وصل تماس بوق اولین از بعد
 : گفتم و کردم

  ؟ میاي کجا شما ، برمیگردم دارم من _

 خروجی سمت به تماس قطع از بعد.  آمد کوتاه مامان شکر خدارا
 : گفتم و رفتم پارك
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 من باش زود.  برم لو بود نزدیک.  خاله خونه بره میخواست مامانم _
 . خونه برگردم و بردارم پپرو برم باید

 : گفت و رساند من به را خودش پیمان

 . میرسونمت خودم نکن عجله _

 سرخ هاي گل روز هر.  میگذشت پیمان و من دوستی از ايهفته یک
 تمخواسنمی ، نگفتم چیزي پیمان به.  انداختممی زباله سطل درون را

 را کیفم ، کاري تایم پایان از بعد. شود دار خدشه خوبمان يرابطه
 تا شکار پیمان.  برود بازار به مهلا با تا بود رفته زودتر طلا.  برداشتم

 در جلوي.  برمیگشتم خانه به تنها باید من و میکشید طول شب
 و دز لبخندي نیما.  کردم سلام تعجب با.  گرفت را جلویم نیما شرکت

 : گفت

 ! ؟ چطوري _

 : من

 . خوبم _

 : نیما
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 .  کنیم صحبت باهم باید _

 : من

 !؟ شده چیزي _

 : نیما

 .  کنم صحبت باهات باید فقط.  نه _

 : گفتم.  برمیگشت خانه به زود ، مامان امروز.  کردم نگاه ساعت به

 .  میدم گوش.  بگو همینجا.  ندارم زیادي زمان _

 هنوز.  بروم دیگري جاي یا شاپکافی به او با نداشتم ايعلاقه
 : گفت ناراحتی با.  داشتم یاد به را قبل شاپکافی شیرین يخاطره

 !؟ کنی صحبت باهام نداري وقت حتی که ، کمترم پیمان از یعنی _

 پیمان بودم مطمئن! ؟ میدانست کجا از او.  کردم نگاهش تعجب با
 : گفنم درهم هاي اخم با.  است نگفته او به چیزي

 . منتظرمه خونه مامانم.  باشه پیمان ما بحث موضوع نمیکنم فکر _
   . بیرون بیام باید تو با ندادم اطلاع بهشون قبل از که ببخشین



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 303  

 

 :  گفت و داشت نگهم دست با.  شوم رد جلویش از کردم سعی

 .  ساعت نیم فقط _

 : من

 .  میرم اگرنه.  بزن حرفتو همینجا _

 : گفت اخم با نیما

 نای بازم.  کرده ولت بار یک پیمان.  پرستو میري اشتباهو راه داري _
 .  میکنه کارو

 : پرستو

 !؟ میرم راهی چه من میدونی کجا از تو _

 : نیما

 .  میخوام خوبیتو من _

 : گفتم بلندي نصبتا صداي با

 .  کن صحبت واضح!  ؟ شده مهم انقدر من خوبی که شده چی _
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 : نیما

 .  میشناسم پیمانو تو از بیشتر من.  نکن لجبازي _

 : من

 .  برو بکش راهتو یا بزن حرفتو واضح یا _

 : گفت و کشید عمیقی نفس نیما

 از من ولی باشی نداشته اعتماد بهم میدم حق تو به من ، ببین _
 .  بودم نگرانت همیشه.  بوده بهت حواسم يهمه بچگی

 در سعی که صدایی با نیما.  بوده من نگران ، زدم واضحی پوزخند
 : داد ادامه داشت آن کنترل

 وش جدا ازش نشده دیر تا.  میکنه لهت پا زیر دوباره پیمان ، پرستو _
 .  کنه کم وجدانشو عذاب میخواد فقط اون. 

 : گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم خنده با

 کنارش از.  کنم فکر حرفات به میکنم سعی.  نگرانیت از ممنون _
 : گفت بلندي صداي با و ایستاد جلویم و گرفت را بازویم.  گذشتم
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 هسای مثل همیشه.  کنی فکر که چیزي از بیشتر.  دارم دوستت من _
 .  کنی ول منو دوباره تونینمی.  بودم دنبالت

 داشتنی دوست و شوخ پسر آون از.  میکردم نگاه نیما به ترس با
 : گفتم و کشیدم را دستم.  نبود خبري

 ؟ میگی داري چی _

 : گفت و نکرد ول را بازویم

 . بري اشتباهو راه دوباره نمیزارم.  دارم دوستت میگم _

 با ، نشدم دستم کردن جدا به موفق وقتی کشیدم را دستم کمی
 نداشت ايفایده هرچند.  دادم هول عقب به را اشسینه دیگرم دست

 : گفتم عصبانیت با.  خورد محکمی تکان ولی

 خبر حست از نه من.  بره آبروت تا میزنم داد انقدر نکنی ولم اگه _
 این باشه چاهم اگه.  نداره تو به ربطی من زندگی.  خودت از نه داشتم

 .  نشو سبز راهم جلوي دیگه پس.  توش میپرم خودم پاي با دفعه

 : گفت و کرد ول را دستم

 . نمیام کوتاه من.  میکنی اشتباه _
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 : گفتم و انداختم ام شانه سر را کیفم

 !؟ تو کار مسخره هايگل اون نکنه _

 : نیما

 ! ؟ مسخره شدن حالا.  میزد برق چشمات که اول روز _

 :  پرستو

 سبز راهم جلوي خوامنمی دیگه.  بودن مسخره اول روز همون از _
 .  بشی

 انیتعصب شدت از.  بود زیاد فاصله ایستگاه تا.  رفتم خیابان سمت به
! ؟ بگوبم چه پیمان به حالا.  بودم ترسیده هم کمی.  بودم کرده عرق

 صندلی روي.  بود خلوت ایستگاه خداروشکر.  رفتم ایستگاه به
 آن از کمی و درآوردم کیفم درون از را معدنی آب بطري.  نشستم
 . میرفت سیاهی هایمچشم.  شدم سوار اتوبوس ایستادن با.  نوشیدم

 و کشیدم عمیقی نفس.  بود پیمان.  شد بلند گوشیم زنگ صداي
 که بود مشخص هایشصحبت لحن از.  کنم صحبت عادي کردم سعی
 از دست نیما که میکردم دعا دل در.   است نزده حرفی او به نیما
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 سبزي کردن پاك مشغول مامان ، خانه در.  بردارد اشگانهبچه رفتار
 : گفت و زد لبخندي دیدنم با.  بود

 ؟ خوبی.  قشنگم دختر سلام _

 : گفتم و دادم را مامان سلام جواب سر با

 .  جون مامان خوبم _

 : مامان

 .  خودت واسه بریز چایی ، کن عوض لباستو برو _

 خوردن از بعد.  داشتم خواب به نیاز چاي از بیشتر.  دادم تکان سري
 ، اتفاقات کردن فراموش براي راه بهترین.  رفتم خواب تخت به چاي

 . بود خواب

 خبري میکردم دعا.  شدم شرکت وارد درهم هاي اخم با بعد روز صبح
 راحتی نفس.  ندیدم را گل دست میز روي وقتی.  نباشد گل از

 : گفت خنده با طلا.  میشه آدم داره.  خداروشکر.  کشیدم

 .  ببین اینو بیا پرستو وایی _
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 . بود شده تزئین روبان با جعبه.  گذاشت جلویم را کیکی يجعبه 
 :  گفتم و دادم بالا را ابروهایم

 !؟ تولدمه _

 : طلا

 ؟ بعد يگزینه.  متشکر خود از چه _

 : پرستو

 .  نیست هم تو تولد _

 : گفت هیجان با طلا

 . افتاد کار نداشتت مغز شاید ببین توشو کنم بازش بیا _

 از پر روش که شکلاتی کیک.  کردم نگاه را جعبه داخل و رفتم جلو
 : گفتم و دادم بالا را ابرویم.  بود خارجی هايشکلات

 !؟ خبریه.  نکنه درد دستشون.  به به _

 : گفت بود چشم در حد از بیش که لبخندي با طلا
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 . رویایی هاينوشته و شیک کارت یه با بود میزم روي کیک اومدم _
 .  نهار به کرد دعوتم و زد زنگ بعدشم

 : داد ادامه و انداخت صندلی روي را خودش

 .  شخصیت با خیلی _

 : گفتم و گذاشتم میز روي را کیفم

 . هاتونعاشقانه این به نه.  اولتون دعواهاي و جنگ به نه _

 : گفت درهم ابروهاي با طلا

 . ايریخته بهم خیلی تو ؟ شده چیزي _

 :  گفتم را جریان و دادم تکان سري

 : گفت و بست را هایشچشم طلا

 کتشر جلوي شخصیتبی يپسره. کنی کنترل عصبانیتتو باید _
 .  انداخته راه نمایش

 : پرستو

 . نگفتم چیزي پیمان به _
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 !؟ مامانت با کنن صحبت میان کی.  کردي خوب _

.  باشم چشم جلوي خوامنمی.  خونه میرم دیرتر منم.  عصر امروز _
 . میندازه راه قیامت مامان میدونم نرفته

 : طلا

 . نگرانت.  کنی درکش باید.  داره حق _

 : داد ادامه طلا.  گذاشتم امچونه زیر را دستم و دادم تکان سري

 !؟ نهار برین هم با دنبالت نمیاد امروز _

 : گفتم و کشیدم آهی

 .  ندیدمش دیروزم.  داره کار گفت ، نه _

 : گفت مهربانی با طلا

 .  میاد کاري تایم آخر حتما _

.  انداختم اشصفحه به نگاهی.  شد بلند امگوشی پیامک صداي
 : بود نوشته.  کردم باز را پیام.  بود ناشناس شماره

 .  دارم کارت پایین بیا.  پیمانم _



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 311  

 

 : گفتم طلا به تعجب با

 . پایین بیا داده پیام پیمان _

 : طلا

 .  خب پایین برو روشن چشمت _

 : من

 .  داده پیام ناشناس شماره از _

 : گفت کنجکاوي با طلا

 .  داره کارت چی ببین پایین برو.  کرده عوض خطشو حتما _

 نگاه را اطراف شرکت بیرون.  شدم خارج اتاق از و دادم تکان سري
 متس به و گرفتم فاصله شرکت از کمی.  نبود پیمان از خبري.  کردم
 ، خیابان نزدیک.  رفتم میکرد پارك را ماشینش همیشه که جایی

 تنش فرم لباس ، کردم نگاهش تعجب با.  ایستاد جلویم هوشمند
 : گفت و زد کریحی لبخند.  نبود

 ! ؟ اومدي _
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 ! ؟ بود چه منظورش ، کردم نگاهش

 : گفت و انداخت غبغب به بادي هوشمند

 اون و این با خوب بالاخره.  بزنیم دوري یه باهم بریم خوایممی _
  . بریم من با امروزم.  بیرون میري

 : گفتم عصبانیت با

 ! ؟ خودت واسه میگی چی _

 : هوشمند

 .  ببرمت خودم با اومدم _

 روزها این من.  بود گرفته امخنده.  کردم نگاهش مبهوت و مات
 : گفتم خنده با.  داشتم ماجراها

 . هستم کسی منتظر کنار برو.  دیوونست پاك مرتیکه _

 : هوشمند

  ؟ بیاي خواينمی یعنی _

 : گفتم عصبانیت با
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 . نه _

 هکند میشد کشیده دستم دیگه بار یک اگر قطعا.  کشید را دستم
 عصبانیت با.  میکشید را دستم نحوي به کسی هر روزها این.  میشد
 : گفتم

 . بردار سرم از دست.  روانی مرتیکه.  کن ولم _

 چیره وجودم بر ترس.  کرد کشیدنم به شروع قدرت با هوشمند
 . بود آمده بند زبانم.  میکشید داغانی ماشین سمت به مرا.  گشت
 رو پیاده در کسی کردم نگاه اطراف به و گرفتم درخت به را دستم

 رد گلویم از آرامی صداي ولی.  بزن داد.  بزن داد گفتم خودم با.  نبود
 فریادهایم صداي تا شنیدم می را قلبم هايتپش صداي بیشتر.  آمد

 تمام با را درخت يتنه.  بود شده دوخته هم به هایم لب انگار.  را
 : گفت و کشید بیشتري قدرت با مرا هوشمند.  گرفتم  توان

 .  بریم بیا _

 از پیمان و و آمد شرکت در جلوي طلا.  میکردم نگاه را اطراف ترس با
 به شروع ، دیدنشان از خوشحال.  رسید کنارش من مخالف سمت
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 اديزی يفاصله.  میکشیدم جیغ.  بود شده باز زبانم.  کردم زدن فریاد
 سمتم به من فریاد صداي شنیدن با طلا و پیمان.  نبود بینمان

 سمتم به.  بودم چسبیده درخت يتنه به که دیدنم با و و چرخیدند
 : گفت و کوبید سرم به ايضربه آنها دیدن با هوشمند.  دویدند

 .  دیگه بیا _

 زد هوشمند صورت به محکمی مشت و رسید ما به طلا از زودتر پیمان
 و گرفت را هوشمند يیقه پیمان.  کرد ولم و شد گیج کمی هوشمند. 
 : زد فریاد عصبانیت با

 ! ؟ کرديمی غلطی چه داشتی _

.  دبکش بیرون پیمان دستان از را لباسش يیقه داشت سعی هوشمند
 ممرد.  میکرد نثارش ناسزا و بود افتاده هوشمند جون به مشت با طلا

.  کنند جدا را هوشمند و پیمان کردند سعی و شدند جمع ما اطراف
 يباغچه يگوشه.  کرد دعوتش آرامش به و کشید عقب را طلا خانمی
 دلیل به دستانم.  کردم می گریه و بودم نشسته روپیاده کوچک
 امسینه درون قلبم.  بود شده زخم درخت يپوسته به شدن کشیده
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 . داشتند نگه ايگوشه را هوشمند و زدند زنگ پلیس به.  میکوبید
 : گفت و نشست کنارم پیمان

 ! ؟ کرد کارت چی ؟ خوبی _

 : گفتم هق هق با

 .  ببره منو خواستمی _

 لاط.  گرفتند را جلویش.  شد ور حمله هوشمند سمت به دوباره پیمان
 دگرفتن را هوشمند و آمد پلیس.  میداد دلداریم و بود نشسته کنارم

 تهنشس کناري.  بود فیلم مثل چیز همه.  رفتیم کلانتري به همگی و
 . گرفتند تماس مامان با.  کرد معرفی نامزدم را خودش پیمان.  بودم

 و کشید آغوش در مرا.  آمد کلانتري  به نگرانی با بعد کمی مامان
 هب پیمان از که بود نرفته بین از افتاده اتفاق شوك هنوز.  کرد گریه

 چیزي آنجا و کرد خانومی ، مامان.  کردند صحبت نامزدم عنوان
 کرد اعتراف ترس از اول همان.  کردند بازداشت را هوشمند.  نگفت

 هچ خودش با.  ببرد روستا به مادرش پیش خود با را من میخواسته که
 میبرند صاحبش ياجازه با هم را حیوانات.  دانم نمی ، بود کرده فکري

 اتمام زا بعد.  است بیمار بود مشخص هرچند.  آدمیزاد به برسد چه
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 . نکرد صحبت ايکلمه حتی مامان.  رساند خانه به را ما پیمان کارها
 .  کردیم سکوت نیز ما

 اتاق وارد مامان.  خواندممی کتاب مثلا و بودم نشسته اتاقم در شب
 : گفت و کشید آهی.  نشست رویمبهرو و شد

 !؟ میکرد کارچی اونجا پیمان بگی خواينمی _

 : داد ادامه مامان.  انداختم پایین را سرم

 دختري تو که میدونم منم.  میدونی پیمان درمورد منو نظر تو _
 اتفاقی هر دارم انتظار ازت من.  بگی دروغ من به بخواي که نیستی
 طمربو پیمان به که مسائلی مخصوصا ، بزاري درمیون من با میوفته
 درست ولی.  شدین بزرگ هم با بچگی از ، عموت پسر اون.  میشه
 رفت و کرد ولش راحت خیلی ، سپردم دستش زندگیمو من که زمانی

 اون تو.  پرستو سخته خیلی آدمی همچین یه به کردن اطمینان. 
 دلم وت که محبتی با خودم ناقص عقل با من ولی ، نه گفتی من به زمان

 گفتی من به تو.  نکردم گوش حرفت به داشتم پیمان به نسبت
 طلاقت که روزي.  بدهکارم زندگی یه تو به من.  کردم خراب زندگیتو
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 آخر تا من.  ندم زندگیت درمورد نظري دیگه بستم عهد خودم با داد
 . نمیبخشم کردم که اشتباهی خاطر به خودمو عمرم

 : داد ادامه.  کردم بغلش.  کرد گریه به شروع مامان

 لیو.  نکنم دخالت زندگیت تو دیگه که میدم قسمت بابات روح به _
 هی میدونم من.  میکنم حس من.  کردي فرق خیلی تو.  بگو راستشو

 دهن تو این از بیشتر حرفت نمیخوام.  هست پیمان و تو بین چیزي
 نببینتتو باهم کسی اگه.  بودي زنش زمانی یه تو.  بشه پخش مردم

 مردمو دهن که میدونی خودت.  میکنه درموردتون بدي فکرهاي
 برچسب تو به طلاق بعد که کردم تلاشمو يهمه من.  بست نمیشه
 دوبارتو شدن شکسته طاقت من.  نشه لگدمال معصومیتت.  نخوره
 .  ندارم

  : گفتم و کردم پاك را هایماشک

 همش برگشته وقتی از پیمان.  نکردم اشتباهی کار من خدا به _
 بعد گفت.  پشیمون گفت.  کنه عذرخواهی ازم تا بود من دنبال

 اسم اومده هوش به وقتی گفت.  نیستم من چرا رفته یادش تصادف
 اومدیم وقتی.  کرد اصرار ولی.  نکردم باور من.  آورده زبون به منو
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 دهش هادیوونه مثل برگشتیم وقتی.   بودم فکرش تو همش مسافرت
 من ، من.  کردم دلم حرف به من مامان.  رفتیم بود کرده فکر.  بود

 مرتیکه اون صبح ولی.  اینجا بیان امروز بود قرار.  بخشیدمش فقط
 ینپای رفتم.  کردم تعجب منم.  پیمانم بود نوشته.  داد اس ام اس بهم

 ماشینم سوار زور به میخواست.  شد سبز جلوم که شده چی ببینم
 منم.  اومد سمت اون از پیمانم.  شرکت در جلو اومد طلا همونجا.  کنه

 طلا عدب پایین بیام بگه که گوشیم به زده زنگ گفت پیمان.  زدم جیغ
 من . پایین اومده هم پرستو ، پایین بیا دادي پیام تو گفته داده جواب
 .  ترسیدم خیلی

 : دادم ادامه.  داد فشارم آغوشش در بیشتر مامان

 پیمان به ، نگفتم چیزي فقط.  نگفتم دروغ بهتون وقت هیچ من _
 گفت ولی ، کنه نمی موافقت ، نمیاد خوشش تو از من مامان گفتم

 دوس که کاري من مامان.  بدم فرصت بهش گفت.  میکنه راضیتون
  نه بگی تو اگه.  نمیدم انجام باشی نداشته

 

 ... . ولی.  نمیشه میگم پیمان به
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 : کرد تکرار مامان

 ! ؟ داري دوسش! ؟ چی ولی _

.  داشتم دوست خودم از بیشتر بچگی از را پیمان من.  شدم سرخ
 : داد ادامه مامان

 من خوشبختی اومدي دنیا به وقتی.  منی دختر تک تو.  مادرم من _
 يهمه.  میدیدم دخترمو رویاهام تو بچگی از من.  شد کامل بابات و

 تو فهمیدم وقتی.  کردم زندگی باهات باشی اینکه قبل لحظاتو
 یباش پسر نکنه میگفتم همیشه.  دادن من به دنیارو انگار ، دختري

 بابات.  باشم نداشته دوستت ، دارم دوستت الان که انقدري من بعد
 هتب باباش مثل سوله سیا دختر گل یه خدا میگفت خنده با همیشه

 رو بابات اومدي دنیا به وقتی.   کنی قائمش سوراخ تو باید بعد.  میده
 تو بودم بچه وقتی.  شد من حرف دیدي میگفت ها مدت تا.  بود ابرا

 زمان اون.  میکردم بازي عروسکم با مامانبزرگت يخونه حیاط
 ناوای.  داشتن دلنشینی صداي.  بود پرستو از پر خونه حیاط آسمون

 توپرس گذاشتم عروسکمو اسم.  پرستو پرنده اون اسم فهمیدم که بار
 . 
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 بود کمد يقفسه در خوابش اتاق تو هنوز مامان عروسک.  زدم لبخند
 : داد ادامه مامان.  

 تويپرس گفتم و ریختم اشک خوشحالی از گذاشتنت بغلم تو وقتی _
 شناسنامت با بابات روز همون فرداي.  اومدي خوش زندگیم به من

 واست من نظر بدون چون کردم قهر و شدم ناراحت اول.  اومد
 نیاورد خودش روي به ولی فهمید بابات.  بود گرفته شناسنامه
 از کردم بازش وقتی.  دستم داد شیرینی يجعبه با رو شناسنامه

 .  کردم گریه ساعت نیم تا پرستو اسم دیدن

 : گفت و کشید عمیقی نفس مامان

 تیوق.  داشتی توجه پیمان به فقط هابچه تو.  شدي تر بزرگ وقتی _
 زا زودتر من.  میگفتی پیمان از عروسکات با میکردي بازي خودت با

 من ولی بودي آروم و حرف کم اینکه با.  کجاست دلت فهمیدم خودت
 من شد پیمان با ازدواجت بحث وقتی.  میخوندم چیزو همه نگاهت از
 درونیش يخواسته به دخترم چون.  نبودم خودم پوست تو شادي از

 نپیما با لجبازي سر گفتم خودم با کردي مخالفت وقتی.  میرسید
 دوستش که کنی ازدواج کسی با نمیخواستم.  میکنی مخالفت داري
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 واسه.  بخوري هستو قلبت تو که کسی حسرت عمر آخر تا و نداري
 . کردم پافشاري همین

 : گفت و بوسید را پیشانیم مامان.  کشیدم خجالت

 مخصوصا.  شده ور شعله دوباره احساساتت که میکنم درکت من _
 هشب.  نیستم دلت مخالف وقت هیچ من.  کرده تغییر پیمان رفتار که

 ، کنه ثابت من به خودشو بتونه اگه.  کنم صحبت باهاش بیاد فردا بگو
 ، نیک تجربه پیمانو با بودن دیگه بار یک بخواي وجود تمام با تو اگه
 .  نمیکنم مخالفتی من

 : گفت و گرفت دستانش درمیان را صورتم

 واسه جونمم من.  بدرخشن همیشه باید تو چشم هايستاره _
 .  دادم قول بابات به رو تو يخنده من.  میدم خوشبختیت

 گوشی.  کردم پاك را هایماشک.  شد خارج اتاق از و بوسید را امگونه
 احساس.  بود خوشحالی از پر دلم.  دادم خبر پیمان به و برداشتم را

 دعا صبح تا.  اندبرداشته هایمشانه روي از را بزرگی کوه میکردم
 يهمه کار سر.  بیاورد دست به را مامان دل بتواند پیمان تا میکردم



  تکرارآخرین 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 322  

 

 براي که میگفت زهره خاله از خوشحالی با طلا.  بود خانه پرت حواسم
 خوشحال برایش وجود تمام با.  است زده زنگ یشانخانه به خیر امر

.  دشو خبري پیمان از تا کشیدیم انتظار دوتایی کار پایان تا.  شدم
 طلا اصرار برابر در.  کردم خداحافظی طلا از درهم ايقیافه با 4 ساعت

 : گفتم و کردم مقاومت او با رفتن براي

 رزودت تا خونه برم.  ندارم حوصله من.  پیشیا پیش برو خودت امروز _
 . شده چی بفهمم

 : گفت نگرانی با طلا

 . شده طولانی صحبتشون حتما ، نزنجوش _

  گفتم : اخم با

 .  بده خبر من به نزد زنگ که شده دعواشون حتما _

 روزها این که خداروشکر.  شدم خارج اتاق از و برداشتم را کیفم
 در را خودم و دویدم پایین هاپله از.  دیدم نمی را هوشمند يقیافه
 با.  شد گرفته صورتم روي به رو قرمزي گل دست.  انداختم کوچه

 قرار گل دست روي بر قدیمی يجعبه.  شدم خیره پیمان به هیجان
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 اشچهره رضایت.  خندیدمی لبانش همانند پیمان چشمان.  داشت
 به چشمم.  گرفتم را گل دست.  داشت همراه به خوبی خبرهاي
 ردمک نگاه را دستانش.  افتاد تیشرتش روي کوچک پرستوي گردنبند

.  زدم لبخند.  میکرد خودنمایی راستش دست در ، چوبی دستبند. 
 : گفت و زد لبخند هم پیمان

 .  کردم خاستگاري پرستوشو جون مهري ياجازه با _

 گل دست روي از را کوچک ي جعبه.  میخندید نیز من چشمان
 روند زیبایی نگین تک انگشتر.  کردم باز خوشحالی با و برداشتم

 : گفتم بلند انگشتر از زده حیرت.  بود جعبه

 .  گردنبند کردم فکر ، پیمان واي _

 : گفت و آورد بیرون شلوارش جیب از را گردنبند پیمان

 .  امنه جاش این _

 : گفت و برداشت را انگشتر

 ! ؟ میکنی ازدواج من با _
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 اهنگ مارو لبخند با و بود ایستاده شرکت در جلوي که طلا به نگاهم
 را نگاهم.  کار محل جلوي همآن ، عاشقانه خاستگاري.  افتاد میکرد

 : گفتم و دوختم پیمان به و گرفتم طلا از

 .  بله _

 کرد بلندي يخنده خوشحالی از پیمان.  کرد زدن دست به شروع طلا
 ار ام پیشانی و کشید آغوش در مرا.  داد جاي انگشتم در را انگشتر و

 دستم در را گردنبند.  کشیدم عقب را خودم زده خجالت.  بوسید
 تر آبی امروز از آسمان بستم شرط خودم با.  بوسید را آن و گذاشت
 شودمی زیباتر چشمم به دنیا و میخوانند بیشتر هاپرستو.  بود خواهد

 میتوانست لحظه این از ، بودم کرده پنهان دلم در امروز تا که عشقی. 
 به سبز رنگی ، من تکرار آخرین.  شود سبز و کند ریشه وجودم در

 این.  دوباره شروعی رنگ.  دلداگی رنگ ، زندگی رنگ.  گرفت خود
 . بود من تکرار آخرین

@Banuie_shab 
 

  پایان 
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  1397پائیز 

  

  نگار فرجیان
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